Obchody 100-lecia rejestracji Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół” w Dynowie.

18 września 2022 roku członkowie Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym
Sokół w Dynowie wraz z zaproszonymi gośdmi świętowali 100- lecie swojej działalności artystycznej.
To właśnie w roku 1922 Władysław Biega - Dyrektor szkoły, pedagog i przyjaciel młodzieży
zarejestrował zespół przy stowarzyszeniu, które działało w środowisku od 1905. Działaczom
środowiska teatralnego przyszedł następnie z pomocą dr Ferdynand Benoni, który zakupił dla
„Sokoła” budynek, zaś zasługą sędziego Lisowskiego stał się w latach trzydziestych jego remont
sfinansowany ze składek obywatelskich.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się niedzielnym popołudniem w Parku Miejskim w Dynowie.
Zgromadzeni aktorzy, uczniowie szkół oraz przybyli goście utworzyli barwny korowód, aby przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowad ulicami miasta. Następnie korowód skierował się
do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, gdzie w hali szkoły odbyła się dalsza częśd uroczystości.
Po przekroczeniu progu szkoły wszyscy aktorzy odtaoczyli poloneza oraz odśpiewali przygotowaną
specjalnie na tę okazję piosenkę „Przyjechał teatr”. W dalszej części sprawczyni tego całego
wydarzenia - reżyser a zarazem Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Pani Krystyna Dżuła
powitała zgromadzonych gości oraz zaprezentowała pokrótce historię Zespołu Teatralnego.
Podczas obchodów nie mogło zabraknąd występów szkolnych artystów oraz grup artystycznoteatralnych. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiegow Dynowie reprezentował
uczeo klasy 4THLa Piotr Kopacki, który zaśpiewał piosenkę Eugeniusza Bodo „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”, dając popis swoich niezwykłych umiejętności aktorskich oraz wspaniałego głosu. Dalszą
częśd uroczystości uświetnili aktorzy dynowskiej sceny, którzy odegrali krótkie fragmenty spektakli
wystawianych na deskach teatru w ciągu ostatnich 42 lat! W tę częśd uroczystości włączyli się także
uczniowie naszej szkoły - Patryk Trzyna z klasy 4THLa, Patryk Szmyt z klasy 1TPS, Dawid Bujdasz,
Franciszek Mikoś, Bartosz Gierula z klasy 3THL, Aleks Rząsa z klasy 2TI oraz Jakub Kopacz z 4TPSb,
którzy na trzymanej przez siebie tabliczce prezentowali publiczności tytuł wystawianej na scenie
sztuki. Warto nadmienid, iż nauczycielka naszej szkoły Pani Magdalena Wolaoska aktywnie działa w
Zespole Teatralnym od 2012 roku. Zadebiutowała rolą Zosi w sztuce „Damy i huzary” w 2013 roku.
Wcieliła się również w rolę Fifi w spektaklu „Królowa przedmieścia”, królowej Jadwigi w Misterium
Bożonarodzeniowym oraz zarozumiałej i wyniosłej maszynistki Zofii w niedawno zaprezentowanej
sztuce o wymownym tytule „Człowiek, który nie pije”. W antrakcie czas zgromadzonej publiczności
umilały piosenki o Dynowie w wykonaniu kapeli Tooko.
Wysiłkiem wielu pokoleo ofiarnych działaczy, aktorów jak również dzięki wierności widzów,
dynowski teatr trwa po dziś dzieo i z pewnością już przygotowuje kolejną premierę. Z okazji
jubileuszu składamy serdeczne gratulacje na ręce Pani reżyser Krystyny Dżuły oraz wszystkich
członków i działaczy Zespołu Teatralnego, życząc jednocześnie wytrwałości oraz kolejnych sukcesów.

