XIV Gala z cyklu „Gimnazjum nr 2 prezentuje…”
pt. „Na brzegu tęczy”, 29.11.13
„Obudź się, Alicjo…” – wyszeptał Kapelusznik, pochylając się nad
dziewczynką, a kiedy ta otworzyła oczy, była już w innym świecie, w którym nie
było złej Czerwonej Królowej, Mroka ani Kata. Czy to, co się jej przydarzyło, było
jawą czy snem? Niezwykłą podróż przez Krainę Snów odbyła nie tylko Alicja,
ale wszyscy uczestnicy XIV Gali z cyklu „Gimnazjum nr 2 prezentuje…”
pt. „Na brzegu tęczy”, która odbyła się 29 listopada 2013 r. w Gimnazjum nr 2
im. Jana Wegnera w Łowiczu.
Zaproszenie na Święto Szkoły przyjęli m.in.: pani Mirosława Nowacka –
dyrektor Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, pan Krzysztof
Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, pan Bogusław Bończak – zastępca
Burmistrza Miasta Łowicza, pani Małgorzata Nowak – naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ksiądz Władysław Moczarski –
proboszcz parafii Świętego Ducha w Łowiczu, pani Barbara Chojnacka – córka Jana
Wegnera i dyrektorzy łowickich szkół.
Święto Szkoły było doskonałą okazją do uroczystego otwarcia
międzynarodowego projektu „Eu-Rope. Zróbmy Musical”, który będzie realizowany
przez Gimnazjum nr 2 w latach 2013 – 2015 ze środków unijnych pozyskanych
przez szkołę w ramach akcji Comenius „Partnerskie Projekty Szkół" w programie
„Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego projektu z inicjatywy łowickiej
„Dwójki” i we współpracy ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Turcji
i Rumunii, powstaje musical „Alice in Euroland”. Na podstawie scenariusza
przygotowanego na potrzeby XIV Gali przez panią Renatę Hymkę – odpowiedzialną
za stronę artystyczną projektu, pani Agata Kołucka – nauczycielka języka
angielskiego i koordynatorka polskiej strony projektu opracowała angielską wersję
scenariusza, który będzie realizowany przez szkoły partnerskie. Z tej właśnie okazji
odsłonięto tablicę „Eu-Rope. Zróbmy Musical”, a dokonali tego, wraz z panią
dyrektor M. Walczak i Jakubem Szkupem z kl. 3B, Honorowi Goście: pani
M. Nowacka i pan K. J. Kaliński.
Chwilę później zgasło światło i gimnazjalna scena zamieniła się w teatr,
prawdziwy teatr… „Gdzie my jesteśmy?” – zapytała przestraszona Alicja,
a Kolorowe Znad Jeziora odpowiedziały jej chichocząc: „Może w Krainie Snów lub
na brzegu tęczy…” Tak zaczęło się niezwykłe widowisko pełne baśniowego klimatu,
efektów świetlnych i dźwiękowych, fantastycznej scenografii i charakteryzacji,
muzyki granej na żywo i przejmującego śpiewu, angażujące 48 uczniów. Wystawiła
je Grupa teatralna „Busola” wg scenariusza i w reżyserii pani R. Hymki. Wielkie
brawa i słowa uznania dla twórców i aktorów tego widowiska!

