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W dniach 28-29 marca 2012 r. w naszej szkole odbyło się jedno z najważniejszych kulturalnych
przedsięwzięć - Szkolne Dni Teatru. Nasze święto teatru corocznie organizowane jest w
ramach Międzynarodowych Dni Teatru, które w tym roku odbyły się już 51. raz.
Tegoroczne obchody miały charakter przeglądu, w ramach którego wystąpiło osiem dziecięcych
grup teatralnych działających na terenie naszej placówki. Pierwszego dnia zaprezentowały się
cztery grupy teatralne. Dwie pierwsze z nich działają przy świetlicy szkolnej.

Widzowie, nasze sześciolatki z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych z
ogromnym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienia "Szlakiem baśni" przygotowane pod
kierownictwem pani Grażyny Gibuły oraz "W książkowej krainie", nad którym opiekę
sprawowała pani Zofia Zaręba. Puentą obydwu przedstawień było stwierdzenie, iż warto czytać
baśnie, warto sięgać po książkę.

Drugą grupę publiczności pierwszego dnia przeglądu stanowili uczniowie klas II i III szkoły
podstawowej. Obejrzeli oni dwa przedstawienia . Pierwsze z nich "O Jasiu, o pszczole, o
wietrze i dzięciole" zostało przygotowane przez uczniów działających w Kole Miłośników
Książki, którego opiekunkami są panie Kazimiera Pietras i Marzena Strawa, nasze
bibliotekarki. Głównym przesłaniem utworu było pokazanie, iż każde lenistwo, brak zapału i
wiary w siebie można pokonać dzięki determinacji i przyjaciołom. Drugie przedstawienie to
prawdziwa uczta dla młodego konesera klasyki sztuki teatralnej. Było to piękne widowisko
przygotowane przez uczniów klasy IIIC sp pod kierownictwem pani Joanny Majki. Stroje,
scenografia, a przede wszystkim gra młodych artystów.... wszystko musiało się podobać. A
scenariusz przedstawienia oparty na baśni o Kopciuszku zatytułowany "Odwaga w życiu
pomaga" pokazał młodym widzom, że do odważnych świat należy.
Drugi dzień Szkolnych Dni Teatru to od rana królowanie na scenie naszych przedszkolaków.
Dwa przedstawienia, które obejrzeli uczniowie klas II i III sp oraz licznie przybyli do "naszego
teatru" rodzice, dostarczyły wszystkim wielu ogromnych wrażeń. "Bal u Misia Uszatka" w
wykonaniu przedszkolaków z grupy pani Doroty Bąk i "Wiosna w lesie" w artystycznym
wizerunku grupy przedszkolnej pani Agnieszki Fiuk wywołały burzę oklasków na widowni, a u
rodziców poczucie dumy z pociech. Uśmiechom, radościom i łzom szczęścia nie było końca.
Podsumowaniem obu występów było stwierdzenie, że nikt już nie może mieć wątpliwości, iż
warto dla takich chwil poświecić czas.

Ostatnie dwa przedstawienia skierowane były do nieco starszej grupy odbiorców. Na widowni
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zasiedli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Panie Marzanna Czapla z uczniami klasy IVa
i Barbara Gołofit z uczniami gimnazjum przygotowały przedstawienia oparte na tym samym
motywie baśniowym, motywie Kopciuszka. Widz jednak nie mógł czuć się rozczarowanym, gdyż
pierwsze przedstawienie było w języku polskim, drugie w wersji angielskiej. Wszyscy mogliśmy
się przekonać, że każdą sztukę można zagrać inaczej. Na szczególne podkreślenie zasługuje
fakt, iż nasi uczniowie gimnazjum bardzo sprawnie posługują się językiem angielskim. Wszyscy
mogliśmy sprawdzić się jako odbiorcy treści przekazywanych w języku angielskim. Przyznać
należy, ze była to swoista lekcja języka angielskiego dla nas wszystkich. I jeszcze jedna
refleksja płynąca po obejrzeniu obydwu przedstawień, wśród występujących uczniów dało się
zauważyć prawdziwe talenty aktorskie.
W antraktach prowadzono z młodymi widzami krótkie rozmowy na temat teatru. Na zadane
naszym uczniom pytanie "Czym jest teatr?" nasi mali i więksi odbiorcy sztuki teatru odpowiadali,
że teatr to: - takie przedstawienie, np. o Kopciuszku, że ..to budynek, w którym kupuje się bilety
i ogląda przedstawienie..., że - to aktor i widz, że ...że dziś to segment B w naszej szkole.. i nie
ma wątpliwości, iż wszystkie te odpowiedzi były szczere i co najważniejsze zgodne z prawdą.
Podsumowując dwa dni naszych spotkań z teatrem po raz kolejny możemy już dziś zaprosić do
udziału w dniach teatru za rok, bo nie mamy wątpliwości, że TEATR BAWI, UCZY
WYCHOWUJE.

Szkolne Dni Teatru zakończyły się uroczystym poczęstunkiem przygotowanym dla młodych
artystów a sponsorowanym przez Radę Rodziców, za co szczególnie dziękują organizatorki,
wicedyrektor Agata Knap i kierowniczka świetlicy szkolnej Elżbieta Nowak Opiekunowie grup
otrzymali podziękowania za szerzenie edukacji wśród najmłodszych i nieco starszych
wychowanków naszej szkoły.

Agata Knap
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