Nie możemy czynić wielkich rzeczy
-tylko małe, za to z wielką miłością”
Matka Teresa
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Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim wybrała się
pod opieką mgr Dominiki Ozgi i mgr Małgorzaty

Jarosz do Domu Pomocy

Społecznej w Lubzinie.
Gimnazjaliści
na
zajęciach
artystycznych
pod
kierunkiem
p. Małgorzaty Jarosz w dwóch grupach przygotowali na podstawie
baśni
Jakuba i Wilhelma Grimmów przedstawienia teatralne pt. ,,Kopciuszek”
i ,,O czterech muzykantach z Bremy”. Prace nad spektaklami trwały ponad
dwa miesiące. Uczniowie opracowali scenariusze na podstawie baśni, wykonali potrzebne rekwizyty, zadbali o oprawę muzyczną.
Swoje umiejętności aktorskie uczniowie zaprezentowali przez pensjonariuszkami Ośrodka, klasą ze Szkoły Specjalnej w Ropczycach oraz grupą
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubzinie, którzy w tym czasie przebywali
na terenie kompleksu.
Gra młodych aktorów, piękne kolorowe stroje, maski zwierząt przyciągały
uwagę widzów. Aktorzy z desek ,, letniego teatru” uświadamiali, że bycie
uczciwym i pracowitym w dłuższym wymiarze czasu popłaca, a cierpliwość
i pokora w życiu, to zalety, które należy w sobie rozwijać.
Inscenizacja drugiej baśni braci Grimmów, opowiada o przyjaźni czterech
zwierząt: osła, psa, kota i koguta, którzy wspólnie chcą zostać muzykantami. Gdy docierają do miasta, tam właśnie odbywa się program rozrywkowy
,, X-faktor”. Młodzi aktorzy do komisji konkursowej zaprosili panie
z Ośrodka.

Zwierzęta ujawniały swoje talenty - jeden śpiewał, drugi szczekał, inni wesoło nucili. W finale przedstawienia bohaterowie doszli do ciekawych wniosków – a mianowicie wspólnie wyrecytowały:
,,Przyjaźń jest ważniejsza teraz

niż pieniądze i kariera
bo tu każdy Bremę ma
gdzie jesteś ty, gdzie jestem z tobą ja”.

Po występach uczniowie zaprosili pensjonariuszki do wspólnej zabawy przy
melodiach m.in. ,, Belgijki” i ,,Chocolate”.
Gospodarze Ośrodka przygotowali dla gimnazjalistów słodki poczęstunek
( rogaliczki z dżemem i zimne soki).
Na koniec młodzież czekała jeszcze jedna atrakcja - przejażdżka bryczką.
Czas spędzany w Domu Pomocy bardzo szybko mijał i trzeba było wybierać
się do szkoły na kolejne jeszcze czekające tego dnia zajęcia lekcyjne.
Pobyt
wśród
pensjonariuszek
Domu
Pomocy
Społecznej
w Lubzinie, był niezwykłą lekcją wychowawczą, uczniowie mogli przekonać
się jak wiele znaczy uśmiech, chwila rozmowy, zainteresowanie dla osób
chorych i niepełnosprawnych.
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