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Teatr szkolny
w labiryncie
form teatralnych
i parateatralnych

prof. dr hab. Miros³awa Koz³owska
Teatr szkolny  przyjmuj¹c perspektywê jego tradycji i funkcjonowania we wspó³czesnym ¿yciu teatralnym  lokuje siê w obrêbie systemu i form edukacji oraz ruchu amatorskiego. Przypomnieæ i podkreliæ tu trzeba, ¿e ruch amatorski funkcjonowa³ i
funkcjonuje równolegle z profesjonaln¹ dzia³alnoci¹ artystyczn¹. Przymiotnik amatorski miewa w
niektórych kontekstach znaczenie pejoratywne, opozycyjne jakociowo do pozytywnych konotacji profesjonalnoci. Istot¹ treci sk³adaj¹cych siê na amator, amatorski s¹ te, które wi¹¿¹ siê ze znaczeniami
synonimów: mi³onik, pasjonat. St¹d te¿, ilekroæ bêdzie mowa o ruchu amatorskim, amatorze, teatrze
amatorskim, to w rozumieniu osoby, grupy mi³oników teatru, którzy chc¹ swoje zainteresowania i pasje realizowaæ w formie kultury czynnej.

Zespó³, rozwój indywidualny
 podstawy teatru szkolnego

Teatr amatorski, podobnie jak i teatr profesjonalny mo¿e byæ z³y lub dobry. Podstawowe kryterium oceny dzia³alnoci ka¿dego z teatrów jest
jedno: czy nale¿ycie wype³nia swoje zadania. Nie
ma tu miejsca na szczegó³owe rozwa¿anie celów i
funkcji teatru jako sztuki o charakterze spo³ecznym. Istotn¹, moim zdaniem, ró¿nicê w specyfice
obu nurtów mo¿na uzmys³owiæ sobie przez próbê
udzielenia odpowiedzi na pytanie: dla kogo jest
ka¿da z tych formacji teatralnych? W przypadku
teatru-instytucji kulturalnej odpowied brzmi jednoznacznie: dla widza. W przypadku teatru amatorskiego, w tym tak¿e teatru szkolnego, odpowied nie bêdzie ju¿ tak jednoznaczna i oczywista. Teatr szkolny/amatorski bowiem istnieje w
takim samym stopniu dla widza jak dla aktora.
Jego istnienie jest efektem dobrowolnej decyzji
ka¿dego z cz³onków zespo³u i ma to swoje konsekwencje dla jego organizacji i form pracy zespo³u. Repertuar teatru amatorskiego uwzglêdniaæ
musi przede wszystkim predyspozycje i zainteresowania zespo³u, podobnie jak wybór konwencji teatralnej i poetyki przedstawienia.

Zebranie grupy chêtnych do dzia³ania w teatrze
nie jest równoznaczne z powstaniem zespo³u, rozumianego jako grupa ludzi maj¹ca wspólne cele i realizuj¹ca je w pe³nej wspó³pracy oraz poczuciu
wspólnoty. (Oczywicie, podpisanie kontraktów z
aktorami te¿ nie tworzy w teatrze instytucjonalnym
tak rozumianego zespo³u, niemniej aktorzy profesjonalni s¹ przygotowani do wspó³dzia³ania i wykonywania zadañ zwi¹zanych z zawodem)1.
W przypadku teatru amatorskiego, zorientowanego na zaspakajanie potrzeb jego twórców oraz realizacjê celu, jakim jest przedstawienie teatralne, tworzenie zespo³u jest jednym z podstawowych zadañ
nie tylko instruktora, ale i wszystkich cz³onków grupy. Jest to proces ¿mudny i trwa tak d³ugo, jak d³ugo
istnieje grupa, której  przypomnijmy  jedynym celem nie jest przedstawienie teatralne nawet wówczas,
kiedy podstawow¹ motywacj¹ osób zg³aszaj¹cych
siê do niej jest chêæ publicznego wystêpu, tworzenia
teatru, bycia aktorem. Przygotowywanie premiery
musi byæ obudowywane ró¿nymi æwiczeniami, formami zajêæ doskonal¹cymi sprawnoæ fizyczn¹ oraz
indywidualne rodki ekspresji grupy i ka¿dego z jej
cz³onków, kszta³towaniem umiejêtnoci pracy w zespole, wspó³dzia³ania, empatii oraz komunikowania
siê. Inaczej ujmuj¹c, proces tworzenia zespo³u teatralnego polega na kszta³ceniu umiejêtnoci i osi¹ganiu efektów weryfikowalnych oraz tzw. miêkkich,
potrzebnych nie tylko do realizacji konkretnego przedstawienia teatralnego, ale istotnych z perspektywy
wszechstronnego rozwoju umiejêtnoci ekspresyjnych i komunikacyjnych cz³owieka. Æwiczenia dykcyjne, koncentracji, ekspresji gestyczno-ruchowej,
improwizacji tekstu, dialogu, dzia³ania dramowe powinny wykonywaæ wszyscy cz³onkowie grupy, niezale¿nie od tego, jakich umiejêtnoci wymaga rola2.

Teatr szkolny
w systemie edukacji teatralnej

Teatr szkolny jest jednym z aspektów zintegrowanej edukacji teatralnej. Kompleksowa realizacja
tego obszaru kszta³cenia musi zapewniaæ mo¿liwoci ró¿norodnych odniesieñ do teatru profesjonalnego, amatorskiego jak i form para- i oko³o-teatralnych, a tak¿e zajêcia poszerzaj¹ce wiedzê, jak i umiejêtnoci praktyczne. Zajêcia w grupie teatralnej oraz
praca nad przedstawieniem skuteczniej uwiadamiaj¹ specyfikê widowiska teatralnego, jego z³o¿onoæ ni¿ obserwacja z perspektywy widowni, czy
pogadanki, wyk³ady, rozmowy o obejrzanym przedstawieniu teatralnym.
Celem edukacji teatralnej jest pobudzenie wyobrani teatralnej, rozbudzenie zainteresowañ ró¿-

nymi rodzajami i gatunkami teatralnymi oraz przygotowanie z jednej strony do ich wiadomego, krytycznego odbioru, z drugiej  do uwra¿liwienia na
walory estetyczne. Cele te tylko pozornie s¹ sprzeczne. wiadomoæ , ¿e przedstawienie teatralne jest
efektem okrelonych wyborów dokonywanych
przez jego twórców, umiejêtnoæ sfunkcjonalizowania rodków teatralnej ekspresji (znaków teatralnych), nie wykluczaj¹ prze¿ycia emocjonalnego. Podobnie rozmowa o obejrzanym przedstawieniu
uwzglêdniaj¹ca tak¿e mo¿liwoci alternatywnych
rozwi¹zañ scenicznych (aktorskich, scenograficznych etc.), nie musi negowaæ artyzmu i koncepcji
inscenizacyjnej obejrzanego przedstawienia. Daj¹
natomiast podstawy do merytorycznej dyskusji o
przedstawieniu, jego oceny oraz materii teatru. Trzeba tu stanowczo podkreliæ, ¿e nie chodzi tu o malkontenckie krytykanctwo ale po³¹czenie dociekliwoci w odczytaniu treci przedstawienia z d¹¿eniem do jego twórczej interpretacji oraz uargumentowanej oceny lub polemiki.
Dyskusja / recenzja z tez¹ (analityczno-interpretacyjna)
Zaproponowany schemat nie jest form¹ testu, ani
stenogramem dyskusji. Stanowi propozycjê porz¹dku i tematów rozmowy o przedstawieniu teatralnym, której zakres i jêzyk powinny byæ dostosowane do wieku, wiedzy, dowiadczeñ teatralnych
jej uczestników.
A. Ogólne wra¿enie/ teza
By³o to przedstawienie o
1.................. [uj¹æ najkrócej: mi³oci, zdradzie, zagubieniu w wiecie], poniewa¿
..
2.................., poniewa¿
3..................., poniewa¿
[uzasadnienie  treæ i forma przedstawienia, wnioski p³yn¹ce z samej akcji, intrygi, przes³ania ideowego, konstrukcji wiata przedstawionego na scenie]
Uwa¿am, ¿e nie nale¿y d¹¿yæ do arbitralnego
ustalenia jednej odpowiedzi, wa¿niejsze jest pobudzenie do rozmowy, zachêcenie do formu³owania
w³asnych opinii i ich uzasadniania z odwo³ywaniem siê do ró¿nych poziomów przedstawienia teatralnego. St¹d wstêpn¹ tezê i ogóln¹ argumentacjê warto rozwin¹æ i uszczegó³owiæ:
B. Na przyjêt¹ koncepcjê, moim zdaniem, w szczególny sposób wskazuj¹ ........ [tu: sytuacja/e sceniczne .;, scenografia (typ scenografii, symbole,
kolorystyka), muzyka, kreacje sceniczne postaci .].
Wa¿nym punktem rozmowy jest pog³êbienie rozwa¿añ o w³asne pomys³y i oceny wybranych elementów przedstawienia. Oczywicie nadal punktem wyjcia jest przyjêta wczeniej teza.

C. Je¿eli przyjmiemy, ¿e by³o to przedstawienie
o ..........., to moim zdaniem mo¿na/ warto
 zrezygnowaæ z ................. [ sytuacje, elementy
scenografii, muzyka], poniewa¿.......
 rozwin¹æ, zaakcentowaæ .......................... [ nastrój
w chwili, gdy...., cechy postaci
(jakie, kiedy, w
czyjej grze], poniewa¿................
 wprowadziæ .............................................[ typ muzyki, wiat³o, nastrój, dodatkowe elementy w grze
aktora, inne rozwi¹zanie sytuacji scenicznej],
gdy¿.......................... .
D. Podsumowanie.
Mo¿e byæ okazj¹ do wypracowania wspólnego stanowiska, albo syntezy indywidualnych pogl¹dów.
Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e.......... [tu: oceny i interpretacje, które nie budz¹ w¹tpliwoci]
Dyskusyjne jest ................. [ tu: elementy przedstawienia teatralnego wprowadzaj¹ce treci niezgodne z g³ównym kierunkiem realizacji, s¹ le wykonane etc.]
Od wra¿liwoci i kompetencji widza zale¿y, czy
zrozumie/ zauwa¿y/ odczyta ................. [ tu: przyk³ady mo¿liwoci wariantywnego odczytania, wielu
odpowiedzi na pytanie o czym jest przedstawienie?; skomplikowanej symboliki; nieczytelnoci lub
niekonsekwencje w konstrukcji postaci; zbyt ma³o
wyrazistych elementów przedstawienia, tzw. miejsca, które mo¿na uznaæ za puste; sytuacje, w których widz musi wykazaæ du¿o dobrej woli, aby odczytaæ zamierzenia teatru].
Ogl¹danie przedstawieñ teatralnych i rozmowa o
nich jest bardzo wa¿nym  i chyba nie w pe³ni docenianym  sposobem pracy w kole teatralnym, którego podstawowa dzia³alnoæ polega na przygotowywaniu przedstawienia. Pozwala bowiem nie tylko kszta³ciæ umiejêtnoci dyskusji, komunikowania
siê w zespole, ale prowadzi do pog³êbionej refleksji
o materii teatru, jego tworzywach, wyborach rodków ekspresji, ich wzajemnych powi¹zaniach oraz
funkcjach. Pomaga te¿ w walce z czêst¹ tendencj¹
do naladowania, wrêcz odwzorowywania tego, co
cz³onkowie zespo³u ( a czasem i instruktor) zobaczyli na scenie profesjonalnej. I wreszcie pozwala
na ocenê wiedzy o teatrze, wra¿liwoci poszczególnych cz³onków grupy, ich rozumienia sztuki teatru.
Teatr szkolny musi byæ elementem kompleksowej
edukacji teatralnej, spo³ecznej, polonistycznej i artystycznej3. Nie mo¿na go sztucznie wyodrêbniæ
sporód innych obszarów edukacji kulturalnej i
uczestnictwa w kulturze, ani tworzyæ izoluj¹c od
innych form aktywnoci: ogl¹dania przedstawieñ
teatrów profesjonalnych i amatorskich, czytania
dramatów, poznawania ró¿nych odmian i gatunków teatru.
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Inspiracje czerpane z tradycji

Tradycj¹ teatru szkolnego jest jego cis³e powi¹zanie z procesem edukacji. Nie miejsce tu na prezentacjê historii teatru szkolnego4, aczkolwiek poznanie
jej mo¿e byæ inspiruj¹ce dla nauczyciela  instruktora, choæby dlatego, ¿e efekty kszta³cenia, cele, dla
których formy teatralne i oko³o teatralne by³y wpisywane w programy szkolne, s¹ zbie¿ne z dzisiejszymi
oczekiwaniami wobec absolwentów szkó³ ró¿nego
stopnia. Co wiêcej, niezbyt wysoko oceniane s¹ ich
umiejêtnoci w zakresie: ekspresji s³owa, dyskusji,
komunikatywnoci wypowiedzi, umiejêtnoci wyst¹pieñ publicznych, dzia³añ zespo³owych, integracji z
grup¹ etc. Realizuj¹c uniwersalne (stale obecne bez
wzglêdu na epokê) cele kszta³cenia, instruktor w gruncie rzeczy kszta³ci umiejêtnoci niezbêdne dla uprawiania sztuki scenicznej.
W repertuarach teatrów szkolnych XVI-XVIII wieku najbardziej popularnym i najczêciej wykorzystywanym gatunkiem by³y tzw. actus oratorio-dramaticus i actus oratoria przygotowane przez profesorów i uczniów na podstawie tekstów ³aciñskich
lub w³asnych5. By³y to najczêciej deklamacje lub
oracje na konkretny temat, które prowadzi³y (lub
by³y bohaterami) alegorie albo postacie historyczne, mityczne, literackie. W ich treciach te¿ zawarte
by³y nawi¹zania do wydarzeñ lokalnych
Od drugiej po³owy XVII wieku do po³owy wieku
XVIII w teatrach szkolnych Szczecina k³adziono
szczególny nacisk na prezentacje wielojêzyczne, np.
6 X 1688 na powitanie nowego zarz¹dcy Pomorza
Nielsa Bielte, 14 studentów wyg³osi³o actus oratorius w jêzykach: hebrajskim, greckim, ³aciñskim, niemieckim, szwedzkim, polskim, francuskim, w³oskim,
belgijskim i dialekcie dolnoniemickim (rustici persona Pomerani). Podobnie by³o na zakoñczenie wizytacji w Pedagogium/Gimnazjum Mariackim; 12 VII
1703 prezentowano actus w jêzykach ³aciñskim, hebrajskim, greckim, francuskim, w³oskim, niemieckim.
Od XVIII wieku w szko³ach coraz czêciej organizowane by³y uroczystoci okolicznociowe z³o¿one z ró¿nych gatunków tekstów oraz form teatralnych i oko³oteatralnych: recytacji, utworów muzycznych, melodeklamacji, pieni, dialogów, monologów, fragmentów dramatów. Pojawi³y siê tak¿e scenki
o charakterze regionalnym: mini inscenizacje historyczne, scenki rodzajowe, a w wieku XIX  folklorystyczne. Eliminowanie przedstawieñ teatralnych
by³o efektem przy³¹czenia Szczecina w 1703 roku do
Prus. W³adze administracyjnie ograniczy³y mo¿liwoci realizacji w szko³ach przedstawieñ teatralnych, wydaj¹c instrukcje zawieraj¹ce wykaz zaleconych imprez i uroczystoci oraz sposoby ich realizacji. Ramowe programy wskazywa³y na takie for-

my jak: okolicznociowy odczyt (referat profesorski lub odczytanie najlepszych wypracowañ
uczniowskich na temat zwi¹zany z obchodami), pieni chóru, recytacje indywidualne i zbiorowe, dialogi oraz krótkie scenki odnosz¹ce siê do historii i
specyfiki regionu o wymowie pañstwowotwórczej.
Szczeciñskie szko³y gimnazjalne i Pedagogium/ Gimnazjum Mariackie wydawa³y systematycznie dwa razy
w roku zeszyty informacyjne o dzia³alnoci szko³y, w
których, poza informacjami o nabytkach biblioteki
szkolnej, wzbogaceniu bazy dydaktycznej, wycieczkach, pracach domowych i egzaminacyjnych ( z literatury i przedmiotów cis³ych), znajdowa³y siê czêsto
szczegó³owe informacje o szkolnych uroczystociach
(programy, wykonawcy, czasem nawet teksty, je¿eli
by³y one autorstwa uczniów lub profesorów). Czêsto
za³¹czano opracowania popularnonaukowe lub naukowe autorstwa profesorów gimnazjum.
O ile Gimnazjum Mariackie przyjê³o jako zasadê
uwietnianie obchodów wi¹t pañstwowych i religijnych przez wieczornice, których program sk³ada³
siê z okolicznociowego referatu, obszernej czêci
muzycznej i recytacji, to w XIX wieku najkonsekwentniej tradycje teatru szkolnego kontynuowa³o
powsta³e w 1840 roku Realgymnasium-FriedrichWilhelms-Schule, w³¹czaj¹c do programu wieczornicy/ akademii sceny z dramatów realizowane teatralnie. W latach 1883-1891, kiedy dyrektorem szko³y by³ Hans Hermann Fritsche, romanista, autor
omiu prac powieconych literaturze francuskiej,
systematycznie na popisach z okazji Winterfest lub
Sommerfest odgrywano w jêzyku francuskim i niemieckim fragmenty komedii Moliera, g³ównie Mieszczanin szlachcicem i Ma³¿eñstwo z musu.
Wiele informacji o funkcjonowaniu teatru szkolnego i form oko³o teatralnych dostarcza za³¹czona
do programu sprawozdawczego za rok 1905 praca
profesora gimnazjum powiêcona obchodom rocznicy bitwy pod Sedanem (Unsere letzte Sedanfeier
2 IX 1905)6.
Najbardziej interesuj¹ce s¹ uwagi najwyraniej wynikaj¹ce z dowiadczeñ i obserwacji autora oraz
wynikaj¹ce z nich postulaty dotycz¹ce organizacji
uroczystoci szkolnej. Autor uwzglêdnia wszystkie
aspekty uroczystoci: kszta³c¹ce, wychowawcze i
estetyczne, traktuje te¿ przygotowanie obchodów
jako element edukacji szkolnej. Wymienia nastêpuj¹ce, jego zdaniem najwa¿niejsze, zasady realizacji
uroczystoci:
 ka¿dy uczeñ w toku kszta³cenia powinien choæ
raz wzi¹æ udzia³ w uroczystoci jako deklamator (je¿eli nie indywidualnie, to w deklamacji zbiorowej);
 wystêpowaæ powinni uczniowie ze wszystkich
grup wiekowych, a ich prezentacje musz¹ byæ do-

