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Teatralny świat
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Gra aktorska. Występy przed publicznością. Recytacja. Wszystkie te rzeczy nie należą do łatwych. Są osoby, które to fascynuje. Lubią to robić. To ich pasja. Inni traktują to
jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. A gimnazjaliści…?
Uczniowie z Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu mają możliwość współtworzenia Teatru Mundi, który został założony i jest prowadzony przez Łukasza Trojanowskiego. Obecnie w zajęciach teatralnych uczestniczy piętnastu gimnazjalistów, którzy mają całkiem odmienne charaktery. W trakcie spotkań nie zawsze panuje spokój i cisza. Jedni jedzą,
drudzy się śmieją, niektórzy korzystają z telefonów, a inni biegają po sali. Pomimo to wszyscy rozumieją się bez słów, a sam prowadzący ma niesamowite podejście do grupy. Razem
tworzą różnego rodzaju przedsięwzięcia: spektakle, wieczorki poetyckie, akademie, które
zazwyczaj wychodzą.

Życie to nie tylko kolorowa maskarada
W każdym roku szkolnym grupa teatralna pracuje nad jednym przedstawieniem. Inscenizacje przygotowane przez gimnazjalistów to autorskie przedsięwzięcia. Wspólnie pisany
scenariusz, wspólnie tworzone postacie, a także finalna prezentacja efektów pracy przynoszą
ciekawe owoce. I tak każdego roku pojawia się premiera. Cieszę się, że co roku udaje się coś
nowego stworzyć, ponieważ to zostanie w pamięci na lata – nie kryje zadowolenia opiekun
grupy. Bez trudu wspomina dwujęzyczną adaptację Romea i Julii, a także kolejne przedsięwzięcia: Hasło wojna (2012/13), Pociąg (2013/14), Wojnę płci (2014/15), Wojnę o projekt
wojna (2015/16). Jednocześnie ironizuje, że te wojny w tytułach to jedynie przypadek, a najważniejszą kwestią dla niego jest podmiotowość uczniów. Tu zostawia im wiele wolności,
ale i obowiązków. Musieliśmy się nieźle napracować, by wszystko miało odpowiedni wydźwięk – powiedziała jedna z byłych uczennic – Ola (16l.).
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Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera
Z opinii byłych członków grupy teatralnej (obecnie licealistów i studentów) można
wywnioskować, że to świetna forma spędzania czasu i odskocznia od obowiązków oraz nauki. Każda z jedenastu osób chciałaby choć na kilka dni wrócić na zajęcia teatralne do Pana
Łukasza, który jest przez wszystkich nazywany świetnym prowadzącym z nietuzinkowym
poczuciem humoru.
Ogólnie to Hollywood to nie był, ale jestem zadowolony. Można było wyrwać się z
lekcji, porobić coś pożytecznego i rozwijającego (…) – stwierdził Kamil (18l). Obecnie Teatr
Mundi pracuje nad nowym przedstawieniem, zatytułowanym Łaj aj (śmieszna nazwa, prawda?). Sztuka będzie gotowa w okolicach maja, co zapewnia nam inicjator sztuki – prowadzący. Dla wszystkich zainteresowanych – z potwierdzonych źródeł wiem, że film z przedstawienia ukaże się na szkolnym kanale w serwisie You Tube – z myślą o wszystkich, którzy
nie będą mieli okazji obejrzeć inscenizacji na żywo.

Przy otwartych i zamkniętych drzwiach
To, że Mundi jest niesamowitą grupą, która spaja wielu ludzi, mających wspólne zainteresowania, wspierają się nawzajem i razem świetnie się bawią świadczą wypowiedzi byłych
uczniów szkoły:
- Mieliśmy zgraną ekipę, która często zostawała po lekcjach, a nawet na feriach(…) – Maciek
(20l.)
- Każdy był mile widziany, zajęcia uczyły przede wszystkim okazywania wsparcia dla innych,
a także pracy w grupie – Julia (19l.)
- Udział w grupie teatralnej nauczył mnie współpracy z rówieśnikami, otworzył na piękno
poezji – Wiktoria (18l.)
- Teatr Mundi to grupa ludzi mająca swoje pasje, pragnąca coś osiągnąć i jednocześnie podzielić się tym z innymi – Ola (17l.)
- Nie było próby, na której byśmy się nie zgrywali, ale przedstawienia zawsze wychodziły –
Dagmara z II klasy liceum.
- Nie było rywalizacji, tylko wspólne wsparcie i pomoc. Wszyscy mieliśmy wspólny cel –
strzelaliśmy do tej samej bramki (...). Ola (17l.)
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- Tam, gdzie jest dużo śmiechu, najczęściej spotyka się wiele ciekawych historii. Mateusz
(17l.)

Gdy się śmieją, to w krąg się śmieje świat!
Działalność teatru szkolnego popiera również wicedyrektor Zespołu Szkół nr 5 – Bożena Wieczorek. Mówi: Myślę, że jest to wspaniała forma rozwijania talentów młodych ludzi. Uczą się, a zarazem miło spędzają ze sobą czas. Przedstawienia wychodzą super. Cieszę
się, że taka grupa istnieje w naszej szkole.
Istnienie Teatru Mundi komentuje również prowadzący – Łukasz Trojanowski: Pięć
lat, pięć przedstawień, dwa wieczorki poetyckie, kilka festiwali. Inscenizacje grane dla
uczniów, młodzieży, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy AK, emerytów. Cztery osoby nagrodzone na poziomie ogólnopolskim za recytację, osiem osób na poziomie wojewódzkim,
liczni na poziomie regionalnym. To wszystko cieszy, ale najważniejsze, że uczniowie po skończeniu gimnazjum wracają. Przychodzą na konsultacje, pomagają młodszym. Ale zdecydowanie zbytnio przesładzają moją osobę. Ważne, żeby czerpać radość. Po prostu „carpe diem” i
szukać nowych wyzwań…
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