
Gimnazjaliści mają głos! 
 

 

Czerwiec w szkole, to przede wszystkim, czas wystawiania ocen i 

podsumowania roku szkolnego. Jest to też czas ciekawych przedsięwzięć. Grupa  

gimnazjalistów z klasy II g i I d otrzymała szansę wzięcia udziału w warsztatach 

teatralnych w ramach projektu Teatralnie ZaWIEŚeni, dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracowano  metodą  Teatru 

Forum. Aktorzy grają przedstawienie według własnego pomysłu, a potem spektakl 

jest powtarzany i wtedy to publiczność decyduje, co będzie się działo na scenie. 

Przedstawienie poprzedzały warsztaty teatralne. Przez pierwsze trzy dni 

zajęcia prowadził pan Jacek Panek – aktor i jeden z założycieli stowarzyszenia 

artystyczno – społecznego Feeria. Wielkie było zdziwienia młodych adeptów 

sztuki teatralnej, kiedy Pan Jacek zaczął zajęcia od nauki chodzenia! Okazało się, 

że nie jest to zadanie proste, kiedy wszyscy patrzą, była to pierwsza próba 

zmierzenia się z tremą. Potem przyszła kolej  

na zadania aktorskie, naukę improwizacji, dykcji, oddechu. Praca z zawodowym 

aktorem  okazała się tak pasjonująca, że to nauczyciele musieli przypominać, że 

już czas do domu. 

 Następne trzy dni to było spotkanie z panią Małgorzatą Polakowską, która  

specjalizuje się w zajęciach wykorzystujących formułę Teatru Forum, służącą 

przeciwstawianiu się opresji, oraz stymulowaniu debaty wokół problemów 

społecznych. Pani Małgosia, swoją bezpośredniością i otwartością, szybko zdobyła 

serca i zaufanie gimnazjalistów. Opowiedzieli jej o swoich problemach, 

przemyśleniach, marzeniach. Z tej współpracy powstał oryginalny scenariusz o 

lasach Bartka – ucznia gimnazjum.  

W końcu 14 czerwca, odbyła się premiera. Na widowni zasiedli, rodzice, 

nauczyciele i uczniowie. Spektakl był niezwykle poruszający. Losy bohaterów 

zostały przedstawione przez młodych aktorów z wielkim autentyzmem. Problem 

aktualny, skłaniający do głębokich przemyśleń. Wielkie, było też zaangażowanie 

publiczności, która próbowała odmienić trudne losy bohatera. Był szczery śmiech 

ale i wzruszenie. Dla pedagogów i rodziców, była to udana próba zdiagnozowania 

problemów, z jakimi borykają się gimnazjaliści, by móc im skutecznie pomóc. 

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu „złapali bakcyla” teatru. Zachwycona 

publiczność, domagała się kolejnych przedstawień, może  więc to dopiero 

początek przygody z Teatrem Forum i Stowarzyszeniem Feeria?  
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