stosowane do ich wieku, warunków g³osowych oraz
wygl¹du;
 teksty literackie, treæ i jêzyk przemówieñ powinny byæ tak dobrane, aby zrozumia³e by³y dla
wszystkich s³uchaczy;
 poszczególne punkty uroczystoci powinny
byæ ró¿norodne pod wzglêdem sposobu ich prezentacji, treci oraz nastroju, aby uroczystoæ nie
by³a monotonna; nawet wówczas, kiedy okazja
wymaga powagi, to w programie powinny znaleæ tak¿e utwory literackie i muzyczne o charakterze pogodnym;
 do programu ka¿dej uroczystoci musz¹ byæ
w³¹czone treci regionalne oraz odnosz¹ce siê do
rodowiska uczniów, np.: poezji w miejscowym dialekcie (!); krótkie sceny dramatyczne, np. w³asnego
autorstwa, dialogi etc.;
 bardzo wa¿na jest zró¿nicowana oprawa muzyczna; autor proponuje w³¹czenie wystêpów chórów,
zespo³ów kameralnych, utworów na instrument solowy w wykonaniu uczniów lub zaproszonego muzyka;
 optymalny czas trwania uroczystoci to 1-1,5
godziny (nigdy d³u¿ej);
 nie powinny byæ wykorzystywane te samych teksty literackie (proponowany okres karencji to 3 lata).
Autor wielokrotnie zwraca uwagê na koniecznoæ
wprowadzania do programu poezji regionalnej; organizatorzy powinni d¹¿yæ do tego, aby prezentowane by³y
fragmenty liryczne lub epickie w ró¿nych dialektach, z
uwzglêdnieniem pochodzenia uczniów, ich rodziców i
goci. Zaleca tak¿e, aby fragmenty dramatów wystawiaæ  w miarê mo¿liwoci  na sposób teatralny, tzn. z
wykorzystaniem kostiumów, rekwizytów, dekoracji.
Idea powi¹zania z histori¹, tradycj¹ i wspó³czesnym ¿yciem regionu by³a i jest nadal jednym z istotnych dezyderatów kszta³tuj¹cych dzia³alnoæ nie tylko teatru amatorskiego, w tym szkolnego. W XX wieku mo¿na obserwowaæ wyzwalanie siê tego nurtu
teatru spod wp³ywu teatru profesjonalnego jako wzorca. Powstaje specjalny repertuar, w Polsce, w okresie
miêdzywojennym wydawane s¹ regionalne serie dramatów napisanych specjalnie dla grup amatorskich,
uwzglêdniaj¹ce wiek ich uczestników, rodowiska
(wie, miasto) oraz kierunki edukacji i polityki kulturalnej (budowanie idei solidaryzmu narodowego,
integracji ziem polskich, upowszechnianie wiedzy
historycznej, kszta³towanie postaw patriotycznych)7.

Teatr i teatralizacje jako formy
budowania to¿samoci regionu

Bardzo istotne miejsce w kszta³towaniu to¿samoci regionu zajmuje tradycja zwi¹zana z histori¹ lokaln¹. Na obszarze Zachodniopomorskiego
 podobnie jak i w innych regionach  najpopular-

niejsz¹ form¹ ukazywania historii lokalnej s¹ teatralizacje zwi¹zane z obyczajami rycerskimi, histori¹ Pomorza, rodu Gryfitów, kultur¹ materialn¹
wieków rednich lub okresu przedchrzecijañskiego (wikingów lub S³owian). Popularnoæ tych
motywów na pewno jest w du¿ym stopniu odbiciem
ogólnych tendencji, pewnej mody na tworzenie
bractw rycerskich, zainteresowania rêkodzielnictwem, powrotem do natury, prostoty, korzeni
czy róde³8.
Na obszarze Pomorza Zachodniego zjawisko to ma
jeszcze dodatkowy aspekt. Po prze¿yciu wstrz¹su kulturowego, jakim by³o wykorzenienie, bêd¹ce skutkiem
przesiedlenia, spo³ecznoci, w których obecnie dominuj¹ pokolenia urodzone ju¿ na Pomorzu, w coraz
mniejszym stopniu traktuj¹ tradycjê jako przesz³oæ
pozostawion¹ w kraju lat dziecinnych. Coraz silniej
uwidacznia siê potrzeba do pe³nego zakorzenienia w
nowej przestrzeni, co wymaga nadania jej atrybutów
swojskoci. Pierwszym krokiem by³o zast¹pienie niemieckich nazw geograficznych polskimi. Kolejnym
przejawem tej tendencji by³o tworzenie nieoficjalnych
nazw miejsc9. By³y one czêsto przenoszone z dawnej
ma³ej ojczyzny. Tak¿e w jêzyku  szczególnie w
leksyce  zachowa³y siê regionalizmy i lady dialektów, mimo daleko posuniêtej integracji.
Proces wspomnianego ju¿ oswajania ma równie¿
aspekt historyczny i mityczny. Przejawia siê on w
siêganiu do historii, rozumianej jako faktografia oraz
legend. Przestrzeñ w³asna, to ta, której przesz³oæ
jest znana i przez kultywowanie obecna we wspó³czesnoci.. St¹d tak du¿e znaczenie maj¹ legendy, banie oraz pamiêæ o istotnych wydarzeniach historycznych nobilituj¹cych konkretne miejsce.
Charakterystyczne dla Pomorza Zachodniego
jest siêganie do tradycji rycerskiej, dawnej przesz³oci Pomorza (ksiêstwa Gryfitów) jako historii i budulca tradycji lokalnej. Etos rycerski, elementy kultury redniowiecza, legenda Wikingów, kultura S³owian z okresu plemiennego i
wczesnej pañstwowoci  to obszary przesz³oci tak bardzo neutralne, odleg³e i uniwersalne,
¿e mog¹ staæ siê podstaw¹ do prezentowania historii miejsca i nowej obrzêdowoci ludycznej,
bez uwik³añ politycznych. Pozwalaj¹ na wy³¹czenie kwestii narodowych, np. wród imprez jubileuszowego Jarmarku Moryñskiego, organizowanego w roku 700-lecia Morynia, by³ konkurs
na kostiumow¹ inscenizacjê historyczn¹, nawi¹zuj¹c¹ do redniowiecza.
Znamienna i warta przywo³ania jest wypowied
Zbigniewa Ligusa, inicjatora cyklu imprez Na kupieckim szlaku:
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Brakuje trochê tradycji [ ] Uleg³a przerwaniu,
bo po 1945 roku pojawili siê tu zupe³nie nowi ludzie, z ró¿nych stron Polski. Pomyla³em, ¿e tym,
wokó³ czego mo¿emy siê integrowaæ, jest historia
naszego miasta i jego redniowieczne zabytki10.
Jedn¹ z najwiêkszych teatralizacji jest Festiwal
S³owian i Wikingów na Wolinie (od 1994 r.), prezentuj¹cy pradawne rzemios³o, kuchniê, obyczaje, sposoby walk Wikingów i S³owian, korowody
taneczne i muzykê wczesnego redniowiecza11.
Historiê miejsca wspó³tworz¹ tak¿e legendy i banie. W programach jarmarków lub innych wi¹t
lokalnych by³y i s¹ przedstawienia teatralne realizowane przez miejscowe grupy, oparte na legendach miejscowych, czêsto licz¹cych sobie zaledwie
kilka lat lub wrêcz nowopowsta³ych, np. w Jarmarkach M³yñskich w Barlinku bra³ udzia³ barlinecki Teatr Poezji Wiatrak, prezentuj¹cy okolicznociowe przedstawienia B³êkitna M³ynareczka,
czy M³yñskie legendy. W Dêbnie m³odzie¿owy zespól teatralny, kierowany przez Anatola Wierzchowskiego, przygotowa³ w³asn¹ Bañ o Smolnicy, bogince wodnej, która ma przebywaæ w g³êbinach pobliskiego jeziora12. W Marianowie i Strzemilu wystawiana jest historia Sydonii von Borck.
Poza przedstawionymi wy¿ej realizacjami teatralnymi lub teatralizacjami, które powsta³y z inspiracji miejsca, realizowane s¹ formy teatralne zwi¹zane z tradycyjnym cyklem rocznym: porz¹dkiem
natury i wiêtami religijnymi. Po 1989 roku wyranie odradza siê tradycja jase³kowa i kolêdnicza, o czym wiadcz¹ organizowane liczne przegl¹dy i konkursy13. Gromadz¹ one g³ównie zespo³y
szkolne Do rzadkoci nale¿¹ oryginalne, w³asne
programy. Dominuj¹ jase³ka i dzia³ania kolêdnicze oparte na typowych, upowszechnionych scenariuszach, do czego przyczynia siê doæ intensywny
ruch wydawniczy. Realizowane teksty s¹ czêsto
albo wspó³czesn¹ (czêsto niestety w¹tpliwej wartoci) wersj¹ tych widowisk, albo prezentuj¹ "ludowoæ" pojmowan¹ bardzo uniwersalnie, pozaregionaln¹ (czy raczej ponadregionaln¹).

Inspiracje i tendencje

Teatr amatorski wyzwoli³ siê wczeniej ni¿
profesjonalne i instytucjonalne teatry repertuarowe od dramatu jako podstawy przedstawienia teatralnego. Kontestacja dramatu przejawia³a siê i
przejawia przez tworzenie scenariusza lub scenopisu jako kompilacji ró¿nych tekstów, twórczoæ
w³asn¹ pisan¹ na scenie, odrzucenie s³owa teatralnie wypowiedzianego jako podstawowego elementu
przedstawienia teatralnego. Dominuje tendencja do

tworzenia w³asnych tekstów lub kompozycji gestyczno-ruchowo- s³ownych, które s³u¿¹ prezentacji w³asnej wizji wiata, s¹ form¹ afirmacji lub 
zdecydowanie czêciej  buntu, niezgody na mechanizmy kszta³tuj¹ce rzeczywistoæ14. Konsekwencj¹ takich wyborów jest ostry jêzyk, brutalizmy, przerysowane sytuacje, nadekspresja gestyczno-plastyczna, dominacja czerni15. Przedstawienie
teatralne przybiera formê manifestacji pokolenia16,
czêsto pozbawione akcji opartej na porz¹dku przyczynowo-skutkowym, jest zbiorem epizodów, przybiera formê teatralnego eseju lub serii quasi dziennikarskich setek.
Wyrane tendencje do tworzenia przedstawieñ
autorskich, powsta³ych w wyniku wspólnych dyskusji, improwizacji, zawarcia konsensusu w kwestiach ideowych, estetycznych, programowych 
byæ mo¿e niespodziewanie dla animatorów i badaczy teatru amatorskiego  prowadz¹ do koncepcji
cierniakowskiej teatru ludowego, która by³a
³¹czona z teatrem wiejskim, opartym na folklorze,
inscenizuj¹cym tradycyjne obrzêdy. Cierniak kojarzony jest zazwyczaj z cyklem wesel regionalnych, wydanych i realizowanych w okresie miêdzywojennym lub Zaborowsk¹ nut¹, czy Franusiowa dol¹. W refleksji teoretycznej wskazywano
na jego zwi¹zki z Redut¹ Juliusza Osterwy i Mieczys³awa Limanowskiego, który upatrywa³ istoty
wspólnotowoci sztuki teatru w jej zakorzenieniu
w rodowisku, w anteuszowej naturze teatru czerpi¹cego z miejsca, w którym siê rodzi. Cierniak w
kanonicznym tekcie O tak zwany folklor w Teatrze Ludowym wskazuje na dwie skrajne opcje w
rozumieniu ludowoci w teatrze: ortodoksyjnie
folklorystyczn¹ (³owickie pasiaki) oraz antropologiczn¹ (cz³owiek wiekuisty). £¹czy on obie
koncepcje i stwierdza, ¿e ludowe tañce i przypiewki, obrzêdy, widowiska, korowody nie mog¹ byæ
celem samym w sobie, ale rodkiem do tworzenia
wspólnoty, zabawy, dowiadczenia to¿samoci, poczucia zakorzenienia, anteuszowego  jak chcia³
Limanowski  zwi¹zku z ziemi¹, rodowiskiem,
prze¿ycia wiêta (w tym dos³ownym i antropologicznym znaczeniu).
I jeszcze jedna, istotna dla rozwa¿añ o teatrze
amatorskim/ szkolnym, myl Cierniaka, która
mieci siê niew¹tpliwie w polu zainteresowañ i ustaleñ wspó³czesnej performatyki i antropologii, prowadzonej z ich punktu widzenia refleksji nad teatrem i wszelkimi formami parateatralnymi:
Rozumiemy, ¿e potrzeba teatru jest potrzeb¹ wrodzon¹ ka¿demu cz³owiekowi, choæby on nawet o tym
nie wiedzia³ lub siê do tego nie przyznawa³. [ ] Na

ten przyrodzony instynkt winnimy zwróciæ ¿ywsz¹
uwagê, bo tu jest klucz do ca³ej roboty w teatrach
ludowych. Trzeba zawsze wyczuwaæ charakter danego zbiorowiska ludzkiego: wie, miasto, osada
fabryczna, szko³a, koszary, stowarzyszenie itd. i
organizowaæ dla danej gromady o specjalnym charakterze teatr, który by móg³ byæ jej w³asnoci¹ i
który by móg³ w tych ludziach budziæ potrzebê osobistej tego rodzaju twórczoci tak indywidualnej,
jak zbiorowej17.
W teatrze szkolnym, jak w soczewce skupiaj¹
siê niemal wszystkie nurty i tendencje wystêpuj¹ce we wspó³czesnym ¿yciu teatralnym. Znajdziemy teatry konsekwentnie realizuj¹ce tradycje teatru dramatycznego, grupy kultywuj¹ce formy obrzêdowe, kszta³tuj¹ce swój repertuar wg kalendarza szkolnych uroczystoci i wreszcie nieustannie poszukuj¹ce formy wyra¿enia swojej wizji rzeczywistoci. Istotne jest to, aby wybory poetyki teatru, jego repertuaru, specyfiki by³y decyzj¹ zespo³u, s³u¿y³y wszechstronnej edukacji teatralnej
jego uczestników oraz kszta³ceniu wra¿liwoci i
doskonaleniu umiejêtnoci ekspresji s³owa, gestu,
ruchu, budowania interakcji, pracy w zespole 
przydatnych nie tylko w przestrzeni rzeczywistej
lub umownej sceny. W po³¹czeniu celów estetycznych i pragmatycznych, zaspokajaniu potrzeb przynale¿noci do grupy, akceptacji upatrujê szansy
rozwoju teatru szkolnego jako nieodzownego elementu w procesie edukacji szkolnej na wszystkich
poziomach.
Przypisy
Sztuka teatru ma charakter zespo³owy, co wynika
z jej swoistoci. Przedstawienie teatralne jest wiêc
tworem zespo³owym, co nie oznacza, ¿e zosta³o stworzone przez zespól w wy¿ej wskazanym rozumieniu,
mo¿e byæ bardzo dobrym efektem wspó³pracy wielu profesjonalistów.
2
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s¹ m.in. w widwinie, Chojnie, Gryfinie, Dygowie,
Korytowie, Goleniowie, Baniach.
14
Zob. J. Ostrowska, The Living Theatre  od
sztuki do polityki. Wydawnictwo Kontekst. Poznañ 2005.
15
P. Dobrowolski, Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze wspó³czesnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznañ 2011.
16
Spontaniczna kultura m³odzie¿owa. Wybrane
zjawiska. Pod red. J. Werensteina-¯u³awskiego i M.
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INTERNETOWY
TEATR TVP
DLA SZKÓ£
Warszawa, marzec 2014 r.

Cel i opis projektu

Telewizja Polska S.A. od 29 padziernika 2012
roku realizuje nowatorski, misyjny projekt Internetowy Teatr TVP dla szkó³, którego ide¹ i za³o¿eniem jest dotarcie z kultur¹ i sztuk¹ do szkolnej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.
Odbiorc¹ teatralnych wydarzeñ s¹ uczniowie ró¿nego typu szkó³, które s¹ oddalone od wielkomiejskich orodków kulturalnych i artystycznych (ze
wsi i ma³ych miasteczek). Grany na ¿ywo spektakl
odbierany jest w tym samym czasie przez kilkudziesiêciotysiêczn¹ uczniowsk¹ spo³ecznoæ w ca³ej Polsce za porednictwem
kodowanej transmisji internetowej.
Projekt opiera siê na realizacji na ¿ywo
spektakli teatralnych wozami transmisyjnymi oddzia³ów terenowych TVP.
Podczas transmisji dzieci i m³odzie¿ maj¹ okazjê nie tylko uczestniczyæ na ¿ywo w spektaklu odgrywanym w tym samym czasie na deskach teatru, ale równie¿ czuæ wiê i
integracjê z ¿yw¹ widowni¹ teatraln¹, wspó³uczestniczyæ w spektaklu.
Projekt jest bardzo dobrze odbierany przez rodowisko pedagogiczne i popierany przez instytucje kultury i edukacji. Dla wiêkszoci uczniów mo¿liwoæ obejrzenia spektaklu teatralnego jest niezwyk³ym wydarzeniem. Czêsto maj¹ oni po raz pierwszy
w ¿yciu mo¿liwoæ obejrzenia sztuki i porozmawiania o teatrze. Nauczyciele przygotowuj¹ z tej okazji
specjalne lekcje, dzieci ilustruj¹ lub opisuj¹ swoje
wra¿enia po obejrzeniu spektaklu.
Transmisje internetowe spektakli niew¹tpliwie
wpisuj¹ siê w dzia³alnoæ edukacji kulturalnej wród
dzieci i m³odzie¿y oraz stanowi¹ ciekawe i wartociowe uzupe³nienie zajêæ szkolnych.

