Wycieczka klas drugich gimnazjum
25 października uczniowie klas drugich naszego gimnazjum udali się pod
opieką swoich wychowawczyń: p. Lidii Kosatki, p. Edyty Mydłowskiej, p. Aleksandry
Jakubiak i p. Katarzyny Frączak-Bartuszek na pierwszą w tym roku szkolnym
wycieczkę.
Punktem docelowym naszego
wyjazdu był Radom, w którym swoje
pierwsze
kroki
skierowaliśmy
na
kręgielnię. Podzieleni na 7 zespołów
zajęliśmy wyznaczone tory i rozpoczęła
się ostra rywalizacja. Rzucane z wielkim
przejęciem kule zrzucały kolejne kręgle, a
wyniki zmieniały się na tablicach jak w
kalejdoskopie. Gra pełna była śmiechu,
zabawy i żartów. Czas minął nam na
kręgielni błyskawicznie i szybciutko
przeszliśmy do drugiego punktu naszej
wycieczki, którym był spektakl teatralny.
Kierując się kanonem lektur obowiązkowych, wybraliśmy inscenizację
Dziadów Adama Mickiewicza w
wykonaniu zespołu Teatru Nowego
ze Słupska. Niewątpliwą zachętą do
zmierzenia się z tym trudnym
dziełem były niezwykle pochlebne
recenzje, jakie spektakl ten uzyskał
po premierze, kiedy to wzruszona i
oczarowana
publiczność
dziękowała artystom owacjami na
stojąco, a kreacje aktorskie i wizja
sceniczna zostały porównane do
historycznej
dziś
inscenizacji
Konrada Swinarskiego w Starym
Teatrze w Krakowie z 1973 roku.
Bezsprzecznie, udział w
skupienia,
koncentracji
i
intelektualnego
wysiłku,
wszyscy byliśmy jednak na ten
rodzaj spektaklu przygotowani.
I mimo, że może nie wszystko
udało nam się w pełni z tego
wybitnego
dramatu
romantycznego zrozumieć, było
to dla nas z całą pewnością
niezwykle
wartościowe
przeżycie artystyczne, kontakt z
prawdziwie wielką Sztuką.
Aby
podreperować
nadwątlone
wysiłkiem
fizycznym i emocjonalnym siły,

tym

artystycznym

przedsięwzięciu

wymagał

pobyt w Radomiu zakończyliśmy wizytą w Galerii Słonecznej, gdzie wspólnie
posililiśmy się, zajadając smakowite zestawy obiadowe i desery.
Mimo deszczowej, jesiennej już aury, w świetnych humorach powracaliśmy do
Mogielnicy. Ta wycieczka dostarczyła nam bardzo różnorodnych wrażeń,
otrzymaliśmy strawę i dla ciała, i dla ducha. Znajomość Dziadów na pewno
wykorzystamy na lekcjach języka polskiego, a tymczasem już przymierzamy się do
kolejnego wyjazdu. Może tym razem z repertuaru teatralnego wybierzemy coś
lżejszego i łatwiejszego w odbiorze, może dla odmiany jakąś komedię..?
Tymczasem jednak cieszymy się bardzo z udanego wyjazdu i z
niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki!

