Przygotowania do nowej premiery musicalu i ... nocny biwak w szkole,
9 stycznia 2015 r.
Już wkrótce premiera kolejnego musicalu realizowanego przez międzynarodową
ekipę młodzieży współpracującej w ramach Programu COMENIUS „Partnerskie
projekty szkół. „EU-ROPE. Zróbmy musical”. W Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu od długiego czasu trwają wielkie przygotowania do niej –
od opracowania szczegółowego harmonogramu działań do niekończących się prób
nawet podczas …. nocnego biwaku w szkole 9 stycznia 2015 r.
W dniach 26 – 31 stycznia 2015 r. szkoła będzie gościć grupę 43 uczniów
i 16 nauczycieli z Niemiec, Portugalii, Hiszpanii/Katalonii, Turcji i Rumunii, którzy
wraz z gimnazjalistami przygotowują musical pt. „Wśród przyjaciół”. W tych dniach
wszystkie grupy będą uczestniczyć w wielu próbach i warsztatach, doskonaląc swoje
umiejętności i współpracę, ale znajdą również czas na szeroko rozumianą integrację –
także z całą społecznością szkolną. Szczegółowy harmonogram pobytu został
opracowany przez dyrektor Mirosławę Walczak we współpracy z koordynatorem
projektu panią Agata Kołucką oraz z panią Renatą Hymką – opiekunką Grupy
teatralnej „Busola”, a zakłada m.in.:
poniedziałek 26 stycznia 2015 r.: powitanie w szkole (ok. godz. 20.00) grupy
zagranicznych gości z Portugalii (6 uczniów), Hiszpanii (15 ucz.), Niemiec (9 ucz.),
Turcji (7 ucz.) i Rumunii (6 ucz.); zaproszenie przez gimnazjalistów i absolwentów
szkoły przybyłych uczniów na kilkudniowy pobyt do swoich rodzinnych domów;
wtorek 27 stycznia 2015 r.: warsztaty dla wszystkich aktorów w ŁOK i gimnazjum;
udział zagranicznych gości w lekcjach wf, języka angielskiego, języka niemieckiego,
zajęć artystycznych; integracja młodzieży z COMENIUSA – udział w grze miejskiej
– „Poznaj nasze miasto”; spotkanie przedstawicieli ekip zagranicznych
z Burmistrzem Miasta Łowicza w sali radzieckiej w Ratuszu; zajęcia dla młodzieży
z Comeniusa w łowickim muzeum: warsztaty tkackie, zwiedzanie działu
regionalnego; międzynarodowa integracja młodzieży – zaproszenie dla wszystkich
uczniów na dyskotekę szkolną „Wśród przyjaciół”;
środa 28 stycznia 2015 r.: ciąg dalszy prób do musicalu w sali gimnastycznej;
„Koncert kolęd i piosenek świątecznych” z udziałem gości zagranicznych; wycieczka
do Lasku Miejskiego dla zagranicznych gości i ich polskich opiekunów – gry
i zabawy integracyjne przy ognisku;
1

czwartek 29 stycznia 2015 r.: premiera międzynarodowego musicalu pt. „Wśród
przyjaciół” z udziałem specjalnie zaproszonych gości – przedstawicieli władz
nadzorujących i prowadzących szkołę oraz koordynujących Partnerskie Projekty
Szkół, a także dyrektorów łowickich placówek kultury;
piątek 30 stycznia 2015 r. i sobota 31 stycznia 2015 r. – pożegnania i odjazdy grup
zagranicznych do swoich krajów.
W musical zaangażowana jest 30-osobowa grupa składająca się z aktorów, muzyków,
wokalistów, specjalistów od światła i dźwięku niezwykle sumiennie pracujących nad
przygotowaniami do premiery. A że czasu ciągle im brak, postanowili pewnego razu
szlifować swoje role jak najdłużej po zakończeniu lekcji i w ten sposób piątkowe
próby 9 stycznia 2015 r. zamieniły się w biwak w szkole. Najpierw próby, potem
chowanie sprzętu i sprzątanie sali, wspólna kolacja, trochę szaleństwa i wreszcie sen
na podłodze. Tego jeszcze w tej szkole nie było! Nad spokojnym snem uczniów
czuwali wówczas nauczyciele: Renata Hymka, Agata Kołucka i Maciej Trojanowski.

2