Historia projektu

Projekt otworzy³a kodowana transmisja Czarnoksiê¿nika z krainy Oz z Teatru im. J. S³owackiego w
Krakowie. W okresie od 29.10.2012 r. do 31.12.2013
r. przeprowadzonych zosta³o 17 transmisji, które
obejrza³o ponad 500 tys. widzów z prawie 7 tys.
szkó³ ró¿nego szczebla.
Repertuar Internetowego Teatru TVP dla szkó³ w
okresie 10.2012-03.2014
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1. Czarnoksiê¿nik z krainy Oz w re¿. Jaros³awa Kiliana z Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie,
2. Przygody Sindbada ¯eglarza w re¿. Jaros³awa Kiliana z Teatru im. Stanis³awa Wyspiañskiego
w Katowicach,
3. Opowieæ wigilijna w re¿. Rafa³a Siesickiego
z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego
w P³ocku,
4. Stawiam na Tolka Banana w re¿. Piotra Ratajczaka z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
5. Ania z Zielonego Wzgórza w re¿. Moniki Martini-Madej z Teatru Muzycznego w Poznaniu,
6. Pinokio w re¿. Ireneusza Maciejewskiego z
Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie,
7. Dziadek do orzechów w choreografii El¿biety
Szlufik-Pañtak i Grzegorza Pañtak z Kieleckiego Teatru Tañca,
8. Królowa niegu w re¿. Tomasza Koniny z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
9. Przygody Arka Noego Micha³a Rusinka w
re¿. W³odzimierza Nurkowskiego z Teatru Ludowego w Nowej Hucie,
10. Co w trawie piszczy w re¿. Janusza Jasiñskiego z Teatru Lalek we
Wroc³awiu,
11. Ja i Ma³gosia w re¿. Roberto
Skolmowskiego z Opery i Filharmonii
Podlaskiej w Bia³ymstoku,
12. Bajka o przedsiêbiorczym Janku i jego niem¹drych braciszkach w
re¿. Micha³a Bia³eckiego i Stanis³awa
Melskiego z Artenes Wroc³awskiego
Teatru Edukacji,
13. Mikrokosmos w re¿. Konrada Dworakowskiego z Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wroc³awiu,
14. Calineczka w re¿. Andrzeja Ozgi z Teatru im.
Jerzego Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,
15. Antygona z Teatru im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach,
16. Tymoteusz wród ptaków z Teatru im. Jana
Christiana Andersena w Lublinie,
17. Brzechwa 2. Szelmostwa Lista Witalisa z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
18. Momo z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wêgierki w Bia³ymstoku,
19. Szpak Fryderyk z Bia³ostockiego Teatru
Lalek,
20. Pu³apka na myszy z Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie,
21. Kot w butach z Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Projekt jest bardzo dobrze odbierany przez placówki szkolno-wychowawcze, o czym wiadcz¹ m.in.
statystyki projektu i coraz wiêksza grupa szkó³ w
nim uczestnicz¹cych.
W projekcie bior¹ udzia³ najlepsze teatry w Polsce, a repertuar jest specjalnie dobierany w taki
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sposób, aby pokazaæ ró¿norodnoæ gatunku, jak
równie¿ bawiæ i uczyæ m³od¹ widowniê. Projekt
ma charakter cykliczny (dwie transmisje w miesi¹cu, z wyj¹tkiem ferii zimowych  jedna transmisja w styczniu i jedna transmisja w lutym) z
przerw¹ w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpieñ) i
dociera do coraz wiêkszej grupy odbiorców. Do
udzia³u typowane s¹ kolejne placówki szkolnowychowawcze, a do wspó³pracy zapraszane najlepsze teatry w ca³ej Polsce.

Internetowy Przegl¹d Szkolnych
Zespo³ów Teatralnych 2013 r.

Poza cyklem transmisji ciekawych spektakli dodatkow¹ atrakcj¹, która przy okazji uczy i bawi jest
konkurs z nagrodami w ramach Internetowego Przegl¹du Uczniowskich Zespo³ów Teatralnych pod has³em Wszystkie Szko³y na Scenê!, Zesz³oroczny
Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Teatralnych zakoñczy³ siê og³oszeniem zwyciêzców 8 grudnia 2013 r.
Przegl¹d stanowi uzupe³nienie teatralnej oferty skierowanej do uczniów, czyni¹c przedsiêwziêcie bardziej rozpoznawalnym, z którym odbiorca chce siê
identyfikowaæ i je kreowaæ.
Internetowy Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Teatralnych realizowany by³ w trzech kategoriach
wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazjalne i
rednie. Zg³osi³o siê a¿ 177 szkó³ z ca³ej Polski chêtnych do wziêcia udzia³u w konkursie. Prace oceniane by³y w trzech etapach. Pierwszy, to wojewódzkie jury, w których sk³ad wchodzili m.in.
przedstawiciele wiata kultury, kuratorium i mediów,
drugi  ogólnopolskie jury sk³adaj¹ce siê m.in. z
krytyków teatralnych, aktorów i ludzi kultury, ostatni etap nale¿a³ do internautów, którzy sporód szeciu fina³owych przedstawieñ wybrali trzy zwyciêskie, po jednym w ka¿dej kategorii wiekowej. Powo³ano równie¿ kapitu³ê honorow¹ w sk³adzie:
Ma³gorzata Ko¿uchowska, Zuzanna £apicka-Olbrychska, Micha³ Komar, Olgierd £ukaszewicz,
Maciej Wojtyszko, która przyzna³a nagrody specjalne podkrelaj¹c wa¿n¹ i znacz¹c¹ rolê osób
doros³ych, które powiêcaj¹ swój czas, talent, inteligencjê i wyobraniê dla organizowania tak wa¿nych spo³ecznych przedsiêwziêæ teatralnych. G³osowanie rozpoczê³o siê 20 listopada i trwa³o do 29
listopada. Og³oszenie laureatów odby³o siê 8 grudnia 2013 r. podczas uroczystej gali w studiu w
Warszawie, nad któr¹ objê³a honorowy patronat
Ma³¿onka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.
Fina³owe przedstawienia i gala by³y emitowane w
listopadzie i grudniu w internecie oraz na antenie
TVP Regionalna, a tak¿e we fragmentach na pozosta³ych antenach TVP. Na galê zaproszonych zosta³o 6 nominowanych szkó³ wraz z opiekunami,
przedstawiciele wiata kultury, w tym dyrektorzy
teatrów, których spektakle by³y transmitowane w

ramach projektu, przedstawiciele edukacji oraz mediów.
Powtórne nadanie gali odby³o siê na antenie TVP
Regionalna i na stronie internetowej www.iteatr.tvp.pl w dniu 23 grudnia 2013 r.
27.03.2014r. zostanie og³oszony kolejny Przegl¹d
pn. Internetowy Przegl¹d Uczniowskich Zespo³ów
Teatralnych w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w
Krakowie. Ró¿nic¹ bêdzie to, ¿e swój udzia³ bêd¹
mog³y zg³aszaæ równie¿ Domy Kultury.

Wspó³praca z podmiotami zewnêtrznymi

Internetowy Teatr TVP dla szkó³ jest autorskim
projektem Telewizji Polskiej realizowanym przez oddzia³y terenowe TVP w ca³ym kraju i koordynowanym przez powo³any do tego celu przez cz³onka
Zarz¹du Zespó³ ds. koordynacji projektu.
Do wspó³pracy zapraszane s¹ najlepsze teatry w
ca³ej Polsce, a do udzia³u w projekcie typowane
kolejne placówki szkolno-wychowawcze.
Koordynatorzy z oddzia³ów terenowych TVP
wspó³pracuj¹ z samorz¹dami i kuratoriami, a tak¿e z
przedstawicielami lokalnych mediów.
Akcja Internetowy Teatr TVP dla szkó³ spotyka
siê z pozytywnym oddwiêkiem medialnym. Temat
podejmuje lokalna i ogólnopolska prasa oraz samorz¹dy terytorialne, które aktywnie w³¹czaj¹ siê w promocjê idei Internetowego Teatru TVP dla szkó³.
Od 2013 roku wsparcie zapewnia Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS, stosuj¹c preferencyjn¹ stawkê
wynagrodzenia twórców za transmisje spektakli teatralnych realizowanych w ramach projektu.
Od wrzenia 2013 r. do grudnia 2013 r. Telewizja Polska S.A. realizowa³a projekt w koprodukcji z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Zgodnie z umow¹ zawart¹ w dniu 11.09.2013 r.
kodowany przekaz do szkó³ z ca³ego kraju odbywa³ siê równoczenie na stronach internetowych
TVP i NInA. W przerwie lub po spektaklu by³y
wywietlane spoty promuj¹ce dzia³alnoæ edukacyjn¹ Instytutu. Partnerstwo obydwu instytucji dotyczy³o równie¿ pierwszego Internetowego Przegl¹du Szkolnych Zespo³ów Teatralnych i gali fina³owej.

Media o projekcie

Zapowiedzi i relacje ze spektakli w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkó³ podejmuj¹ wszystkie anteny regionalne TVP oraz ogólnopolskie programy informacyjne. Wiadomoci o transmisji ukazuj¹ siê na portalach internetowych powiêconych
mediom oraz na stronach internetowych TVP.
W 2013 roku zosta³a uruchomiona strona internetowa www.iteatr.tvp.pl dedykowana projektowi, na
której zamieszczane s¹ m.in. aktualne informacje o
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projekcie, materia³y multimedialne i fotografie dotycz¹ce poszczególnych spektakli i projektu w ogóle.

Plany na rok 2014

Od pocz¹tku dzia³ania Internetowego Teatru TVP
dla szkó³ dbamy, by nie by³ on zamiast. Nie jest wiêc
zamiast wizyt w ¿ywym teatrze, ani te¿ zamiast inscenizacji Teatru Telewizji. Nie jest tak¿e kompilacj¹
tych dwóch form. Przeciwnie: ma rozbudzaæ apetyty m³odych widzów i ich wychowywaæ.
Temu w³anie bêd¹ podporz¹dkowane nasze dzia³ania w tym roku. Planowana jest kontynuacja bezp³atnych kodowanych pokazów dla uczniów szkó³
w ca³ej Polsce. Zak³adamy, ¿e przedstawienia bêd¹
odbywaæ siê z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoci, uwzglêdniaj¹c¹ harmonogram szkolny:
 po jednej transmisji spektaklu teatralnego w miesi¹cach: styczeñ, luty i grudzieñ,
 po dwie transmisje spektakli teatralnych w miesi¹cach: marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec, wrzesieñ,
padziernik i listopad.
Razem w roku 2014 planujemy zrealizowaæ 17 kodowanych transmisji internetowych spektakli teatralnych
do szkó³ ró¿nego szczebla z ca³ej Polski. Szacowana
liczba szkó³ i uczniów, które wezm¹ udzia³ w projekcie
w 2014 roku, to: ok. 9 tys. szkó³ i 750 tys. uczniów.
Pierwsza transmisja spektaklu w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkó³ odby³a siê 16 stycznia
br. Prawie 32,3 tys. uczniów z 523 szkó³ obejrza³o
spektakl Momo z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wêgierki w Bia³ymstoku.
Zg³oszone przez koordynatorów projektu w oddzia³ach terenowych TVP propozycje to m.in.:
Robale z kieleckiego Teatru Kubu, Opowieci zimowe z Teatru Polskiego w Bydgoszczy,
Oskar i Pani Ró¿a z Teatru Pinokio w £odzi,
Zielony wêdrowiec z Teatru Banialuka w Bielsku-Bia³ej, Skrzydlak z Teatru Ludowego w Krakowie, Kartoteka z Ba³tyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie i Na pe³nym morzu z
Teatru Maska w Rzeszowie.
Propozycji jest znacznie wiêcej, wybieraj¹c je staramy siê by pokazywaæ spektakle z ca³ej Polski, dla
rozmaitych grup wiekowych i zró¿nicowane gatunkowo. Dlatego te¿ obok wystawieñ klasyki literatury dla dzieci i m³odzie¿y, czy w pe³ni autorskich widowisk teatru s³owa, pod lup¹ mamy te¿ spektakl
baletowy czy pantomimê.
Ju¿ teraz docieramy ze swoimi propozycjami tak¿e do szkó³ specjalnych, a w planach mamy objêcie
projektem równie¿ pacjentów dzieciêcych hospicjów
oraz uczniów szkó³ polskich poza granicami kraju.
Bêdziemy równie¿ og³aszaæ konkurs, pn. Internetowy Przegl¹d Uczniowskich Zespo³ów Teatralnych, który spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem wród pedagogów i wielkim uznaniem w rodowisku twórców i artystów. Konkurs,
w którym uczniowie staj¹ siê aktorami.

M³odzie¿ ze Szkolnego Ko³a Teatralnego z Gimnazjum
nr 24 w Zespole Szkó³ Nr 2 podczas przedstawienia pt.
Chod cz³owieku, co Ci powiem  .

Spotkania
z teatrem w szkole
W zawodzie nauczyciela pracujê 13 lat. W zasadzie
ju¿ na pocz¹tku swojej drogi zawodowej zauwa¿y³am,
¿e uczniowie czêsto maj¹ trudnoci w kontaktach interpersonalnych, nie potrafi¹ nazywaæ swoich uczuæ,
emocji, s¹ skrêpowani w momencie zabierania g³osu w
obecnoci wiêkszej iloci osób. Jakiekolwiek wyst¹pienia publiczne u wiêkszoci moich podopiecznych
powodowa³y silny stres. Recytacje utworów poetyckich na forum klasy by³y nie lada wyzwaniem. Postanowi³am wiêc spróbowaæ jako pomóc swoim wychowankom w pokonywaniu niemia³oci. Dobrym pomys³em okaza³a siê "zabawa" w teatr. Nie ukrywam, ¿e
pocz¹tki by³y trudne. Nie ³atwo by³o zmobilizowaæ
uczniów do aktywnej pracy w Kole Teatralnym, które
za³o¿y³am i prowadzi³am - pocz¹tkowo z kole¿ank¹,
póniej ju¿ sama. Ekran telewizora, monitor komputera
i po³¹czenia internetowe s¹ przecie¿ dzisiaj g³ównymi
bohaterami czasu wolnego dzieci. A tymczasem to w³anie teatr mo¿e stanowiæ alternatywê dla biernego i
ma³o po¿ytecznego spêdzania czasu wolnego. Jest to
równie¿ doskona³a szansa dla dzieci niemia³ych, które nie potrafi¹ znaleæ swojego miejsca w klasie. Edukacja teatralna jest wspania³¹ form¹ integracji wychowawczej. Dziêki zajêciom m³odzie¿ otwiera siê emocjonalnie, uwra¿liwia, teatr umo¿liwia im wyra¿anie siebie.
Teatr szkolny spe³nia ogromn¹ rolê w kszta³towaniu
szacunku dla pracy drugiego cz³owieka. Poprzez swój
w³asny wysi³ek, powiêcony czas i energiê, uczniowie
lepiej rozumiej¹ i doceniaj¹ pracê innych ludzi. Szkolna
edukacja teatralna poprzez pracê w zespole, umo¿liwia
m³odzie¿y zrozumienie znaczenia wspó³pracy i koniecznoci liczenia siê z innymi ludmi. Istotê teatru dziecko
mo¿e najpe³niej zrozumieæ wówczas, gdy samo znajdzie siê po drugiej stronie jako aktor, re¿yser, scenograf czy tylko statysta. Inscenizacja wyzwala twórcz¹
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inwencjê ucznia, pomys³owoæ, zainteresowania i zami³owania do wypowiedzi zwi¹zanych z ró¿nymi rodzajami aktywnoci artystycznej. Edukacja teatralna
ma przygotowywaæ uczniów do w³aciwego odbioru
sztuki przez rozwijanie wra¿liwoci na piêkno jêzyka i
ukazywanie pozawerbalnych rodków ekspresji.
Kiedy uwiadomi³am sobie te wszystkie fakty postanowi³am napisaæ program Szkolnego Ko³a Teatralnego, którego fragmenty pozwolê sobie przytoczyæ.
Program zosta³ napisany dla uczniów klas I-III
gimnazjum. Przyjête w nim za³o¿enia, cele, metody
sprzyjaj¹ wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
uwzglêdniaj¹ jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Zak³ada on szersze przybli¿enie wiadomoci z zakresu teatru, rozbudzenie
ciekawoci czytelniczej, wdra¿anie do zgodnej wspó³pracy w grupie, wyzwalanie ekspresji ruchowej.
Szkolny zespó³ teatralny ma na celu umo¿liwienie
rozwijania zainteresowañ gimnazjalistów oraz stworzenie mo¿liwoci prezentacji wybranych utworów
teatralnych.

OGÓLNE CELE ZAJÊÆ
* Rozbudzanie zainteresowañ uczniów teatrem.
* Kszta³towanie postaw twórczych, rozwijanie
wra¿liwoci estetycznej i wyobrani.
* Dbanie o kulturê s³owa.
* Przygotowywanie do prawid³owego, wiadomego i krytycznego odbioru sztuk teatralnych.
* Udzia³ w ¿yciu kulturalnym szko³y.
SZCZEGÓ£OWE CELE ZAJÊÆ
* Rozwijanie wra¿liwoci emocjonalnej.
* Poznanie i rozwijanie w³asnych mo¿liwoci i predyspozycji teatralnych.
* Rozwijanie koncentracji i wyobrani.
* Odwo³anie siê do indywidualnoci przy jednoczesnym poszanowaniu odrêbnoci innych.
* Wdra¿anie do samodzielnoci.
* Pobudzanie do aktywnoci twórczej.
* Rozwijanie odpowiedzialnoci za w³asne dzia³anie.
* Wspó³dzia³anie w grupie.
* Doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki cia³a.
* Poznanie podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z teatrem.
* Poznanie specyfiki pracy aktora.
* Poznanie procesu twórczego nad spektaklem.
* Kszta³towanie zami³owania do literatury.
* Poszerzenie i utrwalenie wiadomoci zdobytych
na lekcjach jêzyka polskiego.
* Kszta³towanie odpowiednich postaw i zachowañ wobec napotykanych trudnoci.
* Rozwijanie aktywnego udzia³u w ¿yciu kulturalnym spo³eczeñstwa.

