„Świat jest teatrem, życie sceną,
a ludzie aktorami, którzy w nim grają…”
William Shakespeare

W dniu 25 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy 7 i 8 pod opieką swoich
wychowawców wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Był wspaniały, wiosenny
poranek. Po wielu szarych, pochmurnych dniach zaświeciło słońce, zrobiło się
ciepło i przyjemnie.

Pierwszym punktem wycieczki
był spacer po Starym Mieście.
Warszawska Starówka ma
niesamowity klimat o każdej
porze roku, a wiosną jest
wyjątkowa.
To, o czym uczniowie słuchają o
czym czytają w podręcznikach
stanęło przed nimi: słynna ulica
Krakowskie Przedmieście,
pomnik Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski,
pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Plac Zamkowy, Zamek
Królewski, Kolumna Zygmunta III Wazy, Katedra św. Jana, Rynek Starego
Miasta.

A to nie koniec atrakcji!
O godzinie 12.00 rozpoczął się spektakl w Teatrze Polskim pt.
”Zemsta” według sztuki Aleksandra Fredry. Jest to najsłynniejsza i najbardziej
żywotna komedia autora, która powstała w latach 30- tych XIX w.
Twórcą przedstawienia był
Krzysztof Jasiński, który do
głównych ról czyli Rejenta
Milczka i Cześnika
Raptusiewicza zaprosił
najwybitniejszych. Polskich
aktorów: Andrzeja Seweryna i
Daniela Olbrychskiego. Obok
nich na scenie stanęli: Joanna
Trzepiecińska (Podstolina),
Lidia Sadowa (Klara), Paweł
Krucz (Wacław), Jarosław
Gajewski (Papkin). Aktorzy świetnie się prezentowali dzięki kostiumom Doroty
Ogonowskiej i dziarsko poruszali po scenie w rytm muzyki skomponowanej dla
spektaklu przez Piotra Rubika.
Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie
mieli możliwość zetknąć się z teatrem „od
kulis”. Pan przewodnik przedstawił historię
teatru Polskiego oraz przybliżył postać jego
założyciela Arnolda Szyfmana.
Niespotykanym
przeżyciem dla
młodych i
początkujących widzów teatralnych było zwiedzanie
obrotowej sceny teatralnej, elementów scenografii
oraz piwnic
teatru.

Wizyta w teatrze dobiegła końca. Było to
wspaniałe spotkanie ze sztuką, która uwrażliwia
człowieka na piękno, sprawia, że świat wydaje się
ciekawy.
Stefan Jaracz- wybitny aktor i pisarz powiedział, że
„teatr jest nieodzowny jak szkoła…” i my się z nim
w stu procentach zgadzamy.

Podczas powrotnej drogi do
autokaru uczniowie dotarli na
Plac Piłsudskiego, który ma
wartości symboliczne,
historyczne i architektoniczne.
Byli świadkami odprawy warty
przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Stanęli przed
pomnikami: Józefa
Piłsudskiego i Lecha
Kaczyńskiego oraz pomnikiem
Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Dzień spędzony w stolicy dostarczył uczniom wielu pozytywnych wrażeń i
przeżyć. Zdobyte wiadomości z pewnością wykorzystają podczas lekcji oraz w
życiu codziennym.
Organizatorem wycieczki była p. Anna Frasońska
Opiekunem: p. Mirosława Koperska

