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MASKI ZOSTAWIMY NA SCENIE

W poniedziałek 12 listopada Szkolne Koło Teatralne miało okazję wystąpić na deskach
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora ze spektaklem "Wolność zniewolona". Wzięliśmy udział w II
Opolskim Festiwalu Spektakli Profilaktycznych "Maski zostawimy na scenie", zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży "Serce dla Serca".

Celem organizatorów festiwalu była profilaktyka uzależnień i zainteresowanie środowiska
problemami młodych ludzi poprzez propagowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz
współudział w tworzeniu innowacji artystycznych. Aby wziąć udział w festiwalu należało
przygotować przedstawienie teatralne według autorskiego scenariusza napisanego przez
młodzież i dotyczącego jej prawdziwych problemów. Scenariusz do naszego przedstawienia,
dotyczącego problemu narkomanii wśród młodzieży, napisała uczennica klasy II DS - Katarzyn
a Mikianiec
, która także reżyserowała spektakl oraz wystąpiła w jednej z głównych ról. Zadanie było dość
trudne, bo polegało nie tylko na przedstawieniu problemu tak, aby określona sytuacja wypadła
realistycznie, ale także na dość mocnym ograniczeniu czasowym, spektakl bowiem nie mógł
trwać dłużej niż 15 minut, ograniczona była też liczba aktorów występujących na scenie.

Praca nad przygotowaniem spektaklu trwała od początku września 2012 r. Spotykaliśmy się w
tym celu w kolejne soboty września i października. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z
klas II DS i IV D. Mateusz Rosa z klasy IV D wcielił się w rolę Łukasza, głównego bohatera,
jego dziewczynę - Tośkę - zagrała
Katarzyna Mikianiec z kl. II
DS. W pozostałych rolach wystąpili:
Aleksander Gogolok
(kl. II DS) w roli Czarka,
Marcin Patrzylas
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(kl. IV D) w roli Damiana,
Przemysław Hałajko
( kl. IV D) w roli Dawida oraz
Dominika Szymaniec
(kl. II DS) w rolu Kingi. Oprawą muzyczną początkowo zajmował się
Szymon Posid
z klasy II C, później operatorem technicznym został
Mariusz Piechowski
z klasy II DS

Uczestnicząc w festiwalu mieliśmy możliwość obejrzenia wielu bardzo różnych spektakli,
przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów, a także ze środowisk świetlicowych i harcerstwa. Było to dla nas nowe i ciekawe
doświadczenie. Byliśmy jedyną grupą ze szkół technicznych Opola, która podjęła wyzwanie
przygotowania spektaklu profilaktycznego, jest to dla nas duża satysfakcja, tym bardziej, ze w
przeglądzie wzięły udział tylko trzy zespoły ze szkół średnich, w tym nasze Szkolne Koło
Teatralne. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia,
którzy pracowali ze mną w soboty, poświęcając swój wolny czas i podejmując to trudne
wyzwanie, Panu Markowi Wilkowi, który cierpliwie filmował przedstawienie, bowiem warunkiem
uczestnictwa w festiwalu było nadesłanie gotowego nagrania spektaklu, Pani Danucie
Szyniec-Krok i Pani Agnieszce Słaboń za wsparcie duchowe i dodawanie wiary we własne
możliwości.

Informacja o konkursie na stronie NTO
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Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego
Jadwiga Kulig
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