TRECI NAUCZANIA
Spotkania w ramach ko³a teatralnego bêd¹ trwaæ
jedn¹ godzinê w tygodniu. Treci teatralne s¹ zgodne z podstaw¹ programow¹ z jêzyka polskiego, poszerzone o rozwijanie predyspozycji teatralnych w
formie inscenizacji, dramy, recytacji.
I Wiedza o teatrze
Uczeñ:
* Rozpoznaje znaki teatralne i ich rolê w przebiegu sztuki.
* Rozró¿nia ró¿ne typy teatru.
* Wskazuje i grupuje utwory, które mo¿na prezentowaæ na scenach teatrów szkolnych.
II Praca z tekstem
Uczeñ:
* Wybiera i analizuje scenariusze pod k¹tem: zainteresowañ, potrzeb zespo³u, predyspozycji aktorów, oczekiwañ adresatów, mo¿liwoci technicznych.
III Praca nad rol¹
Uczeñ:
* Potrafi swobodnie wypowiadaæ swoj¹ rolê (æwiczenia dykcyjne i oddechowe).
* Odczytuje i wyra¿a stany wewnêtrzne za pomoc¹ mimiki i gestów.
* Porusza siê adekwatnie do przydzielonej roli.
IV Praca nad przygotowaniem spektaklu
Uczeñ:
* Rozwija swoj¹ aktywnoæ twórcz¹ zgodnie z
predyspozycjami.
* Zdobywa nowe dowiadczenia.
* Potrafi zsynchronizowaæ efekty dwiêkowe z
sytuacj¹ sceniczn¹ i tekstem.
* We wspó³pracy z zespo³em rozwi¹zuje zagadnienia zwi¹zane z techniczn¹, plastyczn¹ i organizacyjn¹ stron¹ spektaklu.
V Wystawienie sztuki
Uczeñ:
* Rozwija umiejêtnoci redagowania pism u¿ytkowych (zaproszenie)
* Ma mo¿noæ stania siê re¿yserem, aktorem, scenografem. W³asna twórczoæ dziecka wdra¿a go do
zrozumienia tworzywa teatralnego i filmowego przy
uczeniu siê roli, obmylaniu dekoracji, kostiumów
czy wype³nianiu przestrzeni scenicznej.
OCZEKIWANE OSI¥GNIÊCIAUCZNIÓW
Uczestnik ko³a teatralnego:
* potrafi wspó³dzia³aæ w grupie;
* posiada i wykazuje siê wra¿liwoci¹ emocjonaln¹;
* rozumienie odrêbnoæ innych i potrafi j¹ uszanowaæ;
* dzia³a w sposób samodzielny i twórczy;

* jest odpowiedzialny za w³asne dzia³ania;
* wykazuje siê znajomoci¹ podstawowych pojêæ zwi¹zanych z teatrem;
* wzbogaca zakres s³ownictwa, umiejêtnie wyra¿a
myli za pomoc¹ jêzyka mówionego, gestu i ruchu;
* umiejêtnie radzi sobie w sytuacjach trudnych;
* dba o estetyczne wykonywanie scenografii;
* dykcyjnie poprawnie wypowiada kwestie zwi¹zane z odgrywan¹ przez siebie rol¹;
* wykazuje siê kultur¹ w odbiorze sztuki.
METODY PRACY
Metody aktywne ucz¹ krytycznego mylenia, podejmowania decyzji, rozwi¹zywania problemów, ale
ucz¹ równie¿ komunikowania siê i wspó³dzia³ania.
Skutecznoæ tych metod, zale¿y w du¿ej mierze od
zaanga¿owania emocjonalnego m³odzie¿y, ich zainteresowañ i motywacji.
W pracy z uczniami w szczególnoci zostan¹ wykorzystane:
* burza mózgów,
* obserwacja,
* pogadanka,
* praca z tekstem,
* inscenizacja,
* drama ,
* techniki wyobra¿eniowe.
FORMY PRACY
* Obejrzenie spektaklu teatralnego.
* Praca z tekstem.
* Wchodzenie w rolê - gry sceniczne.
* Æwiczenia dykcyjne i ruchowe.
* Przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed
publicznoci¹ szkoln¹ i lokaln¹.
EWALUACJA
Treci edukacji teatralnej spe³niaj¹ przede wszystkim funkcje wychowawcze. G³ównym celem w tym
obszarze jest kszta³towanie sylwetki ucznia aktywnego, wiadomego, wra¿liwego i odpowiedzialnego za sztukê. Maj¹c na uwadze stawiane edukacji
teatralnej cele, nale¿y z du¿¹ starannoci¹ zaplanowaæ i przeprowadziæ ewaluacjê zajêæ.
Ewaluacja jest informacj¹ zwrotn¹ od uczniów pod
k¹tem atrakcyjnoci zajêæ, mo¿liwoci wykorzystania ich wiedzy, umiejêtnoci i zdolnoci oraz dalszych oczekiwañ.
Formy ewaluacji:
* obserwacja dzia³alnoci uczniów w trakcie zajêæ, przedstawieñ;
* ankieta przeprowadzona wród uczestników
zajêæ pod koniec ka¿dego roku szkolnego. Ankiety
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stanowiæ bêd¹ materia³ do wnioskowania i wprowadzania ewentualnych korekt.
To w³anie teatr mo¿e byæ wspania³¹ recept¹ na
kolorow¹ rzeczywistoæ, mo¿e stanowiæ alternatywê dla biernego i ma³o po¿ytecznego spêdzania czasu wolnego. Realizacja programu pozwoli³a mi na
wszechstronne kszta³towanie osobowoci ucznia
poprzez podnoszenie poziomu jego wiedzy i umiejêtnoci praktycznych, wykszta³caj¹cej gotowoæ odbioru sztuki teatralnej, oraz umiejêtnoci stosowania
jej w codziennym ¿yciu. Poprzez dzia³ania w kole teatralnym m³odzie¿ uwierzy³a w swoje mo¿liwoci, a
przede wszystkim rozwija³a swoj¹ osobowoæ. Praca w teatrze owocuje inaczej ni¿ tradycyjna nauka.
Dziêki takim zajêciom uczniowie otwieraj¹ siê emocjonalnie, uwra¿liwiaj¹, teatr umo¿liwia im wyra¿anie
siebie. Zdobywanie wiadomoci i rozwijanie umiejêtnoci wi¹¿e siê z potrzeb¹ ich utrwalania i praktycznego æwiczenia. Uczniowie przygotowywali i prezentowali ró¿nego typu inscenizacje. Ko³o wp³ywa tak¿e
na ¿ycie kulturalne innych poprzez akcentowanie
Miêdzynarodowego Dnia Teatru. Edukacja filmowa i
teatralna pozwala uczniom wiadomie odczytywaæ
teksty kultury. Spotkania z wartociowym filmem i
teatrem powoduj¹, ¿e bêd¹ oni potrafili siê dzieliæ
swoimi odczuciami z innymi, propaguj¹c upowszechnianie kultury. Program nastawiony jest na dzia³ania
praktyczne, szerokie uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym rodowiska , aktywnoæ i zaanga¿owanie
uczniów, odkrywanie swoich zdolnoci. Stara³am siê
stworzyæ m³odzie¿y mo¿liwoci do samorealizacji.
Istotne jest równie¿ kszta³towanie osobowoci
uczniów oraz przygotowywanie do odgrywania ró¿nych ról w przysz³ym ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym.
Wystawilimy wiele inscenizacji. W ka¿dym roku
szkolnym staram siê zaprezentowaæ z m³odzie¿¹ co
najmniej dwa spektakle. Co roku anga¿ujemy siê
równie¿ w Archidiecezjalny Przegl¹d Teatralny o
Tematyce Religijnej, w którym zdobylimy wiele
tytu³ów (najlepsze przedstawienie, najlepszy aktor,
najlepszy scenariusz). W tym roku jestemy tu¿ po
wystêpach i nie znamy jeszcze oficjalnych wyników, ale liczymy na podium.
Archidiecezjalny Przegl¹d Teatralny organizowany
jest przez nauczycielkê pracuj¹c¹ w Zespole Szkó³ Nr 2
 pani¹ Marzenê Danowsk¹. Informacje dotycz¹ce Przegl¹du przygotowane zosta³y przez pani¹ Danowsk¹.
Archidiecezjalny Przegl¹d Teatralny o Tematyce
Religijnej dla szkó³ bêd¹cych na terenie Archidiecezji Szczeciñski-kamieñskiej w Szczecinie, to impreza
zapocz¹tkowana z potrzeby serca w 2001 r. przez p.
Longinê Cywiñsk¹, katechetkê w szkole podstawowej. Zosta³a ona tym samym jej koordynatorem w
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imieniu dyrekcji swojej szko³y. W tym roku odby³a
siê 13 edycja przegl¹du dla dzieci objêtych edukacj¹
na tym poziomie.
Celami Przegl¹du s¹:
 przygotowanie zespo³ów m³odzie¿owych do aktywnego w³¹czenia siê w pe³niejsze prze¿ycie rekolekcji wielkopostnych,
 rozpropagowanie tekstów o problematyce religijnej,
 przekazywanie wartoci chrzecijañskich poprzez formê inscenizacji teatralnych,
 umo¿liwienie m³odzie¿y ekspresyjnego przekazu treci,
 uwra¿liwienie m³odzie¿y na koniecznoæ dokonywania w³aciwych wyborów na podstawie prezentowanej treci,
 uczenie siê tolerancji poprzez uczestnictwo w
Przegl¹dzie zespo³ów przekazuj¹cych wartoci chrzecijañskie.
Przegl¹d odbywa siê zawsze na progu Wielkiego
Postu, aby przestawienia mog³y byæ prezentowane
m. in. podczas rekolekcji wielkopostnych.
Pomys³ ten spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem zarówno wród nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci do wystêpów, jak i ksiê¿y, katechetów organizuj¹cych rekolekcje w tym szczególnym
czasie. Zespo³y by³y i s¹ zapraszane do szkó³ i parafii naszego województwa, naszej archidiecezji.
Z takiego dowiadczenia zrodzi³a siê dwa lata póniej w 2003 r. mo¿liwoæ rozszerzenia APT na szko³y
gimnazjalne. Tu koordynatorem zosta³a p. Marzena
Danowska, nauczyciel religii w Zespole Szkó³ Nr 2.
Rok póniej w tej samej placówce zosta³ zorganizowany przegl¹d dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Koordynatorem zosta³a p. Aleksandra Banaszak. Nastêpnie p. Ewa Rzuchowska, katechetka w Szkole
Podstawowej nr 45 od 2006 r. koordynowa³a przegl¹dy dla klas 0 i przedszkoli. W 2008 r. p. Maria
Frela podjê³a siê koordynowania przegl¹dów dla
uczniów szkó³ specjalnych i Stowarzyszeñ na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych.
Obecnie w ró¿nych miejscach Szczecina APToTR
odbywa siê na wielu etapach edukacyjnych.
1. W Szkole Podstawowej Nr 45 dla:
 klas O (zerowych),
 przedszkoli,
2. W Szkole Podstawowej nr 74 dla:
 szkó³ podstawowych,
3. W Zespole Szkó³ Nr 2 im. W³adys³awa Orkana
dla
 gimnazjalnych,
 ponadgimnazjalnych
4. W Zespole Szkó³ Specjalnych Nr 9 dla:
 i szkó³ specjalnych.

Przegl¹dy odbywaj¹ siê pod patronatem ks. arcybiskupa Andrzeja Dziêgi. Patronat medialny objê³a
Telewizja Szczecin oraz Radio PLUS.
Co roku w t¹ cykliczn¹ imprezê zaanga¿owanych jest ok. 600 m³odych aktorów, ich rodzice,
opiekunowie, nauczyciele wspomagaj¹cy organizacjê, dyrektorzy szkó³ i osoby ¿yczliwe. Przez
wiele lat Urz¹d Miasta uczestniczy³ w nagradzaniu m³odych talentów przeznaczaj¹c rodki pieniê¿ne na t¹ imprezê. Od kilku lat, kiedy zosta³y
one wstrzymane, nagrody pozyskiwane s¹ jedynie od ¿yczliwych sponsorów.
Jury ocenia zespo³y w nastêpuj¹cych kategoriach:
* najlepsze przedstawienie,
* najlepsza kreacja aktorska,
* najciekawszy scenariusz.
Ocenie przez wiele lat podlega³ równie¿ plakat do
przedstwienia, ale z czasem kategoria ta przesta³a
cieszyæ siê zainteresowaniem, czy te¿ by³a zbyt trudna do wykonania dla grup teatralnych, st¹d z niej
zrezygnowano.
Oceniaj¹c jury bierze pod uwagê:
* Dobór treci scenariusza i przekaz wartoci stosownie do wyznaczonych celów.
* Wykonanie przedstawienia, dykcjê, wspó³pracê aktorów.
* Scenografiê: rekwizyty, dekoracjê (prost¹ w
monta¿u), kostiumy.
* Choreografiê: taniec, ruch na scenie.
* Ogólne wra¿enie.
Kolejnymi ramami s¹:
1. Czas trwania przedstawienia: maksymalnie
30 min.
2. Dekoracje powinny byæ ³atwe w monta¿u.
3. Nie s¹ uwzglêdniane przedstawienia o charakterze jase³ek.
W tym roku, dziêki ¿yczliwoci dyrektora p. Andrzeja Oryla, wystêpy odbywa³y siê w Sali teatralnej klubu DELTA. Jest on fili¹ Miejskiego Orodka
Kultury w Szczecinie D¹biu. Mielimy przyjemnoæ
ogl¹daæ 5 z gimnazjów i 4 ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Czêæ gocilimy ju¿ po raz kolejny, ale byli
te¿ debiutanci.
Zespo³y, które wziê³y udzia³ w X przegl¹dzie dla
szkó³ ponadgimnazjalnych reprezentowa³y nastêpuj¹ce szko³y:
* Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. W³adys³awa Orkana. Przestawienie pt. Twarze z chusty Weroniki. Opiekun
grupy: p. Marzena Danowska
* III Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Szczecinie. Sztuka pt. Spowied.
Scenariusz napisa³a Klaudia Kochelak, uczennica
kl. II. Opiekun grupy:p. Monika Jasiñska.

* Technikum Elektryczno-Elektronicznego im.
Profesora Hubera ze Szczecina (debiutanci). Sztuka pt. Wo³anie. Scenariusz i re¿yseria: P. Anna
Brosêdzka
* Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Gryfic (debiutanci). Sztuka: 7 GG. Scenariusz: Jolanta i Grzegorz Flis. Pani jest równie¿ re¿yserem.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych m³odzie¿ reperezentowa³a:
* Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkó³ Nr 2 w Szczecinie D¹biu. Przestawienie pt. Chod cz³owieku
cos Ci powiem, przygotowane pod opiek¹ p. Sylwii Kêsy
* Przed nami Gimnazjum Nr 12 z Osiedla Ksi¹¿¹t
Pomorskich. Grupa teatralna przygotowa³a sztukê
pt. Anio³ek w klatce wed³ug opowiadania ks.
Mieczys³awa Maliñskiego. Opiekunem zespo³u jest
ks. S³awomir B³achowiak.
* Gimnazjum nr 18 z oddzia³ami integracyjnymi ze
Szczecina. Pantomima pt. Kuszenie mnicha. Opiekunka grupy s. Ewa Wolska.
* Zespó³ Szkó³ Sportowych w Gimnazjum im. Kapitana ¯eglugi Wielkiej Konstantego Maciejewicza.
Siostra Renata Gostomska czuwa³a nad przygotowaniami sztuki pt. Opowieci o ró¿añcu.
* Zespó³ Szkó³ nr 13 w Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - Wielgowie. Sztuka opracowana przez opiekunkê grupy p. Annê Koler-Tomaszewsk¹ pt. Nie
lêkajcie siê wiêtoci.
Og³oszenie wyników z Przegl¹dów Teatralnych
wszystkich organizowanych poziomów edukacyjnych odbywa siê podczas UROCZYSTEJ GALI.
Oprócz wyst¹pieñ podczas Archidiecezjalnego Przegl¹du Teatralnego wystawilimy przedstawienie w pobliskim przedszkolu. Inscenizacja nosi³a tytu³ Miesi¹ce kupuj¹ buty. Przedstawienie obejrza³y dzieci z Przedszkola nr 43 w
D¹biu. Maluchy utrwali³y sobie nazwy miesiêcy
i charakterystyczne dla nich zjawiska. Zobaczy³y sklep z obuwiem, w którym Rok sprzedawa³
buty nietypowym klientom  poszczególnym
miesi¹com.
Przy ulicy Obuwniczej,
tu¿ przy samym jej zakrêcie,
Rok otworzy³ sklep z butami,
dla klientów - dla miesiêcy...
Dzieci reagowa³y bardzo ¿ywio³owo. Wiele emocji wzbudzi³ Stary Rok i jego kostium. Kiedy na
koñcu przedstawienia pojawi³ siê Nowy Rok przedszkolaki uwiadomi³y sobie cyklicznoæ pór
roku oraz nastêpowania po sobie kolejnych lat.
Dzieci po¿egna³y nas bardzo ciep³o, pytaj¹c jednoczenie, kiedy odwiedzimy ich po raz kolejny...Chyba im siê podoba³o:)
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Ponad to w roku szkolnym 2008/ 2009 prowadzi³am klasê, bazuj¹c na autorskim programie dla klasy teatralno  filmowej. Uczniowie tej klasy byli
m³odzie¿¹ o szczególnych zainteresowaniach, fascynowali siê teatrem i filmem. Zajêcia pozwala³y
im usystematyzowaæ nabyt¹ wiedzê, nauczy³y kultury s³owa oraz wspó³dzia³ania w grupie. Oprócz
wiedzy przekazanej w atrakcyjny sposób, teatr
spe³nia przecie¿ tak¿e wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wp³ywa na rozwój emocjonalny
uczniów. Na realizacjê programu przewidziana by³a
jedna dodatkowa godzina jêzyka polskiego tygodniowo (klasa I  5 godz. + 1 godz.; klasa II  4
godz. + 1 godz.; klasa III  4 godz. + 1 godz.). Program zak³ada³ rozszerzenie materia³u o umiejêtnoci z zakresu sztuki teatralnej i filmowej. Materia³
roz³o¿ony by³ na trzy lata, w myl zasady stopniowania trudnoci. Powinien byæ realizowany przez
stosowanie ró¿norodnych form nauczania i wychowania, nastawionych na wspieranie edukacyjne uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
indywidualne mo¿liwoci i potrzeby ka¿dego
ucznia. Przy realizacji tego programu konieczne
by³y czêste wizyty w teatrze i w kinie, ogl¹danie
spektakli i filmów, spotkania z ludmi teatru i kina.
Niezbêdna by³a wspó³praca z Teatrem Wspó³czesnym i innymi szczeciñskimi teatrami. Zdobywanie wiadomoci i rozwijanie umiejêtnoci wi¹za³o
siê z potrzeb¹ ich utrwalania i praktycznego æwiczenia. Uczniowie przygotowywali i prezentowali
inscenizacje, przedstawienia teatralne, a tak¿e nagrywali w³asne filmy. Podstawowym zamierzeniem
twórcy programu jest ogólne odejcie od encyklopedyzmu, wyposa¿enie uczniów tylko w ten zakres wiedzy z tematyki teatru i filmu, który niezbêdny jest do realizacji zamierzonych przedsiêwziêæ.
Dlatego program nastawiony jest na dzia³ania praktyczne, szerokie uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym
rodowiska , aktywnoæ i zaanga¿owanie uczniów,
odkrywanie swoich zdolnoci.
Uwa¿am jednak, ¿e g³ównie uczestnictwo w Szkolnym Kole Teatralnym pozwoli³o na wszechstronne
kszta³towanie osobowoci ucznia poprzez podnoszenie poziomu jego wiedzy i umiejêtnoci praktycznych, wykszta³caj¹cej gotowoæ odbioru sztuki teatralnej i filmowej oraz umiejêtnoci stosowania jej
w codziennym ¿yciu. A przecie¿ nie od dzi wiadomo, ¿e uczenie przez dzia³anie rozbudza wyobraniê, rozwija dzieciêc¹ osobowoæ wzbogacaj¹c prze¿ycia. Nasze zabawy z teatrem wci¹¿ trwaj¹
mgr Sylwia Kêsy
mgr Marzena Danowska
 nauczycielki w Gimnazjum nr 24
w Zespole Szkó³ Nr 2 w Szczecinie
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Teatr w szkole 
sugestie i refleksje

