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Dolscy gimnazjaliści przygotowali inscenizację dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”.
Przedstawienie odbyło się 25 marca w sali widowiskowej urzędu i było adresowane do lokalnej społeczności.
śród

zaproszonych

gości

znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z bur-

Slvnendia illa

mistrzem Henrykiem Litka, rad-

ni, członkowie chóru Lutnia, ro-

sportsmenek

dziec gimnazjalistów oraz licznie

przybyli dolszczanie.

B urmistrz Henryk Litka spotkai się w piątek 24 marca z

młodymi zawodniczkami Mal-

winą Jarosiewicz oraz Martyną

Przygotowania trwały

kilka

miesięcy, w grupie młodych artystów znalazła się młodzież
koła

teatralnego,

przy

Gimnazjum

działającego
im.

Powstań-

Wawrzyniak, by wręczyć im sty-

ców Wielkopolskich

pendia za szczególne osiągnięcia

Młodzież wspierały nauczycielki

czasów

sportowe.

języka polskiego - Ewa Śmieiń-

symbolikę jeziora Gopło.

Malwina Jarosiewicz to zawodniczka
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wschodnich
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ska, Zdzisława Dłużak oraz Beata Szafraniak.

Gimnazjaliści doskonale pora-

króla

Popiela

[II

oraz

władzy. Z rąk Balladyny ginie
również Kirkor, zaś ona sama zo-

„Balladyna” Juliusza Słowac-

staje władczynią absolutną i

od

kiego to historia dwóch sióstr -

tej pory zamierza rządzić uczci-

Aliny i

wie

Balladyny, które rywa-

i

sprawiedliwie.

Jednakże

dzili sobie z trudną sztuką aktor-

lizują o rękę księcia Kirkora. O

władza splamiona krwią niewin-

nych osób nie pozwala bohater-

ską i w wiarygodny sposób zapre-

tym, która z sióstr zostanie żoną

minionym roku zdobyła trzecie

zentowali historię tytułowej Bal-

księcia mają zdecydować ma-

ce

miejsce na mistrzostwach Euro-

ladyny - złej dziewczyny, która

liny. Ta, która w krótszym cza-

rażona piorunem.

sie

zbierze

cały

dzban,

poślubi

triumfować.

Fabuła

Balladyna

dramatu

to

ginie

doskonałe

py w Walkach, trzecie miejsce na

za

mistrzostwach Europy w techni-

być władzę absolutną. Występy

Kirkora.

Balla-

narzędzie, by ukazać skompli-

kach specjalnych, drugie miejsce

młodych aktorów nagrodzone zo-

dyna nie może poradzić sobie z

kowaną i złożoną naturę ludzką,

w

stały zasłużonymi brawami.

widmem porażki i

walkach

oraz

semi

trzecie
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contact
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walkach

Mistrzostwach

Polski Północnej.

Martyna Wawrzyniak to
wodniczka

klubu

„Strefa

zaWal-

ki Barracuda Team Dolsk”,

sek-

cja brazylijskie Jiu-Jitsu, która w
minionym roku zdobyła trzecie

miejsce na Mistrzostwach Europy CBJJP w kategorii kobiet oraz

trzecie miejsce na Mistrzostwach

Polski No Gi Jiu Jitsu w kategoria kobiet.
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Młodym dolszczankom towarzyszyli rodzice, obecny był
także

przewodniczący

komisji

oświaty, kultury i sportu - Jacek
Woroch oraz kierownik refera-

wszelką cenę

postanowiła zdo-

Żądna

władzy

zabija siostrę.

podatną na liczne pokusy. Jest to

dopiero początek

również tragedia o moralności, jej

była stosowna scenograña, oświe-

zbrodni, których 'dopuściła się

wiecznych prawach i destrukcyj-

tlenie i

bohaterka, motywowana chęcią

nej sile zła.

Dopełnieniem gry aktorskiej
muzyka, które doskonale

oddawały charakter legendarnych -

Jest to jednak

utrzymania podstępem zdobytej

0

Zł

(w tym 8% VAT)

alladyna” gimnazjalistów

„

3

Magda Przybyła

i

