Teatr Wazówny w Domu Kultury
Koło Teatralne prowadzone przez polonistkę Justynę Czupryńską wystawiło
5 grudnia br. w Domu Kultury spektakl andrzejkowy pod tytułem „Wróżka prawdę
ci powie…”
Przedstawienie momentami wywoływało salwy śmiechu. Jednak przede wszystkim
zmuszało do refleksji na temat roli wróżb i zabobonów w naszym życiu. Ponadto poruszony
został problem współczesnej rodziny, w której brak miejsca dla prawdziwych uczuć, brak
czasu dla dziecka. Spektakl też każe nam się zastanowić m. in. nad tym, czy nasi przyjaciele
są nimi naprawdę.
Zaprezentowaliśmy przedstawienie trzykrotnie. Na występie premierowym, czyli
o godzinie 12.00 była publiczność z Zespołu Szkół nr 3 oraz z Wazówny. Kolejny spektakl
zagraliśmy o 13.00 specjalnie dla Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w GolubiuDobrzyniu. Widownia w obu przypadkach była zapełniona po brzegi. Wieczorny występ był
dla nas szczególnie ważny, ponieważ na widowni siedzieli m. in. nauczyciele z naszej szkoły
i rodzice. Z reakcji publiczności w trakcie trwania spektakli, a także z rozmów z niektórymi
widzami wynika, że przedstawienie okazało się sukcesem.
Po udanym debiucie teatralnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapragnęliśmy
wystąpić na większej scenie. Pomysł na spektakl andrzejkowy zrodził się podczas zajęć Koła
Teatralnego. Scenariusz napisała pod moim kierunkiem Aleksandra Bożejewicz.
Nad spektaklem pracowaliśmy kilka tygodni, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie. Jednak
szczególnie intensywny okazał się tydzień przed premierą. Na próbach w Domu Kultury
spędziliśmy wiele godzin, głównie popołudniowych i wieczornych. Od poniedziałku
do czwartku codziennie był z nami pan Jerzy Wojciechowski, który zajmował
się nagłośnieniem.
Szczególne podziękowania kierujemy jako zespół teatralny do Dyrektora Domu
Kultury, czyli pana Artura Niklewicza, który zajął się reklamą przedstawienia, a przede
wszystkim umożliwił nam wystąpienie na prawdziwej scenie widowiskowej przed szeroką
publicznością.
Dziękujemy również Dyrekcji naszej szkoły za aprobatę pomysłu i umożliwienie
jego realizacji.
Nasza współpraca z Domem Kultury na pewno będzie kwitła. Już w dniu premiery
pojawiły się nowe pomysły na kolejne widowisko teatralne.
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