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                                                                                                          „Co może być lepszego,  
Niż cennym uczynić pisanie, tak pisać,  

By czytać warto i dziełem świat zachwycać ?”  
Pani / Pan Dyrektor Szkoły, 
       Mam zaszczyt w imieniu Szkoły Języków Obcych SOBIESKI zaprosić Państwa uczniów pod kierunkiem 

ich nauczycieli języka angielskiego do udziału w dn. 05–06 marca 2010 r. w kolejnym „Dwunastym 

Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku 

Angielskim”.    (UWAGA!!! NOWE MIEJSCE PRZEGLĄDU!!! Patrz: KARTA ZGŁOSZENIA!!!)           

O wielkim zainteresowaniu Przeglądem świadczy liczba ponad 2000  dotychczasowych uczestników, którzy  

w ciągu 11 lat zaprezentowali ponad 500 scen z dramatów, poematów i sonetów Mistrza. Coraz większa jest 

także liczba uczniów spoza Lublina i regionu. Już wielokrotnie gościli na scenie Sali Nowej w Centrum Kultury 

młodzi aktorzy z Poznania, Wrocławia, Krakowa , Częstochowy, Rzeszowa, Warszawy, Kalisza, Szczecina czy 

Kielc, że wspomnę tylko niektórych. Przypominając to, co powiedział jeden z największych wydawców 

Shakespeare’a o twórczości genialnego dramaturga: „Strumień czasu, który nieustannie wymywa 

rozpuszczalną materię innych poetów, opływa skałę Szekspirowską, nie czyniąc jej szkody”, mam nadzieję 

przypomnieć się wszystkim dotychczasowym uczestnikom i zachęcić nowych nauczycieli i ich uczniów do 

udziału w jednej lub wszystkich trzech kategoriach przedstawienia w ramach tegorocznego Przeglądu: 

1) monolog lub wybrany sonet 

2) dialog między dwoma postaciami 

3) scena zbiorowa. 

Prezentacja takiej sceny w języku angielskim powinna się odbyć w nieprzekraczalnym czasie 20 minut.  

Zachęcam Państwa gorąco do współpracy. Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie Karty zgłoszenia i 

przesłanie jej na adres Szkoły Języków Obcych SOBIESKI lub mailem do 30 stycznia 2010 

r.(jerzywrzos@gmail.com). Nazwiska i imiona uczestników mogą być podane w terminie późniejszym – 

najlepiej na spotkaniu organizacyjno-warsztatowym nauczycieli, które odbędzie się 06 lutego (sobota - godz. 

14.00)  2010r. w siedzibie Szkoły przy Al. Racławickich 17. Obecność na spotkaniu obowiązkowa dla 

wszystkich nowych uczestników z Lublina i regionu. A to w  trosce o utrzymanie wysokiego poziomu 

prezentowanych inscenizacji.  Za najciekawsze prezentacje przewidujemy cenne nagrody .W tym  roku po 

raz dziesiąty dwoje zdobywców Grand Prix spędziło tydzień w Londynie i obejrzało 2 sztuki W. Shakespeare’a 

w teatrze The Globe w Londynie oraz Royal Shakespeare Company w Stratfordzie (patrz: 

www.sobieski.lublin.pl). Zachęcam, wzorem poprzednich lat, do przygotowania plakatu oraz krótkiej informacji 

na temat prezentowanej sceny, niezbędnej dla mnie do zapowiedzi przed publicznością. Jeszcze raz serdecznie 

zapraszam. 

                                                                                                                              Z poważaniem, 

                                                                                                                                Jerzy Wrzos 

Lublin 05.11.2009 r.                                                                  Dyrektor Szkoły Języków Obcych SOBIESKI 


