
Uczniowie z koła teatralnego działającego w naszym gimnazjum przystąpili  

w ubiegłym roku szkolnym 2012-2013 do programu edukacyjnego pt. „Zakochaj się  

w teatrze”.  

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom z warszawskich 
gimnazjów i liceów zapoznanie się z warszawskimi teatrami: dramatycznymi, 
lalkowymi, szkolnymi, prywatnymi, muzycznymi i z Muzeum teatralnym. Uczniowie 
odwiedzać będą te placówki „od kulis” oraz jako widzowie. 

W Warszawie jest dużo młodzieży żywo interesującej się teatrem. Nie wszyscy 
mają szczęście trafić do szkół/klas, w których ich teatralne zainteresowania mogą się 
rozwijać. Wielu gimnazjalistów dopiero szuka swoich zainteresowań. Ten program 
umożliwi im poznanie funkcjonowania placówek teatralnych od kulis. Uczniowie 
zwiedzą  różne sceny i ich techniczne zaplecze, garderoby aktorskie, pracownie 
scenograficzne i kostiumów, charakteryzatornie, magazyny kostiumów i rekwizytów, 
bufety teatralne. Ponadto uczestnicy projektu zostaną zapoznani z funkcjonowaniem 
biura organizacji pracy artystycznej i organizacji widowni. W niektórych teatrach na 
pewno uda się obejrzeć fragment próby. Uczniowie poznają architekturę 
zabytkowych budynków teatralnych. Każda grupa przyjdzie też na wybrany spektakl 
do jednego z dwóch odwiedzanych teatrów. Niektórzy wezmą udział w aktorskim 
warsztacie teatralnym. 
  

6 czerwca uczennice naszego gimnazjum: Oliwia Niedziółka IIB i Dagmara 
Łopuszańska IIB pod opieką p. Anny Mizerackiej – opiekuna koła teatralnego  
i koordynatora programu „Zakochaj się w teatrze” w ramach wyżej opisanego 
projektu uczestniczyły w pierwszym  spotkaniu, któro odbyło się w Teatrze Ateneum.  

Uczennice zostały zapoznane z historią teatru oraz sylwetką Stefana Jaracza, 
wielkiego polskiego aktora i reżysera, który w Ateneum (1930/31-1931/32) realizował 
swoje marzenie o teatrze. Ponadto wraz z dziesięcioosobową grupą zwiedziliśmy 
pracownię scenograficzną, kostiumów oraz stolarnię. Widzieliśmy  dwie sceny (dużą i 
małą) po demontażu dekoracji oraz ich techniczne zaplecze. Zapoznani zostaliśmy 
także z pracownikami teatru odpowiedzialnymi za kostiumy, rekwizyty oraz dekorację 
w teatrze. Poznaliśmy (choć nie osobiście) aktorów grających w Ateneum. Wisienką 
na torcie okazało się spotkanie z obecnym dyrektorem teatru Ateneum panem 
Andrzejem Domalikiem, który zaprosił całą naszą grupę na spektakl pt. „La Boheme”, 
czyli wieczór piosenki francuskiej, na którym byliśmy 13 czerwca.  
 
W roku szkolnym 2013-2014 program będzie kontynuowany i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne niezapomniane wrażenia. 
 

Anna Mizeracka  
 
 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



  

 



 

 



 


