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Teatr Profilaktyczny w latach 2012 – 2017
KONKURSY WOJEWÓDZKIE
ROK 2016
W 22 czerwcu 2016 roku w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbyło się
rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Przeglądu Małych Form Teatralnych. W finale wzięło
udział 11 zespołów – laureatów etapów powiatowych. Spektakle wystawione przez młodzież,
prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierając bogate treści merytoryczne i
edukacyjno – profilaktyczne. Jurorzy kierowali się kryteriami dotyczącymi walorów
profilaktycznej inscenizacji, zgodnością treści z zakresem tematycznym regulaminu, sposobem
przekazania treści oraz założeniami artystycznymi.
Po burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięzców.
I miejsce zajęła - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu zespół „Przystanek Dwójka”
spektaklem „Julcia i komputer”
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ROK 2017
W czwartek, 22 czerwca 2017 roku, w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbyło się
rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Przeglądu Małych Form Teatralnych. W Finale udział
wzięło osiem zespołów wyłonionych w I etapie jako reprezentacje powiatów województwa
świętokrzyskiego. Prezentowane spektakle dotyczyły zasad bezpiecznego zachowania się na
drogach, promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu
wolnego dla uczniów szkół podstawowych. Poziom artystyczny przedstawień był bardzo wysoki i
wszystkie
zespoły
zaprezentowały
repertuar
spełniający
kryteria
konkursowe.
Powiat sandomierski reprezentowali uczniowie naszej szkoły, grupa „Przystanek Dwójka”. Młodzi
artyści przedstawili sztukę, która łączyła dwa światy: rzeczywisty i bajkowy. W postacie fikcyjne i
realne wcielili się niezwykle sugestywnie nasi utalentowani uczniowie: Karolina Stawowy, Julia
Gołębiowska, Wiktoria Słonina, Julia Gierczak, Emilia Mokrzycka, Julia Wojciechowska, Dagmara
Słowikowska oraz Kacper Stawowy. Przygotowaniem grupy zajęły się panie: Justyna Wesołowska i
Anna Cież.

Wystąpienie grupy „Przystanek Dwójka” spotkało się z niezwykle gorącym aplauzem widowni, a także
przychylnością jury, które przyznało naszemu zespołowi I miejsce oraz uhonorowało Karolinę
Stawowy wyróżnieniem dla najlepszej aktorki X edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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KONKURSY POWIATOWE
Rok 2017
VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych
12 grudnia 2017r. w Domu Katolickim w Sandomierzu odbył się VI Przegląd Spektakli
Profilaktycznych

z

udziałem

młodzieży

z

sandomierskich

szkół

podstawowych

wraz

z oddziałami gimnazjalnymi oraz Świetlicy Środowiskowej. Głównym przesłaniem imprezy było
zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich
używek, perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów.
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W tym roku do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów z sandomierskich placówek oświatowych.

Naszą szkołę reprezentowała grupa teatralna „Przystanek Dwójka” w spektaklu pt. „Mega
supi i co dalej?”. Główny wątek sztuki to: agresja rówieśnicza, ocena wartości drugiego
człowieka, zmagania nastolatków z życiem, dokonywanie złych i dobrych wyborów oraz
próba odpowiedzi na pytanie „Co i kto jest supi?”. Scenariusz do sztuki napisały uczennice
klasy VII: Karolina Stawowy i Julia Gołębiowska, a w rolę nastolatków wcielili się
utalentowani aktorsko i wokalnie uczniowie klas VI i VII: Emilia Mokrzycka, Karolina
Stawowy, Julia Gołębiowska, Urszula Biernicka, Dagmara Słowikowska, Marlena Soboń,
Wiktoria Słonina, Julia Gierczak oraz Jan Skobel.
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W tym roku jury w składzie: Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
Dorota Tarnawska członek GKRPA, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila KremiecPanek instruktor teatralny postanowiło przyznać wszystkim grupom wyróżnienia.
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Rok 2016
W roku 2016 szkolna grupa teatralna „Przystanek Dwójka” zajęła podczas V Przeglądu