Na pocz¹tku chcia³bym wyjaniæ, co rozumiem
przez termin szkolny teatr. Dla mnie jest to forma
dzia³alnoci twórczej m³odzie¿y, która stawia sobie
za cel stopniow¹ naukê wyra¿ania emocji na scenie
poprzez ró¿ne mo¿liwe formy ekspresji scenicznej,
jak np. teatr s³owa, teatr ruchu, teatr lalek, formy,
tañca etc., wraz z jej póniejszym eksploatowaniem.
Tym artyku³em chcia³bym zachêciæ nauczycieli,
pedagogów do pracy teatralnej z m³odzie¿¹. Do
tworzenia z nimi ich w³asnego teatru. Wiedz¹c jak
wa¿n¹ rolê mo¿e odgrywaæ teatr (jako instytucja)
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, wa¿nym jest równie¿,
by istnia³a mo¿liwoæ poznania pracy aktora od
kulis. Ale nie w wersji teoretycznej, rozumianej tutaj jako rozmowy z aktorami lub innymi pracownikami teatru, lecz praktycznej - poprzez sam akt prze¿ycia go na w³asnej skórze, mo¿liwoæ dotkniêcia
go i wykreowania. Ogl¹danie spektakli teatru zawodowego, mo¿e siê tyle przyczyniæ do rozwoju
talentu b¹d zainteresowañ m³odego cz³owieka, co
ogl¹danie meczu pi³ki no¿nej, mi³onikom futbolu.
To tak jakby realizowaæ potrzebê ruchu dziecka,
daj¹c mu do ogl¹dania olimpiadê.
Teatr szkolny nie powinien byæ nastawiony na
efekt koñcowy, tylko na pracê. Spektakl, owszem,
jest pewnym wa¿nym etapem w pracy scenicznej,
ale dla artystów-amatorów na pewno nie najwa¿niejszym. Dla mnie, instruktora, a czêsto równie¿ jurora konkursów recytatorskich czy teatralnych, liczy siê przede wszystkim w³asna wiadomoæ adepta sztuk teatralnych  to czy siê wstydzi, czy wie, co
robi, czy wie, dlaczego robi i czy wie, do czego to
zmierza. Póniej dopiero podchodzê do oceny walorów artystycznych spektaklu. Je¿eli w spektaklu widaæ, ¿e aktorzy siê krêpuj¹, nie wiedz¹, co ze sob¹
zrobiæ albo najzwyczajniej w wiecie nie wierz¹ w to,
co mówi¹, wszystkie kwestie estetyczne schodz¹ na
drugi. Widocznego braku pracy u podstaw nie da
siê zas³oniæ wyszukanym konceptem, bo co po nim,
skoro nawet jego realizatorzy go nie rozumiej¹?

PRÓBY

Powstaje zatem pytanie, czym jest owa teatralna
praca u podstaw? Odpowied wbrew pozorom mo¿e
nie wydawaæ siê taka oczywista. Bowiem nie chodzi
tu o elementarne umiejêtnoci aktora, takie jak poprawnoæ i nonoæ mowy, czy umiejêtnoæ poruszania siê po scenie. Wszelka praca z zespo³em te-

atralnym powinna zawsze rozpocz¹æ siê od integracji samego zespo³u poprzez zabawê. Jako nauczyciele mamy wiadomoæ tego, ¿e nasi uczniowie,
choæby byli z ró¿nych klas, znaj¹ siê przynajmniej
wzrokowo. Jednak¿e taki poziom znajomoci jest
absolutnie niewystarczaj¹cy. Zespó³ teatralny, by
byæ ciekawym, musi byæ z¿yty. Musi nabyæ wspólnych dowiadczeñ w ró¿nego rodzaju zabawach
(nawet najprostszym berku), by móc potem wspieraæ siê na scenie. Brak integracji zespo³u widoczny
jest zw³aszcza podczas uk³onów, kiedy to zespó³ z
widocznym skrêpowaniem ³apie siê za rêce, by
wspólnie podziêkowaæ widowni za aplauz. Z moich
dowiadczeñ wynika, ¿e ze le zgranego zespo³u
powstaje m³odociany teatr gwiazd, a tego nale¿y
siê wystrzegaæ. M³odzi ludzie musz¹ mieæ poczucie
tego, ¿e ka¿dy z nich jest równy, i ¿e dla ka¿dego
jest miejsce na scenie, choæby nie wiadomo jak du¿o
tekstu mia³ do nauczenia.
Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest sposób integracji.
Oprócz tego ¿e powinna ona byæ przeprowadzana w formie zabawy, to równie¿ musimy w niej
stawiaæ akcent na rozwijanie wiadomoci cia³a
m³odego aktora. Jest to mo¿liwe g³ównie dziêki
ró¿nym æwiczeniom fizycznym. Sposób ten wymaga od instruktora, by razem z uczniami ubra³
siê w niekrêpuj¹cy ruchów strój zmienny i przeprowadza³ z nimi ró¿nego rodzaju æwiczenia na
balans cia³a, wyczucie przestrzeni, a przede
wszystkim na koncentracjê. Æwiczeñ na koncentracjê nigdy za wiele, poniewa¿ to dziêki niej m³ody aktor bêdzie móg³ póniej stworzyæ "co" swojego na scenie. Taki aktor nie bêdzie póniej ucieka³ wzrokiem przed widzem b¹d sprawdza³ co
chwila, czy ów widz ci¹gle na niego patrzy. Taki
aktor bêdzie wiedzia³, co ma powiedzieæ/zagraæ/
zatañczyæ/przedstawiæ, bo bêdzie przede wszystkim skupiony. Zarówno na sobie, jak i na ca³oci
przedsiêwziêcia, w którym bierze udzia³. Wa¿ne
s¹ równie¿ æwiczenia na zmniejszanie barier fizycznych miêdzy poszczególnymi cz³onkami zespo³u.
Aktor nie mo¿e obawiaæ siê dotkn¹æ innej osoby
z grupy, jak i równie¿ dotyk osób z zespo³u nie
mo¿e byæ mu obcy. On musi robiæ takie rzeczy bez
zawahania, jak co normalnego, codziennego.
Dlatego prosi³bym, drodzy nauczyciele, o wiele
zabawy, integracji i æwiczeñ na próbach. Na pierwszych zajêciach poleca³bym skupiæ siê na g³ównie na tych elementach, stopniowo, aczkolwiek
nigdy ca³kowicie, odchodz¹c od nich. Najwa¿niejsze jest czêste powtarzanie tych æwiczeñ, pog³êbianie i rozszerzanie ich oraz to, by uczeñ nigdy
siê takimi æwiczeniami nie znudzi³. Kto móg³by
siê oburzyæ, ¿e tym sposobem zmniejszam wa¿-
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koæ dykcji i artykulacji na scenie. Fakt, zmniejszam i robiê to wiadomie. Solidn¹ podstaw¹ ka¿dego m³odego adepta sztuk teatralnych musi byæ
cia³o. Nie ma aktorstwa bez cia³a, ale jest aktorstwo bez s³owa. Nawet je¿eli kto zajmuje siê recytacj¹, czy ogólnie pojêtym teatrem s³owa, to
musi powiêciæ wiele czasu na fizycznoæ swoich podopiecznych. Bez tego nie osi¹gn¹ oni
prawdy scenicznej.

REPERTUAR

Mówi¹c o prawdzie scenicznej, nale¿y równie¿
mieæ na uwadze temat, jaki chcemy poruszyæ z
m³odzie¿¹ na scenie. Bardzo czêsto zdarza siê,
¿e ów temat przerasta emocjonalnoæ (niekoniecznie intelekt) aktorów; ¿e chcemy, jako instruktorzy, powiedzieæ o czym naprawdê wa¿nym poprzez m³odzie¿. I to jest, niestety, b³¹d!
M³odzie¿ powinna mówiæ sama za siebie. Powinna wypowiadaæ siê o czym, co j¹ rzeczywicie
dotyka. Nam, nauczycielom, mo¿e wydaæ siê to
b³ahe, tandetne i sztampowe, ale w³anie nasza
w tym g³owa, by na scenie nie mia³o to miejsca.
O problemach (rozumianych par excellance) mo¿emy mówiæ na wiele ró¿nych sposobów i to jest
w³anie magia teatru. Jedna kwestia mo¿e byæ
pokazana zarówno wprost, jak i przy pomocy gry
z rekwizytem lub innym rodkiem scenicznego.
Osobicie wy¿ej ceniê sobie inne od pierwszej
mo¿liwoci, aczkolwiek nie zaprzeczam, ¿e prawdopodobieñstwo psychologiczne i realizm jest
równie¿ ciekawy. Wa¿nym jest, by m³ody aktor
przede wszystkim CZU£, to co mówi lub to, o
czym mówi. Dziêki temu staje siê interesuj¹cy. A
je¿eli jest interesuj¹cy, to chce siê go zarówno
s³uchaæ, jak i ogl¹daæ. Nie potrzebuje wtedy

mnóstwa rekwizytów, kostiumów, elementów
scenografii, by uwra¿liwiæ widza na poruszany
przez aktora temat. To w³anie wtedy aktor potrzebuje mnie, jako s³uchacza, by zaistnieæ. A to
jest niezwykle wa¿ne na pocz¹tku amatorskiej
kariery teatralnej. Dlatego namawiam, by nie zawsze siêgaæ po literaturê z najwy¿szej pó³ki, klasykê, dzie³a znane i lubiane (tzw. samograje),
tylko by szukaæ, a najlepiej oddaæ g³os m³odym.
My zadajmy im ogólny temat, np. przemoc, wychowanie, mieræ itd. Oni niech sami wypowiedz¹ siê na dany temat. Dziêki temu ich spektakl bêdzie nie tylko ¿ywy, ale bêdzie Ich  jedyny i niepowtarzalny.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e taki sposób tworzenia spektaklu jest nazbyt chaotyczny lub ¿e trudno zapanowaæ nad jego spójnoci¹. Otó¿ nie. To,
co spaja ca³y spektakl, jest w³anie zaproponowany przez instruktora temat. Reszta rodzi siê w
trakcie pracy. Wskazane s¹ podczas prób dyskusje miêdzy uczestnikami, dzielenie siê dowiadczeniem zwi¹zanym z dan¹ spraw¹, burze mózgów,
gry w skojarzenia etc. Dziêki temu uczestnicy maj¹
mo¿liwoæ samodzielnego oddzielenia ziaren od
plew. Przedstawiê, o co mi chodzi na konkretnym
przyk³adzie. W zesz³ym roku, jad¹c na próbê, zaintrygowa³a mnie pewna sytuacja w tramwaju.
Tu¿ po otwarciu drzwi wbieg³o do niego ma³e
dziecko, za którym (nad)opiekuñcza matka krzycza³a Uwa¿aj, bo siê zabijesz!. Zainspirowany
tym wydarzeniem zaproponowa³em uczniom, by
ich tegoroczny spektakl dotyczy³ relacji rodzic 
dziecko oraz samej idei wychowania. Na pocz¹tku s³ysza³em z ich strony pojêkiwania i niezadowolenie, bowiem obawiali siê, ¿e bêdzie to jaki
edukacyjny spektakl, a, powiedzmy sobie szcze-
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rze, ¿adna m³odzie¿ takich nie lubi. Poprosi³em wiêc
ich, by z marszu napisali na kartkach wszelkie reprymendy i rady, jakie wyg³osili do nich kiedykolwiek ich rodzice. Powsta³ taki zbiór uwag:
Nie bierz tego do buzi! Nie dotykaj tego!
Uwa¿aj, gor¹ce! Zostaw to, bo siê pobrudzisz!
Oszczêdzaj wodê! Zga to! Pr¹d marnujesz!
Patrz, jak do mnie mówisz! Id do sklepu! Wynie mieci! Masz byæ przed dziesi¹t¹! Po¿egnaj siê! Co siê mówi? Podaj rêkê! Nie spónij
siê! Zanie to do pokoju! Wynie naczynia! Zabierz ciuchy z pod³ogi Usi¹d normalnie! Nie
mlaskaj! Nie siorb! Zamknij buziê! Wytrzyj to!
Nie trzymaj tak widelca! Nie biegaj po domu!
Nie graj w domu w pi³kê! Uwa¿aj, pod³oga jest
mokra! Uwa¿aj na kabel! Uwa¿aj na pasach!

Patrz pod nogi! Zaraz siê przewrócisz! Inni
mnie nie interesuj¹! Nie jeste jak inni! Inni
dostali piêæ a ty?! Wszyscy co robi¹ a ty nic!
Ty nie jeste wszyscy! Traktujesz dom jak hotel!
Id na dwór! Za karê nigdzie nie wyjdziesz! Nie
sied tyle przed komputerem! Id prosto! Nie
szuraj! Podno nogi! Id do pokoju! Nie pyskuj!
Przemyl swoje zachowanie! Nie bêdziesz tak
ze mn¹ rozmawiaæ! Zaraz to taka bakteria! Co
by³o w szkole?! Jak ja by³am w twoim wieku...
itd., itd. Jakikolwiek z wymienionych wy¿ej zwrotów zastosowany w warunkach domowych na pewno ma swoj¹ si³ê przebicia, jednak¿e nagromadzenie ich i przedstawienie na scenie pozwala ujawniæ
ich komicznoæ oraz trac¹ one moc wychowawcz¹.
Tym bardziej ¿e to przecie¿ m³odzie¿ je wyg³asza.
Dziêki temu prostemu zabiegowi powsta³a jedna z
pierwszych scen spektaklu. Dalej pracowalimy na
bazie skojarzeñ: wychowanie  tresowanie (cyrkowa konwencja spektaklu), ciekawostki z historii wychowania, piosenki i wierszyki dzieciêce, reklamy
skierowane do dzieci, dzieci przesi¹kniête jak¹ ideologi¹ etc. Dziêki temu powsta³o kilkanacie scen,
które nakrela³y nie tylko sam problem wychowa-

nia i relacji rodzic  dziecko, ale równie¿ stosunek
m³odych do pewnych zmian w kulturze. A w³anie
ten stosunek jest wa¿ny w uzyskaniu prawdziwoci
scenicznej przez m³ode osoby.

INSTRUKTOR

Powoli koñcz¹c moj¹ wypowied, mia³bym równie¿
kilka s³ów na temat samych nauczycieli. Mówi¹c najprociej, jêzykiem m³odzie¿y, wyluzujcie! Sprawcie, by
teatr szkolny by³ zupe³nie innym wiatem od tego, w
jakim tocz¹ siê lekcje. Zacznijcie od zmiany ubrania na
próbach na wygodniejsze, zintegrujcie siê z zespo³em
poprzez zabawê, podzielcie siê swoim dowiadczeniem
poza szkoln¹ katedr¹, bowiem to w³anie z tym zespo³em spêdzicie bardzo wa¿ne chwile oparte na wzajemnym zaufaniu i dawaniu sobie bezpieczeñstwa. Nauczyciel, chc¹cy byæ instruktorem teatralnym, musi zedrzeæ
z siebie maskê nauczyciela. Musi wyjæ, mówi¹c jêzykiem Gombrowicza, poza formê, by osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki w pracy z zespo³em teatralnym. Praca nad
jakimkolwiek spektaklem to praca na emocjach, a ¿aden
uczeñ nie zaufa instruktorowi, jeli nie zauwa¿y, ¿e tak
jak on sam, tamten nie prze¿ywa lub nie prze¿y³ pewnych kwestii poruszanych na scenie. Instruktor wraz z
uczniem musi prze¿yæ spektakl, by móc iæ ramiê w ramiê przez proces tworzenia go. Zawsze w chwilach zw¹tpienia, czy nale¿y otwieraæ siê przed uczniami, przypominam sobie s³owa Platona: Cz³owiek zupe³nie nietkniêty sza³em nie wejdzie do wi¹tyni muz. I choæ nie mia³
on na myli dok³adnie takiego sza³u, o jakim ja mylê,
uwa¿am, ¿e to w³anie ta emocjonalnoæ nauczyciela
czêsto pozwala na otwarcie siê pozosta³ym cz³onkom
zespo³u. Bo, co zawsze trzeba pamiêtaæ, nauczyciel jest
takim samym cz³onkiem grupy, co pozostali uczniowie.
Oni wszyscy tworz¹ jeden organizm, bez którego nie ma
szansy na sukces.
Na koniec polecam dwie ksi¹¿ki, które mog¹ siê
przydaæ w pracy teatralnej z m³odzie¿¹:
1. S. Book, Podrêcznik dla aktorów, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2012.
2. J. Lecoq, Cia³o poetyckie, Instytut im. J. Grotowskiego, Wroc³aw 2011.

Marcel Mroczek
 nauczyciel sztuk teatralnych
w Pa³acu M³odzie¿y  PCE,
instruktor teatralny w IV Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. B.
Prusa w Szczecinie. Absolwent
US (Instytut Filozofii), a
obecnie student Re¿yserii Teatru
Dzieci i M³odzie¿y w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Teatralnej
im. L. Solskiego w Krakowie
(Filia we Wroc³awiu).