Spektakli Profilaktycznych, w którym uczestniczy młodzież z sandomierskich szkół
podstawowych, gimnazjów oraz Świetlicy Środowiskowej, miejsce pierwsze ze spektaklem
„Rodzina patologiczna”
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Rok 2015
7 grudnia 2015r w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum
Kultury odbył się IV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Celem przeglądu było
zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec
wszelkich używek, a także wobec zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez
nałogów. Przegląd Spektakli Profilaktycznych był alternatywnym uzupełnieniem działań z
zakresu profilaktyki tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiło się 7 zespołów z
sandomierskich placówek oświatowych. Naszą szkołę reprezentowała grupa „Przystanek
Dwójka” Nasi młodzi artyści przedstawili spektakl pt. „Czy na pewno artykuł
kolekcjonerski?”, który wywoływał wiele emocji i skłonił widzów do głębokich
przemyśleń oraz refleksji dotyczących używania tzw. dopalaczy. Grupie „Przystanek
Dwójka” przyznano II miejsce.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły oglądali z zainteresowaniem wyróżniony w konkursie spektakl.

14

Rok 2014
W piątek 16 stycznia 2015 w świetlicy szkolnej wystąpiła grupa teatralna
„Przystanek Dwójka” w spektaklu profilaktycznym pt. „Julka i komputer”.
Przedstawienie dotyczyło problemów uzależnienia od komputera oraz wpływu jaki
ma ono na relacje rodzinne, przyjaźń, szkołę i codzienne życie. Młodzi aktorzy ze
szkolnej grupy teatralnej zdobyli po raz kolejny I miejsce w III Przeglądzie
Spektakli Profilaktycznych. Spektakl wyreżyserowała pani Anna Cież, a w
przygotowaniu scenografii i pracy z grupą teatralną pomagały panie: Justyna
Wesołowska i Małgorzata Drzymalska. Muzykę i adaptację tekstów piosenek
opracowała pani Anna Cież. Artyści jak zwykle zaimponowali wszystkim talentem i
umiejętnościami aktorskim. Brawo!
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Rok 2013
11 grudnia 2013r. w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum
Kultury odbył się II Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Kolejny raz również i nasza
szkoła przyłączyła się do udziału w tym wydarzeniu. Szkolna Grupa Teatralna pod nazwą
"Przystanek Dwójka" zaprezentowała w nim spektakl pt. "Piotrze nasz kochany, bardzo
boli brzuszek". Tematem tego spektaklu była promocja zdrowego stylu życia oraz
upowszechnianie prozdrowotnych wzorców postępowania wśród dzieci i młodzieży.
Przygotowaniami do udziału w przeglądzie kierowały panie Anna Cież nauczyciel języka
angielskiego i Małgorzata Drzymalska pedagog szkolny. Nasza grupa teatralna licząca
trzynaście osób wystąpiła na scenie jako czwarta i rywalizowała z innymi grupami z
sandomierskich szkół podstawowych ora świetlic socjoterapeutycznych "Bajka" i "Przystań".
Komisja oceniająca zmagania konkursowe wysoko oceniła nasz występ i przyznała
pierwsze miejsce właśnie grupie "Przystanek Dwójka". W nagrodę szkoła otrzymała
telewizor, a członkowie grupy teatralnej drobne upominki. Pamiątkowymi dyplomami
nagrodzono również opiekunów dziękując im za zaangażowanie oraz szerzenie kultury
żywego słowa i wzorców prozdrowotnych.
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Rok 2012
4 grudnia 2012 - uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Przeglądzie Spektakli
Profilaktycznych, który odbył się pod patronatem UM Sandomierz. Spektakl wystawiony
przez naszą grupkę nosił tytuł " Pierwszy dymek - czyli o jeden papieros za dużo". Praca
uczniów i pod opieką pedagoga szkolnego i nauczyciela j. angielskiego została doceniona zespół zdobył II miejsce.