Na w³asnej skórze  Gimnazjum nr 12

Miêdzygimnazjalny
Festiwal Kabaretów

Jest pi¹tek, 17 maja. Dzisiejszy poranek nie ró¿ni
siê zbytnio od pozosta³ych. Ju¿ od wczesnych godzin promienie s³oneczne zewsz¹d sp³ywaj¹ na miasto, odbijaj¹c siê w oknach bloków, niczym tañcz¹ce nimfy. W powietrzu roztacza siê przyjemna woñ
budz¹cych siê do ¿ycia po nie zimowym rolin.
Ptaki, powracaj¹ce z ciep³ych krajów, urzekaj¹ swoj¹
weso³¹ piosenk¹, szybuj¹c beztrosko nad g³owami
przechodniów.
Ten liczny poranek, jak wiêkszoæ innych, spêdzam
w szkole. W³anie tu ma siê dzi odbyæ miêdzyszkolny
festiwal kabaretów, do którego nasza klasa przygotowywa³a siê doæ d³ugo. Spotkanie zaplanowane jest
na godzinê ósm¹. Przybywam jednak pó³ godziny wczeniej, jak siê okazuje wiêkszoæ moich kolegów i kole¿anek jest ju¿ na miejscu. Znajome podenerwowanie
przed wystêpem nie opuszcza mnie ani na chwilê. Z
twarzy innych wyczytujê, ¿e towarzysz¹ im podobne
emocje. Ju¿ po chwili zjawia siê pani wychowawczyni,
która z umiechem na ustach prowadzi nas do szatni.
Jest to ciasne, duszne pomieszczenie z ³awkami i wieszakami na ubrania. Jedn¹ z szarych cian wnêtrza prawie ca³kowicie przykrywa lustro, w którym dziewczyny co jaki czas nerwowo poprawiaj¹ fryzury. Pomimo
ogólnego zamieszania, da siê wyczuæ przyjazn¹, a wrêcz
bratersk¹ atmosferê.
Teraz Weronika i Magda  kole¿anki z klasy, ozdabiaj¹ moj¹ twarz makija¿em i charakteryzacj¹. Po
przejrzeniu siê w lustrze wybucham niekontrolowanym, dononym miechem. Dziewczyny za pomoc¹
kredki wyczarowa³y mi bujny zarost, zmarszczki, oraz
krzaczaste brwi, które nadaj¹ mojej postaci komicznego wygl¹du. Rozgl¹dam siê wokó³ i spostrzegam,
¿e nie tylko ja zareagowa³em w ten sposób na nowy
wygl¹d twarzy. Po posileniu siê kanapk¹, nadchodzi czas na przywdziewanie kostiumów. Siêgam do
plecaka po swój, zastanawiaj¹c siê, jakie jeszcze niespodzianki przyniesie nam ten dzieñ. Po chwili wszyscy jestemy ju¿ ubrani w barwne stroje. Ku mojemu zdziwieniu wygl¹dam na starszego mê¿czyznê w
kapeluszu kowbojskim i krawacie. Ca³oci dope³nia
marynarka, która w po³¹czeniu z krótkimi spodenkami daje komiczny efekt.
Wród nas nie brakuje teraz muchy w czarno¿ó³tej pelerynie, czy starszego górala w kierpcach i z
drewnian¹ ciupag¹ w rêku. Jeszcze ostatnie poprawki i teraz opuszczamy szatniê, by zaj¹æ miejsca na
auli. Nape³nia mnie to zdziwieniem, poniewa¿ nasz
zespó³ mia³ wystêpowaæ jako pierwszy. Po chwili
niepewnoci, pani wychowawczyni wyjania nam,
¿e najpierw wystêpuje m³odzie¿, która przygotowa³a krótki wstêp w postaci spektaklu muzycznego.
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Po obejrzeniu dynamicznego przedstawienia i nagrodzeniu aktorów gromkimi brawami, przychodzi kolej na
zespó³ Kuna, czyli nasz¹ klasê. Zachowujê pe³n¹ swobodê, t³umacz¹c sobie, ¿e stres mo¿e wp³yn¹æ jedynie
negatywnie na koñcowy wynik prezentacji. Pomimo
wspólnych starañ, ogólna jakoæ przedstawienia jest
rednia. Nasz zespó³ zalicza kilka wpadek, jednak¿e ka¿dy skupia siê na swojej kwestii i wk³ada ca³e serce w
odgrywan¹ postaæ. Owocuje to kilkoma wybuchami
miechu ze strony publicznoci. Nie by³o ich jednak tak
wiele, jak bymy sobie tego ¿yczyli. Po uk³onieniu siê,
ponownie zajmujemy miejsca na widowni, aby w skupieniu obejrzeæ aktorskie zmagania innych zespo³ów.
Po nas na scenie prezentuje siê jeszcze szeæ innych
grup teatralnych ze szczeciñskich gimnazjów. Ka¿da z
nich wybra³a dla siebie weso³¹ nazwê, tak¹ jak Tapczan
Power czy ¯abka. Wiele z nich odznacza siê umiejêtnoci¹ pracy w grupie i zorganizowaniem, czego niestety zabrak³o podczas naszego spektaklu. Na mnie najwiêksze wra¿enie robi¹ gimnazjum numer 10 oraz szko³a
dla niedos³ysz¹cych. Ten pierwszy zespó³ prezentuje
sztukê pod tytu³em Do zakochania jeden krok, drugi
natomiast ukazuje polsk¹ s³u¿bê zdrowia w krzywym
zwierciadle, zasypuj¹c przy tym widzów ca³¹ mas¹ odpowiednio dobranych dowcipów oraz efektów specjalnych. Nie brakuje chlapania publicznoci wod¹ czy odcinania g³owy.
Po obejrzeniu wszystkich przedstawieñ, prowadz¹cy og³asza dziesiêciominutow¹ przerwê, podczas której odbywa siê g³osowanie oraz narada jury. Czujê z
tego powodu narastaj¹c¹ radoæ, poniewa¿ mój krêgos³up ju¿ od d³u¿szego czasu domaga siê wyprostowania po kilku godzinach siedzenia. Samotnie wêdrujê w stronê szatni, aby siê napiæ. Tam spotykam wiêkszoæ aktorów z teatru Kuna, z którymi prowadzê
krótk¹ pogawêdkê. Wszyscy z podekscytowaniem
wymieniaj¹ siê wra¿eniami i dowiadczeniami.
Chwilê póniej jestem ju¿ z powrotem w auli. Z
niema³¹ ciekawoci¹ oczekujê na werdykt jury. Po
chwili wiem ju¿, ¿e nasz zespó³ zaj¹³ ostatnie miejsce
w miêdzyszkolnym konkursie kabaretów. Nagle czujê
siê tak, jakby tonowy g³az spad³ na mnie z du¿ej
wysokoci. Po minach moich znajomych z klasy rozpoznajê, ¿e czuj¹ to samo. Zawiedzenie przeplata
siê jednak z radoci¹ z mo¿liwoci wziêcia udzia³u w
tej imprezie. Mimo wszystko, na mojej twarzy wci¹¿
goci umiech. Widocznie na scenie wcale nie dalimy z siebie wszystkiego. Inne zespo³y przygotowa³y siê lepiej od nas. Uwiadomi³em sobie ten fakt
ju¿ w chwili og³oszenia przerwy.
Przewodnicz¹cy jury niespodziewanie zaprasza
przedstawiciela naszej klasy na scenê po odebranie
nagrody pocieszenia.
Zas³u¿one pierwsze miejsce zdobywa zespó³
¯abka, za co otrzymuje wielki, smaczny tort z bit¹
mietan¹ i owocami.
Na koniec prowadz¹cy dziêkuje wszystkim grupom za przybycie, po czym prosi o udanie siê do
garderoby. Pod¹¿am za reszt¹ klasy.
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Cieszê siê, ¿e mog³em zmierzyæ siê z innymi gimnazjalistami i po raz kolejny spróbowaæ swoich
si³ na scenie. Byæ mo¿e poniesiona pora¿ka nauczy nas wiêkszej pokory i stanie siê mobilizacj¹
do osi¹gania sukcesów na kolejnych festiwalach.
Przegrana zwróci³a nasz¹ uwagê na to, co nale¿y
jeszcze dopracowaæ. Brak skupienia i ogólnego
zgrania zespo³u to wady, których nale¿y siê wystrzegaæ zarówno na scenie, jak i w ¿yciu codziennym. Warto jednak przegraæ z klas¹ i z godnoci¹
przyj¹æ ostatnie miejsce. Pozosta³o nam wiêc pogratulowaæ zwyciêzcom i cieszyæ siê ich szczêciem. Odniesiona na scenie pora¿ka nie zniechêci³a mnie jednak do podejmowania dalszych starañ, bo przecie¿ ka¿dy upadek wzmacnia.

Internetowy
Teatr Telewizji
6 marca 2014. Ten dzieñ na d³ugo zapadnie w pamiêci uczniom z Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema
w Szczecinie . W godzinach porannych wszyscy
zmêczeni i znudzeni przybyli do szko³y, aby pobieraæ kolejne dawki wiedzy. M³odzie¿ nie przypuszcza³a jednak, ¿e w³anie tego dnia bêdzie mia³a niepowtarzaln¹ okazjê, aby po raz kolejny na w³asnej
skórze poczuæ magiê teatru. Po drugiej lekcji uczniowie, pod czujnym okiem wychowawców, udali siê
do szkolnych sal multimedialnych, gdzie wyemitowany zosta³ spektakl pt. Pu³apka na myszy wyre¿yserowany przez Olgê Lipiñsk¹.
M³odzi koneserzy sztuki aktorskiej z niekryt¹ ciekawoci¹ dali siê porwaæ aktorom do wiata tajemniczych zbrodni, mrocznych sekretów i detektywów. Z wypiekami na twarzach obejrzeli sztukê,
która trzyma³a ich w napiêciu a¿ do ostatniej sceny. Historiê zakoñczy³ niespodziewany przez nikogo nag³y zwrot akcji, co wp³ynê³o korzystnie na
zainteresowanie wród publicznoci.
Pu³apka na myszy okaza³a siê sztuk¹, gdzie mro¿¹ce krew w ¿y³ach, otulone tajemnic¹ sceny zbrodni przeplata³y siê z komizmem sytuacyjnym. Taki
kontrast wywo³ywa³ wród szkolnej publicznoci
zarówno zaciekawienie, jak i salwy miechu
Po opuszczeniu sal uczniowie jeszcze d³ugo rozmawiali o niekonwencjonalnoci spektaklu i pe³nym
profesjonalizmie aktorów, które dodatnio wp³ynê³y
na percepcjê kryminalnej historii przez m³odzie¿. Z
wyczuwalnym podnieceniem w g³osie i o¿ywieniem
w oczach, wymieniali siê spostrze¿eniami na temat
poszczególnych postaci i podejrzeniami rzucanymi
na nie podczas trwania sztuki.
Ostatecznie wszyscy wrócili na lekcje, ponownie witaj¹c swoje codzienne obowi¹zki. Poruszenie i emocje wywo³ane spotkaniem z teatrem
wrza³y jednak w m³odych g³owach jeszcze przez
d³ugi czas

Kurtyna w górê
Jest wtorek, 18 marca. Szary, nudny poranek. S³oñce niepewnie wychyla siê zza chmur, a pierwsze przebiniegi wyrastaj¹ spod puchowej, bia³ej ko³dry,
która wci¹¿ jednak pokrywa zmarzniêt¹ ziemiê. Czasem daje siê s³yszeæ wiosenny piew powracaj¹cych z ciep³ych krajów ptaków.
Dzisiaj w mojej szkole zaczynaj¹ siê odbywaæ
warsztaty aktorskie, które potrwaj¹ trzy dni. Postanawiam wzi¹æ w nich udzia³ i zapoznaæ siê z fachem
aktorskim, pomimo grypy i z³ego samopoczucia.
Ju¿ w drodze do szko³y towarzyszy mi nienasycona ciekawoæ, a w mojej duszy tkwi optymizm. Sama
wizja bliskiego spotkania z profesjonalist¹ z teatru
Stop  panem Miros³awem Glinieckim, napawa mnie
radoci¹ i zaszczytem. Przez moj¹ g³owê przebiega
ca³a masa chaotycznych myli, poniewa¿ pierwszy
raz w swoim ¿yciu uczestniczê w profesjonalnych
warsztatach aktorskich. Pogr¹¿ony w rozwa¿aniach
docieram wreszcie pod salê, przy której czekaj¹ ju¿
moi znajomi z klasy. Po chwili rozmów, do pomieszczenia, energicznym krokiem wchodzi mê¿czyzna w
kwiecie wieku. Jest redniego wzrostu, raczej szczup³y. Odnoszê wra¿enie, ¿e jako gimnazjalici, prawie
wszyscy jestemy od niego wy¿si. Jego twarz ma
przyjazny wyraz, co od pierwszego momentu wzbudza moj¹ sympatiê do tego cz³owieka.
Ju¿ wiem, ¿e to aktor, na którego wszyscy z podekscytowaniem czekaj¹.
Jak na profesjonalistê przysta³o, mê¿czyzna nie
marnuje ani jednej cennej chwili, niemal¿e od wejcia przystêpuj¹c do poznawania swoich przysz³ych
wspó³pracowników.
Ku mojemu zdziwieniu, szybko i bez wiêkszego
wysi³ku zapamiêtuje nasze imiona, co u³atwia dalsz¹
wspó³pracê. Sympatyczny charakter mê¿czyzny
sprzyja budowaniu przyjemnej atmosfery na zajêciach ju¿ od pierwszych chwil. Dziêki pe³nym humoru grom i zabawom, aktor stopniowo poznaje nas,
nasze reakcje oraz charaktery, by póniej wykorzystaæ tê wiedzê podczas obsadzania nas w poszczególnych rolach. Pomimo, i¿ temperatura mojego cia³a wci¹¿ jest podwy¿szona, a percepcja mojego mózgu ograniczona, z chêci¹ i umiechem na twarzy w
nich uczestniczê. Podczas trwania warsztatów dowiadujê siê tak¿e, ¿e mam plastyczn¹ rêkê.
Nastêpnego ranka przechodzimy od razu do zespo³owego odgrywania krótkich, humorystycznych
etiud, które wczeniej ka¿dy z nas przygotowa³ w
domu. Mi przypada rola oty³ego mê¿czyzny, który
podejmuje siê bezskutecznej walki z nadwag¹, co
ju¿ samo w sobie jest komiczne ze wzglêdu na moj¹
szczup³¹ sylwetkê.
Chwilê póniej pan Mirek oznajmia, ¿e ka¿dy za
chwilê otrzyma swoj¹ rolê do koñcowego przedsta-

wienia. Ta informacja wywo³uje wród nas wielkie
emocje. I we mnie nasila siê ciekawoæ, chocia¿ nie
okazujê tego ze wzglêdu na rednie samopoczucie.
Po chwili wiem ju¿, ¿e przypada mi rola bogatego
cz³owieka, który, o ironio, za pieni¹dze mo¿e nawet
wynaj¹æ p³aczki, które bêd¹ op³akiwaæ zabit¹ muchê. Z zadowoleniem stwierdzam, ¿e ta rola odpowiada mi ze wzglêdu na du¿¹ dynamikê postaci oraz
wykorzystanie w znacznym stopniu mimiki i ekspresji cia³a. Jak siê póniej przekonujê, dla ka¿dego rola
uszyta by³a na miarê. Pe³ni podekscytowania, wspólnie postanawiamy wybraæ nazwê dla naszej grupy
teatralnej. Po naradach i g³osowaniu niemal¿e jednog³onie wybieramy pseudonim ,,Kuna". Szybko
orientujê siê, ¿e niezwyk³y w tym s³owie jest japoñski akcent, z jakim nale¿y je wypowiadaæ. Mylê, ¿e
czêciowo to tworzy tajemniczoæ naszego teatru.
Od tego czasu zaczynamy próby na scenie. Chocia¿ s¹ wyczerpuj¹ce i d³ugie, to jednak w sympatycznym towarzystwie czas up³ywa mi³o. Okaza³o siê,
¿e ka¿dy z nas musia³ pokonaæ swoj¹ niemia³oæ
oraz prze³amaæ wiele innych barier, co da³o zadziwiaj¹cy efekt. Podczas odgrywania poszczególnych
w¹tków na scenie, pan Mirek stosuje aktorskie efekty specjalne, które wywo³uj¹ wród nas kolejne salwy miechu. Poród nich znalaz³y siê sztuczne wybite zêby, wyp³ywaj¹ce z zabitej muchy wnêtrznoci
czy chlapanie pian¹ z ubitych jajek. Te wszystkie elementy tworz¹ wspania³¹, niepowtarzaln¹ atmosferê i
pozwalaj¹ mi odczuæ magiê teatru.
Dzieñ trzeci. Dzi da siê ju¿ intensywnie odczuæ
napiêt¹ atmosferê, jaka towarzyszy próbom, ze
wzglêdu na niewielk¹ iloæ czasu. Mimo to wci¹¿
jest sympatycznie. Po drugiej z rzêdu próbie i krótkiej przerwie na niadanie, pan Mirek oznajmia, ¿e
nadszed³ czas na próbê generaln¹.
 Teraz rozdam ka¿demu z was jego kostium mówi, tajemniczo umiechaj¹c siê i wyci¹gaj¹c stary, niemal¿e zabytkowy kufer. Wszystkich nas przechodzi dreszcz emocji na myl, ¿e zaraz poznamy
wygl¹d swoich postaci. Ja otrzymujê czerwon¹ koszulê i czarny kapelusz z dziur¹. Po przymierzeniu
stwierdzam, ¿e kostium jest wygodny, a efekt wizualny jest niemal¿e komiczny.
Ostatnia przed spektaklem próba generalna, w
strojach, bez podpowiedzi re¿ysera przebiega niemal¿e idealnie. Wszyscy s¹ zadowoleni z owocu
swojej trzydniowej, ciê¿kiej lecz przyjemnej pracy,
co potwierdzaj¹ umiechy na naszych twarzach.
Orientujemy siê, ¿e do przybycia zaproszonych
na spektakl goci (czyli naszych rodziców) pozostaje ju¿ tylko godzina, wiêc re¿yser rozpoczyna
nak³adanie na nasze twarze charakteryzacji odpowiedniej do jego postaci. Spostrzegam, ¿e pomimo
bardzo napiêtego grafiku, pan Mirek nie spieszy siê
z tym.
Chwilê póniej wszyscy ju¿ jestemy gotowi do
przedstawienia. Dopiero teraz zauwa¿am, ¿e niemal-
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¿e wszystkie miejsca dla publicznoci s¹ ju¿ zajête.
Mimo to, ku mojemu zdziwieniu, nie odczuwam tremy przed wystêpem. Rozgl¹dam siê wokó³. Ci, których jednak dopad³ stres, próbuj¹ siê go pozbyæ,
ka¿dy na swój sposób. Zauwa¿am, ¿e jedni wol¹
walczyæ ze swoimi lêkami w samotnoci, inni natomiast czuj¹ siê pewniej w grupie.
Jeszcze tylko ostatnie poprawki, upewniamy siê,
¿e wszystko jest zapiête na ostatni guzik, i po krótkiej przedmowie re¿ysera, rozpoczynamy spektakl.
Ka¿dy wk³ada ca³e serce w gran¹ postaæ. Wielokrotnie publicznoæ wybucha miechem, co daje
ka¿demu z aktorów ogromn¹ satysfakcjê. Równie¿
wspomniane wczeniej efekty specjalne zadziwiaj¹
i rozbawiaj¹ publicznoæ. Jak siê okazuje, najwiêcej
emocji wywo³uje jednak wiersz recytowany przez
muchê :
Gdy siê kupka w pupce t³oczy,
Cz³ek siê zgina i napina,
Ma wyba³uszone oczy
I papierek w rêku trzyma.
Sram na losy wiata tego
Wypnê pupkê na ka¿dego
I obryzgam rzadk¹ kupk¹
Tego, co myli g³upiutko.
Komiczne s³owa recytowane z patetyczn¹ powag¹
rozbawiaj¹ widowniê niemal¿e do ³ez. Odgrywane
sceny ukazuj¹ spo³eczeñstwo w krzywym zwierciadle, wymiewaj¹c wady Polaków, które mo¿emy zauwa¿aæ niemal codziennie.
Publicznoæ nagradza nasze starania gromkimi brawami. W duszy odczuwam teraz zadowolenie i satysfakcjê.
Chwilê potem, po ostatniej rozmowie z panem
Mirkiem, i zmyciu charakteryzacji z twarzy, wszyscy
udajemy siê do domów.
Dziêki warsztatom teatralnym odkry³em, ¿e
szko³a jest miejscem, gdzie mo¿na nie tylko dostaæ jedynkê z fizyki czy uwagê za skandaliczne
zachowanie na lekcji religii, (nie zgadzam siê z
takim okreleniem) ale tak¿e przestrzeni¹, gdzie
odpowiednio uformowana m³odzie¿ mo¿e wydobyæ z zak¹tków swojej duszy cechy, o jakie byæ
mo¿e nikt nie podejrzewa³by klasy II d. Uczeñ to
te¿ cz³owiek. Odpowiednio zmotywowany ma
mo¿liwoæ wyra¿ania siebie i swoich emocji w
sposób artystyczny.
Tego typu zajêcia to doskona³a integracja grupy,
sposób na podkrelenie swojej osobowoci, a nade
wszystko dobra zabawa.
Bartosz Nosal
 uczeñ 3 klasy Gimnazjum nr 12 im. Stanis³awa Lema w Szczecinie, który zainteresowania
artystyczne rozwija w klasie literackiej prowadzonej przez mgr Katarzynê Wójcik.
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Nauka przez
dzia³anie, czyli rola
teatrzyku w szkole

Ponad dwadziecia cztery wieki temu Konfucjusz
napisa³: Co us³yszê, zapomnê, co zobaczê, zapamiêtam, co sam zrobiê, zrozumiem.
Myl ta powinna byæ przewodni¹ w pracy z dzieæmi, zarówno w przestrzeni szkolnej, jak i na gruncie
rodzinnym. Powinna byæ jak credo, wype³niaæ ka¿de podejmowane przez nauczyciela zadanie, byæ nieod³¹cznym, fundamentalnym elementem edukacji,
a tak¿e ogniwem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuñczego.
Dziecko ju¿ od najm³odszych lat z ciekawoci¹ obserwuje to, co siê wokó³ niego dzieje. Pierwowzorami
staj¹ siê osoby najbli¿sze, te z którymi dzieli ka¿dy
u³amek czasu ka¿dego dnia. Rodzice wchodz¹ w rolê
przewodników, nauczycieli. Co us³yszê, zapomnê 
tradycyjne metody podaj¹ce, tj. wyk³ad informacyjny,
opis, opowiadanie, odczyt, przesz³y ju¿ do lamusa.
Okres, w którym dominowa³a metodologia ogl¹dowa
(pocz. XXI w.), a g³ównym przes³aniem by³o twierdzenie Co zobaczê, zapamiêtam te¿ zaczyna zanikaæ.
Konserwatywne uczenie siê na pamiêæ, które w poprzednich wiekach by³o znamienne i stosowane a priori
nie da³o znacznego efektu w dziedzinie edukacji. Gromadzenie wiedzy encyklopedycznej powinno byæ
poddane ci¹g³ej weryfikacji, uaktualniane i przek³adane na dzia³anie. Rozwój intelektualny i emocjonalny
dziecka w XX w. ró¿ni siê od rozwoju dziecka XXI w.
Niew¹tpliwie powodem tych zmian jest gwa³towny
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej. Id¹c
za postêpem nale¿y ukierunkowaæ, a przede wszystkim zmodyfikowaæ warsztat pracy nauczyciela. Uczniowie coraz czêciej borykaj¹ siê z wieloma trudnociami. Pojawiaj¹ siê dysfunkcje, które s¹ przyczyn¹ nieradzenia sobie w trudnym wiecie, w którym przeplata
siê wirtualnoæ z rzeczywistoci¹.
Obraz, ruch, gra wiate³, iluzja, wysokie tony dwiêku  to tylko niektóre czynniki wp³ywaj¹ce na postrzeganie wiata przez dzieci. Nale¿y zatem stworzyæ odpowiednie warunki do rozwoju uczniów XXI wieku.
Szczególnie istotne w nauczaniu jest równie¿ zwrócenie uwagi na zdolnoci, zainteresowania, preferencje i
mo¿liwoci uczniów.
W ksi¹¿ce Za progiem M. Skury i M. Lesickiego
czytamy: Dzi powszechny jest pogl¹d, ¿e rozwój zdolnoci zachodzi za spraw¹ zarówno czynników genetycznych, jak i rodowiskowych. Ró¿nice intraindywidualne w zdolnociach s¹ wynikiem odmiennoci
dróg tego rozwoju. W ka¿dym momencie rozwoju posiadane zdolnoci wyznaczaj¹ aktualne mo¿liwoci
dzia³ania. To od nich zale¿y, na jakim poziomie mo¿e
przebiegaæ funkcjonowanie cz³owieka. Zdolnoci s¹

wiêc czynnikiem dalszego rozwoju, warunkuj¹cym
jego tempo. Tempo to jest niejednakowe w poszczególnych zakresach rozwoju. Dominuj¹ce zdolnoci
warunkuj¹ preferowane i wybierane rodzaje oraz
kierunki aktywnoci, co nasila indywidualizacjê cie¿ek rozwoju. Jest to bezporednio i bardzo silnie zwi¹zane z wewnêtrznymi strukturami umys³owymi. Te za
charakteryzuje zró¿nicowanie intraindywidualne w
zakresie zdolnoci.
Zatem istotn¹ rolê w rozwoju dziecka odgrywaj¹
jego zdolnoci, które wp³ywaj¹ na dynamikê tego rozwoju, a tak¿e drogê i tempo aktywnoci. Zdolnoci
okrelaj¹ równie¿ ramy mo¿liwoci cz³owieka. To sprawia, ¿e nieodzowne w pracy nauczyciela okazuje siê
ukierunkowanie swoich dzia³añ na rozwój indywidualnych zdolnoci uczniów.
Dalej czytamy równie¿, ¿e J. Piaget w ksi¹¿ce Psychologia dziecka pisa³ tak¿e o jeszcze jednym bardzo
wa¿nym czynniku wp³ywaj¹cym na rozwój dziecka. S¹
to tzw. interakcje spo³eczne. Definiowa³ je jako wymianê myli miêdzy ludmi. Interakcje z innymi wywo³uj¹
stan nierównowagi i s¹ ród³em konfliktów poznawczych. Dziêki takim dowiadczeniom odkrywam, ¿e
nie wiem, nie potrafiê. To motor, który uruchamia
proces uczenia siê, zdobywania wiedzy i umiejêtnoci. Wed³ug tej koncepcji, bardzo podobny mechanizm jest uruchamiany w rodowisku spo³ecznym i w
relacjach interpersonalnych. Interakcje spo³eczne s¹
niezbêdne do konstruowania wiedzy spo³ecznej.
Kszta³cenie umiejêtnoci prawid³owej komunikacji
miêdzyludzkiej jest kluczowym zadaniem ka¿dego nauczyciela. Stworzenie odpowiednich okolicznoci do
dzia³ania w tym kierunku w przestrzeni szkolnej powinno siê podejmowaæ niezale¿nie od predyspozycji
uczniów. Cz³owiek ju¿ od najm³odszych lat egzystuje
w grupie, tworzy pewne relacje z innymi ludmi.
W prawid³owo funkcjonuj¹cym domu rodzinnym
dziecko czerpie wzorce postêpowania, uczy siê odpowiednich relacji interpersonalnych. Wie, w jaki sposób komunikowaæ siê z innymi, aby ta komunikacja
nie by³a zak³ócona.
Na gruncie szkolnym pojawiaj¹ siê pewne zawahania w kontaktach z rówienikami. Równoczenie zaczyna kie³kowaæ prawid³owe wychowanie, które w re-

aliach szkolnych pnie siê i rozwija. Rozwój ten mo¿na
wzmocniæ organizuj¹c szeroki wachlarz zajêæ pozalekcyjnych. I tu dochodzi do g³osu trzecia czêæ sentencji Konfucjusza  ...co sam zrobiê, zrozumiem, która
we wspó³czesnym wiecie staje siê dominant¹ w edukacji. Efekty realizacji tego za³o¿enia daje dzia³alnoæ
teatralna prowadzona w szkole. Swoistym wyró¿nikiem tego obszaru pracy z dzieæmi jest aktywizowanie
oraz kszta³cenie umiejêtnoci wspó³pracy z innymi.
Od kilku lat jestem opiekunem szkolnego ko³a teatralnego. Na przestrzeni tego czasu zaobserwowa³am ogromne zmiany, zarówno w roli teatrzyku szkolnego, jak i w funkcjonowaniu w nim uczniów. Tego
typu dzia³alnoæ ma ogromne znaczenie w umacnianiu w dzieciach poczucia w³asnej wartoci, a tak¿e w
odbudowaniu jej u uczniów, u których ta struktura
zosta³a zaburzona.
Moje obserwacje dotyczy³y równie¿ zmian w schematycznych zachowaniach dzieci. Reakcje agresywne, impulsywne zosta³y w niektórych przypadkach
zniwelowane. Uczniowie mieli mo¿liwoæ ekspresji
na scenie, pe³nego katharsis, co ich wyciszy³o i
uspokoi³o.
Pojawi³a siê równie¿ zmiana w podejciu uczniów
do swoich obowi¹zków. Dzieci nauczy³y siê obowi¹zkowoci i odpowiedzialnoci. Zaczê³y dostrzegaæ pozytywn¹ stronê planowania. Przyswajanie wybranych
partii tekstu w odpowiednim czasie ju¿ nie sprawia³o
im trudnoci. Nauczy³y siê, ¿e zaistnienie w przedstawieniu jest mo¿liwe tylko po ca³kowitym opanowaniu
roli. Zrozumia³y, ¿e tekst jest materia³em, mo¿na go porównaæ do plasteliny, która pocz¹tkowo jest twarda.
Pod wp³ywem ugniatania staje siê miêkka i gotowa do
tego, aby co z niej uformowaæ. Tak samo jest z tekstem. Najwa¿niejszy jest moment ugniatania, czyli
opanowania tekstu. Nastêpnym etapem jest ju¿ zabawa nim. Pomys³, jak przedstawiæ tekst ju¿ nie jako ci¹g
wyrazów, ale wypowied s³owna nale¿y do twórczych
mo¿liwoci uczniów. Tak wiêc najwa¿niejsze jest dok³adne opanowanie tekstu, ¿eby mo¿na by³o dodaæ
gest, mimikê, ruch sceniczny.
Podczas zajêæ bardzo czêsto wykorzystujê tzw. wariacje tekstowe. Uczniowie otrzymuj¹ utwór poetycki,
ich zadanie polega na wymyleniu zaskakuj¹cego skeczu w oparciu o ten tekst. Okazuje siê, ¿e dziêki temu
pracuj¹ nad wyobrani¹, taka zabawa jest równie¿ impulsem do twórczego mylenia.
Ponadto tego rodzaju zajêcia pobudzaj¹ fantazjê
dziecka, wzbogacaj¹ jego zainteresowania, kszta³tuj¹
, systematyzuj¹ oraz poszerzaj¹ wiedzê uczniów w
dziedzinie szeroko pojêtej sztuki. Kreowanie innej
postaci jest dla dziecka czym w rodzaju teleportacji
do wiata ksi¹¿ek.
W trakcie spotkañ uczestnicy pracuj¹ nad dykcj¹,
intonacj¹, prawid³owym oddechem, wypracowuj¹ metody opanowania stresu, tremy na scenie, strachu
przed publicznym wyst¹pieniem. Zajêcia te s¹ tak¿e
doskona³ym sposobem na uczestnictwo dzieci w ¿yciu
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kulturalnym miasta, a poprzez to promowanie naszej
placówki.
Podejmowane przeze mnie dzia³ania podzieli³am na
nastêpuj¹ce etapy:
I. MYLÊ: Teatr od podstaw:
 genealogia teatru;
 terminologia teatralna;
 twórcy teatru.
II. OBSERWUJÊ: Teatr Mistrzów:
 wyjcia do Teatru Polskiego, Teatru Wspó³czesnego, Teatru Lalek Pleciuga;
 dyskusje plenerowe na temat obejrzanych sztuk
teatralnych, recenzje;
 spotkania z aktorami, re¿yserami;
III. DZIA£AM: Pierwsze kroki na scenie:
warsztaty teatralne;
æwiczenia oddechowe;
doskonalenie dykcji, intonacji;
próby gry aktorskiej;
praca nad ruchem scenicznym;
realizacja scenariuszy sztuk teatralnych.
IV. TWORZÊ: Re¿yserskie pomys³y:
tworzenie w³asnych scenariuszy sztuk teatralnych;
 pisanie recenzji;
 przybli¿enie pracy re¿ysera teatralnego;

V. PREZENTUJÊ: Efekty sceniczne
 prezentacja w³asnego dorobku artystycznego
Wa¿n¹ rolê podczas realizacji tych etapów odgrywa
punkt IV  Re¿yserskie pomys³y. Uczniowie maj¹
mo¿liwoæ zaprezentowania zdolnoci literackich. Redagowanie tekstu wed³ug w³asnego pomys³u jest doskona³¹ metod¹ æwiczeniow¹ wspomagaj¹c¹ pracê na
lekcjach jêzyka polskiego.
W prawdziwym teatrze najwa¿niejsze jest przedstawienie, czyli rezultat pracy. W szkolnym teatrzyku
równie wa¿ne jest to wszystko, co prowadzi do rezultatu: poznanie i zrozumienie tekstu, przydzia³ ról, próby, przygotowania dekoracji i kostiumów. Dziêki tym
dzia³aniom dzieci zdobywaj¹ rozmaite wiadomoci,
umiejêtnoci i dowiadczenia. Jest to równie¿ korelacja nauki z zabaw¹.1
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsza jest
zasada  nauka przez dzia³anie. Jeli ta zasada bêdzie przestrzegana, to efekty pracy z dzieæmi bêd¹
wymierne.
1
Barañska M., Filar A. Bajdobrzenie na szkolnej
scenie.
Ma³gorzata Kaczmarek
 nauczycielka bibliotekarka
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Boles³awa Chrobrego
w Szczecinie,
absolwentka filologii polskiej
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Teatr integruje

Szkolne ko³o
Za kurtyn¹
Dzia³alnoæ ko³a teatralnego Za kurtyn¹ w SP
nr 37w Szczecinie pozwala wszystkim chêtnym
uczniom uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym szko³y.
Pragniemy, by jak najwiêcej dzieci wziê³o udzia³ w
tym przedsiêwziêciu. Wspólnie wybieramy scenariusze, opracowujemy je lub piszemy w³asne. Przygotowujemy kostiumy, rekwizyty, scenografiê, wykorzystujemy informacje z ró¿nych róde³.
Grupa teatralna uczestniczy w organizowanych
na terenie szko³y uroczystociach. Tradycj¹ jest, ¿e
przygotowujemy spektakle z okazji wiêta Edukacji
Narodowej, Dnia Niepodleg³oci, Dni Ziemi. Jest to
mo¿liwe dziêki cis³ej wspó³pracy z nauczycielami
muzyki, plastyki, techniki, informatyki, historii, jêzyka polskiego.
Dzieci rozwijaj¹ swoje zdolnoci aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, i taneczne. Æwicz¹
sprawnoæ poprawnego wypowiadania siê, modulacji g³osu. Chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach recytatorskich na ró¿nych szczeblach.
W teatrze realizuj¹ swoje zainteresowania uczniowie, którzy niejednokrotnie maj¹ problemy z dykcj¹

i prawid³ow¹ wymow¹. Korzystaj¹ ze wsparcia szkolnego logopedy.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowalimy
Wielk¹ Galê Talentów pod has³em "Walentynki- talentynki". W atmosferze Dnia wiêtego Walentego
aktorzy szkolnego zespo³u teatralnego i szkolnego
zespo³u wokalnego Weso³e Nutki tworzyli t³o dla
innych artystów.Wystêpowa³o 65 uczniów, w dwóch
turach. Uczniowie piewali, tañczyli: taniec towarzyski, hip-hop, disco-dance, odby³y siê pokazy gimnastyki artystycznej i tañca baletowego. Grano na instrumentach: wiolonczeli, kornecie, pianinie. Wiersze
recytowa³y laureatki Ma³ego Konkursu Recytatorskiego. Dziewczêta z ko³a teatralnego piêknie mówi³y
o uczuciach, s³owami znanych polskich poetów Jana
Brzechwy, Tadeusza Kubiaka, Juliana Tuwima.
Gra¿yna Sza³ata-Siudak

MONOLOG

Teatr BSI
Nieformalnie
M³odzie¿ mieszkaj¹ca w bursie lubi wy¿yæ siê
artystycznie. Byæ mo¿e dlatego wszelkie teatralne
formy s¹ przez wychowanków bursy chêtnie realizowane. Wieczory z poezj¹, stworzenie spektaklu
dla dzieci, przygotowanie przedstawienia na Wieczornicê Wigilijn¹ s¹ czasem spêdzonym twórczo
wród przyjació³ i kolegów. M³ody cz³owiek ma potrzebê budowania, realizowania w³asnych pomys³ów,
przedstawiania swoich pogl¹dów. Teatr jest do tego
dobrym miejscem. Pozwala bezpiecznie zmierzyæ siê
ze swoimi emocjami. Daje mo¿liwoæ sprawdzenia
siê. Uwra¿liwia, uspo³ecznia, budzi potrzebê obcowania z kultur¹. Czasem bawi i pozwala bawiæ innych. Tworzy wiaty, których tylko dziêki niemu
mo¿na dotkn¹æ. Mylê ¿e s¹ to powody dla których
w bursie wci¹¿ tworzymy teatr.
Scenariusz Monologów  powsta³ w oparciu
o ksi¹¿kê Monologi waginy autorstwa Eve Ensler. Ksi¹¿ka sta³a siê przyczynkiem do wielu dzia³añ realizowanych w bursie. Jednym z tych dzia³añ by³ spektakl pod tym samym tytu³em. Jest to
tekst trudny, mówi¹cy o wa¿nej czêci kobiecego
¿ycia. Praca przy takim tekcie wymaga³a dojrza³oci i powagi, wyczucia smaku i odciêcia siê od
stereotypów. Nie by³o to tylko wejcie w role.
Tekst ten wymaga³ odwagi od aktorek, gdy¿ dotyka intymnoci, która jest dowiadczeniem wielu kobiet. Nie tylko tych z ksi¹¿ki. Sam proces
tworzenia spektaklu przebiega³ bardzo szybko. Zaanga¿owanie i chêæ stworzenia czego wyj¹tkowego dzia³a³a napêdzaj¹co, co by³o  mamy nadziejê  widoczne podczas spektakli.
Katarzyna Daria Stawczyk
 wychowawczyni w Bursie Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie
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Pochodzê z pokolenia rzeczy samej. Bo tymi s³owy  wypowiadanymi rzadko, ciszonym g³osem kobiety z naszej rodziny okrela³y wszystkie ¿eñskie narz¹dy p³ciowe, wewnêtrzne czy zewnêtrzne.
Nie dlatego, ¿e nie zna³y terminów pochwa,
wargi sromowe, srom czy ³echtaczka. Przeciwnie, by³y z wykszta³cenia nauczycielkami, tote¿ mia³y zapewne lepszy dostêp do informacji ni¿ wiêkszoæ rówieniczek.
Nie mo¿na im te¿ zarzuciæ, ¿e by³y niewyzwolone
lub pruderyjne, jak same by to ujê³y. Jedna moja
babka zarabia³a na ¿ycie pisaniem kazañ  w których ani jedno s³owo nie wierzy³a  dla surowego
Kocio³a protestanckiego, a resztê dorabia³a, graj¹c na wycigach. Druga by³a sufra¿ystk¹, pedago¿k¹, a nawet dzia³aczk¹ polityczn¹, co w owym
czasie napawa³o zgroz¹ wielu przedstawicieli jej
¿ydowskiego rodowiska. Matka by³a jedn¹ z pierwszych reporterek w gazecie jeszcze przed moim urodzeniem. Zawsze szczyci³a siê tym, ¿e wychowuje
obie córki w bardziej owieconym duchu, ni¿ wychowano j¹. Nie przypominam sobie, ¿eby u¿ywa³a
gwarowych okreleñ z zakresu anatomii kobiecej,
które brzmia³yby spronie b¹d wstydliwie, za co
jestem jej nad wyraz wdziêczna.
Mimo to nie s³ysza³am terminów trafnych. Na przyk³ad ani razu nie s³ysza³am s³owa ³echtaczka. Dopiero po latach dowiedzia³am siê, ¿e kobiety maj¹
jedyny narz¹d w ludzkim ciele przeznaczony tylko
do odczuwania przyjemnoci. Czy wiêc zaczyna³am
mówiæ, pisaæ czy dbaæ o higienê osobist¹, uczono
mnie nazw kolejnych czêci cia³a oprócz tej jednej, pomijanej strefy. By³am wiêc zdana na pastwê
eufemizmów i spronych dowcipów ze szkolnego
boiska, a nastêpnie powszechnego mniemania, ¿e
mê¿czyni, b¹d jako kochankowie, b¹d lekarze,
wiedz¹ o cia³ach kobiet wiêcej ni¿ one same.
Obserwuj¹c dziewczynki, które rysowa³y serduszka w zeszytach; czasem nawet stawia³y kropkê nad
i w kszta³cie serca; nasunê³a mi siê taka myl: Ciekawe, czy ten pierwotny kszta³t dlatego tak je fascynuje, ¿e tak bardzo przypomina ich cia³o?
Ta myl wróci³a, kiedy przys³uchiwa³am siê, jak
grupa dziewcz¹t w wieku od dziewiêciu do szesnastu lat postanowi³a znaleæ zbiorcze okrelenie na
ca³y komplet  pochwê, srom, ³echtaczkê. Po d³ugich sporach za najtrafniejsze uzna³y: splot mocy.
Co wa¿niejsze, dyskusja odbywa³a siê wród krzyków i miechu. Pomyla³am wtedy: Jak¹ d³ug¹ i
chwalebn¹ drogê pokona³ymy od tamtej wyciszonej rzeczy samej.
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II Wojewódzki
Konkurs
Krasomówczy
Morskie opowieci
rozstrzygniêty

7 marca 2014 roku w multimedialnej auli Centrum
Kszta³cenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie odby³ siê II Wojewódzki Konkurs Krasomówczy
Morskie opowieci pod patronatem Miasta Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty, Ksi¹¿nicy Pomorskiej, Centrum ¯eglarskiego i Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs Morskie opowieci mia³ zwi¹zek z podsumowaniem The Tall Ships
Races 2013. Morskie opowieci wpisano do kalendarza Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej i
¯eglarskiej Pa³acu M³odzie¿y.
Zadaniem uczestników by³o przygotowanie opowieci z elementami gawêdy na temat morskiej przygody. Za cel konkursu obrano m. in. popularyzacjê
kultury ¿ywego s³owa, rozwijanie wyobrani, twórczej aktywnoci i ekspresji s³owa oraz kszta³towanie
umiejêtnoci pos³ugiwania siê ró¿nymi rodkami retorycznymi. Formu³a konkursu da³a uczestnikom szansê wykazania zarówno talentu literackiego, jak i aktorskiego. Wystêpy wzbogacone by³y o ciekawe
kostiumy, ruch sceniczny, muzykê i rekwizyty.
Wystêpy uczestników konkursu ocenia³o jury, w sk³ad
którego wchodzili przedstawiciele patronów konkursu:
Weronika Bulicz z Centrum ¯eglarskiego, kpt. ¿. w.
Wiktor Czapp ze Stowarzyszenia Kapitanów ¯eglugi
Wielkiej, Stanis³aw Heropolitañski z Ksi¹¿nicy Pomorskiej oraz Apoloniusz Kurylczyk z WOPR. Jury ocenia³o m. in. oryginalnoæ tekstu, wykorzystanie pojêæ zwi¹zanych z tematem oraz u¿ycie figur retorycznych.
Impreza podzielona by³a na czêæ oficjaln¹ z udzia³em goci i przedstawicieli Patronów Honorowych
oraz czêæ konkursow¹. W czêci artystycznej uczniowie CKS zaprezentowali fragmenty sztuki S³awomira
Mro¿ka Na pe³nym morzu oraz szanty. Specjaln¹
dedykacjê dla goci i uczestników konkursu przygotowa³ Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod kierunkiem dr Sylwii Fabiañczyk-Makuch.
Goæmi specjalnymi konkursu Morskie opowieci
byli: £ukasz Pundyk  dyrektor Centrum ¯eglarskiego, Tomasz Zalewski  prezes WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Ewa Karasiñska  redaktor naczelna miesiêcznika pedagogicznego Dialogi.
W imprezie uczestniczyli tak¿e dyrektorzy szkó³, które
zosta³y nagrodzone przez organizatorów za przygotowanie najliczniejszej reprezentacji w dwóch edycjach
konkursu: Iwona Górska  dyrektor Szko³y Podstawowej nr 48, Danuta G³owacka  dyrektor Gimnazjum nr 10
oraz Janusz Cymerman  dyrektor Szko³y Podstawowej nr 37 w Szczecinie. Trzech wybranych uczniów ka¿dej z nagrodzonych szkó³ wemie udzia³ w bezp³atnym

kursie przygotowuj¹cym na stopieñ m³odszego ratownika WOPR (organizator kursu: CKS Szczecin).
Do czêci konkursowej zg³osi³o siê dwudziestu siedmiu uczniów ze szkó³ województwa zachodniopomorskiego (klasa II i III GM oraz klasa V i VI SP). Szczeciñskie szko³y podstawowe i gimnazja reprezentowali
uczniowie z: SP nr 11, 37, 47, 48, 51 oraz GM nr 6, 10, 12
i Gimnazjum z Oddzia³ami Sportowymi. Spoza Szczecina
gocilimy uczniów z SP nr 1 w Stargardzie Szcz., SP nr
2 w £obzie, Gimnazjum w Ustroniu Morskim oraz Gimnazjum w Mcicach.
Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ciekawe i wartociowe nagrody ufundowane
przez patronów konkursu oraz organizatorów, a wród
nich: sprzêt elektroniczny, Szczeciñskie pierniki oraz
upominki zwi¹zane z The Tall Ships Races ufundowane przez UM Szczecin, sprzêt turystyczny oraz
nagrody ksi¹¿kowe przygotowane przez Kuratorium
Owiaty, sprzêt elektroniczny oraz apteczki pierwszej
pomocy z WOPR, upominki oraz vouchery na ofertê
Centrum ¯eglarskiego, nagrody ksi¹¿kowe przygotowane przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹, nagrody ksi¹¿kowe i kalendarze ufundowane przez kpt. ¿. w. Wiktora
Czappa oraz dyplomy i zaproszenia na bezp³atny kurs
nurkowania przygotowane przez Centrum Kszta³cenia Sportowego w Szczecinie.

Organizacj¹ imprezy zajê³y siê nauczycielki Centrum
Kszta³cenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
 zespó³ polonistek w sk³adzie: El¿bieta Rudzka, El¿bieta Szpak, Dorota Kempska-nitko, Kamila Maksymiuk, Katarzyna Musia³ i Weronika Hrymowicz.
Laureaci konkursu:
* w kategorii SP  I m.: Aleksandra ¯ó³wiñska SP nr
1 w Stargardzie Szcz. (opiekun: T. ¯ó³wiñska), II m.: Julia Gi¿ycka SP nr 48 w Szczecinie (opiekun: M. Roszak),
III m.: Aleksander Szpotañski SP nr 47 w Szczecinie
(opiekun: U. Zienkiewicz);
* w kategorii GM  I m.: Bartosz Pietruszka GM nr
10 w Szczecinie (opiekun: R. Spiechowicz, K. Szostak),
II m.: Nicola £azarów GM nr 10 w Szczecinie (opiekun:
R. Spiechowicz, K. Szostak, K. Zawadzka), III m.: Aleksandra Koroluk GM nr 10 w Szczecinie (opiekun: R.
Spiechowicz, L. Kulik).
Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu! Zapraszamy za rok!
El¿bieta Rudzka
 wspó³organizatorka konkursu
Fotoreporta¿ z konkursu na str. 31

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Tekst i zdjêcia: Wojciech Tomczak

Konkurs o Ludku

13 lutego w Szkole Podstawowej Nr 14 odby³
sie konkurs wiedzy miêdzyszkolny pod nazw¹
Wielcy podró¿nicy i odkrywce  Ludomir Maczka. W konkursie udzia³ wziê³y dru¿yny ze szkó³
SP1, SP5, SP11, SP14, SP23, SP37, SP42, SP44,
SP56, MOS nr 1 i z Centrum ¯eglarskiego. Konkurs dotyczy³ ogólnej wiedzy morskiej, wiedzy o
znanym szczeciñskim ¿eglarzu Ludomirze M¹czce, uczestnicy musieli wykazac sie tez praktycznymi umiejêtnociami wiazania wêz³ów, okreslania w³aciwych kierunków wiatru wzglêdem jachtu, tworzyli zespo³owo prace plastyczne. Dzieci i
ich opiekunowie ze Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej wietnie sie bawili. Najlepszymi zawodnikami okazali sie uczniowie ze Szko³y Podstawowej
nr 37, drugie miejsce zdobyli uczniowie SP 14 a
trzecie uczestnicy z SP5. Wszyscy konkursowicze otrzymali nagrody i pamiatkowe dyplomy.

Piêkna tradycja
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10 lutego 2014 w Zachodniopomorskim Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej odby³o siê uroczyste spotkanie powiêcone kolejnej rocznicy zalubin Polski z Morzem. Na poczatku grupa m³odzie¿y przedstawi³a program artystyczny powiêcony
temu wydarzeniu, nastepnie g³os zabra³ kapitan Czapp
dziêkujac m³odym artystom i zgromadzonym za podtrzymywanie tej piêknej morskiej tradycji oraz przedstawiaj¹c prawdziwy piercieñ Hallera, który w unikalnym wydaniu otrzyma³a Polska ¯egluga Morska
w Szczecinie. Nastêpnie g³os zabra³ twórca Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej  Wies³aw Seidler, przedstawiaj¹c prezentacjê i opisuj¹c wydarzenia zwi¹zane z Zaslubinami Polski z Morzem. Na koniec kapitan Wojciech Kaczor opowiedzia³ zebranym
o polskiej banderze na morzach Europy i wiata.

Sportowcy od kuchni

3 lutego 2014 w Gimnazjum 43 w Szczecinie odby³o
sie spotkanie z trenerem Kadry sportowej Andrzejem
Piaseckim oraz zawodnikami Piotrem Kul¹ i Jakubem
Marciniakiem. Impreza pokaza³a wszystkim pasjonatom ¿eglarstwa uprawianie tego sportu od kuchni.
Trener odpowiada³ na liczne pytania zadawane przez
dzieci i m³odzie¿, zawodnicy opowiadali o zasadach
prawid³owego od¿ywiania sportowców oraz skutecznego treningu. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê praktyczne wskazówki dotycz¹ce ¿eglowania, które mozna by³o na miejscu wypróbowaæ w zgromadzonych na sali laserach.
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Bli¿ej Gdañska

13 lutego o godz. 12 w auli Pa³acu M³odzie¿y odby³o siê spotkanie z Ryszardem Wojnowskim. Kpt.
Ryszard Wojnowski to ¿eglarz z Gdañska, który wraz
z szecioosobow¹ za³og¹ na jachcie Lady Dana
44 wyp³yn¹³ z Sopotu 8 czerwca 2013 roku i 12
padziernika dotar³ do Vancouver, pokonuj¹c przejcie Pó³nocno-Wschodnie. Otrzyma³ nagrodê
¯eglarz Roku 2013, Srebrny Sekstant oraz I nagrodê honorow¹ Rejsu Roku.

Edukacjê ¿eglarsk¹
wspiera Energa

Jednym z podstawowych statutowych zadañ PZ¯
jest zaszczepienie wród najm³odszych dzieci pasji do
wody i ¿eglarstwa, przy wsparciu ze strony ró¿nych
programów edukacyjno-szkoleniowych, finansowanych m.in. przez takich sponsorów, jak Grupa Energa.
W³anie od ub. roku realizowany jest szeroki, krajowy
program Energa Sailing Edukacja, którego celem jest
promowanie ¿eglarstwa wród dzieci i m³odzie¿y jako
doskona³ej formy spêdzania wolnego czasu i osobistego rozwoju oraz odkrywania w³asnych pasji. Partnerami drugiej edycji s¹ Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, a projekt
realizowany jest na terenie szeciu polskich miast: Olsztyna, Warszawy, Krakowa i Gdyni, a od bie¿¹cego roku
tak¿e Szczecina i Poznania. Ca³y program bazuje na porozumieniu pomiêdzy PZ¯ a powy¿szymi Okrêgowymi
Zwi¹zkami ¯eglarskimi, które z kolei powierzaj¹ realizacjê programu regionalnym
koordynatorom; takim koordynatorem dla Szczecina jest miejskie Centrum
¯eglarskie nad jeziorem
D¹bie, ju¿ skupiaj¹ce ponad 400 dzieci i m³odzie¿y.
Teraz  dziêki programowi, do³¹czy do nich
kolejna 100 dzieci w wieku 7-9 lat, które przejd¹

kilkumiesiêczny cykl bezp³atnych szkoleñ i zajêæ na
wodzie, zakoñczony pó³koloni¹ ¿eglarsk¹ i ogólnopolskimi regatami Optimistów, m.in. w Kamieniu
Pomorskim. Dobry start do dalszej  nawet olimpijskiej  kariery ¿eglarskiej
Ostatnio, na terenie przystani Centrum ¯eglarskiego, odby³a siê specjalna konferencja prasowa nt.
programu, z udzia³em mediów i nauczycieli, opiekunów Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Za³o¿enia,
cele i spodziewane efekty programu przedstawili
Prezes ZOZ¯ Zbigniew Zalewski, zastêpca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska i dyrektor C¯
£ukasz Pundyk. Z ramienia ZOZ¯ projekt prowadzi
Jacek Kierzek, Przew. Komisji Sportu ZOZ¯ i trener
¿eglarstwa sportowego, a za realizacjê i prowadzenie zajêæ odpowiadaj¹ Jerzy Kaczor, Kier. Szkolenia
C¯, i instruktorzy C¯  Joanna Kaczor, Wojciech
Paluszkiewicz i Wojciech Zakrzewski; wszyscy te¿
byli na konferencji i udzielali informacji
Warto dodaæ, ¿e tzw. patronami programu Energa
Sailing bêd¹ znani ¿eglarze  olimpijczycy, cz³onkowie kadry narodowej, a tak¿e olimpijskiego Energa
Sailing Team Poland, w tym m.in. trójka naszych
najlepszych zawodników SEJK Pogoñ  Agnieszka
Skrzypulec i Natalia Wójcik (w Szczecinie), i Kacper
Zimiñski (w Poznaniu). Oni te¿ bêd¹ uczestniczyæ w
zajêciach z dzieæmi, daj¹c najlepszy przyk³ad, co
mo¿na osi¹gn¹æ w ¿eglarstwie, zaczynaj¹c od pierwszego kroku na wodzie, na Optimicie, m.in. w programie Energa Sailing Edukacja
Wies³aw Seidler
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„Morskie opowieœci”
Zdjêcia: archiwum Centrum Kszta³cenia Sportowego

Ferie
w Pa³acu M³odzie¿y
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

