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W ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum w Lewinie Brzeskim realizowało projekt „Program zajęć
dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych
województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zrealizowany w
partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego, który był także jego Liderem.

105 uczniów Gimnazjum zorganizowanych było w 7 grupach po 15 osób. Każda grupa miała
swojego opiekuna i przydzielone 60 godzin zajęć, podczas których mogła uczestniczyć w
zajęciach organizowanych na terenie szkoły oraz w wielu wyjazdach między innymi na spektakl
teatralny „Oskar i pani Róża” do Wrocławia, na spektakl baletowy „Figle szatana” do Opery
Wrocławskiej, do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu na przedstawienie „Czarnoksiężnik
z Krainy Oz”, na spektakl „Naprawdę nie dzieje się nic czyli piosenki z Opola” w Teatrze im.
Jana Kochanowskiego w Opolu, do kina Helios w Opolu na filmy: „Piraci z Karaibów” i „Panda
Kung – Fu”, do Muzeum Historycznego we Wrocławiu i Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach, na Panoramę Racławicką, do Parku Jurajskiego w Krasiejowie ,na basen do
Brzegu.
Dla wielu uczniów wyjazdy te były szansą na udział w tak różnorodnych formach kulturalnych i
w zajęciach sportowych, na które nie zawsze mogliby sobie pozwolić nie uczestnicząc w
projekcie. Organizator projektu zadbał o dowóz uczniów, a także zapewnił im posiłek podczas
wyjazdów. Wszyscy uczniowie otrzymali wyprawkę szkolną, a na zakończenie projektu ci,
którzy mieli stuprocentową frekwencję na zajęciach otrzymali pamiątkowe książki.
Szkoła dzięki projektowi mogła zakupić między innymi: Interaktywny System Testowania Testico Edu., klocki magnetyczne do budowania figur przestrzennych, zbiory zadań do
matematyki, Kolekcje „Rusz głową” - gry i układanki logiczne, wiele słowników, fantom, oraz
sprzęt sportowy.

Dodatkowe zajęcia w ramach art. 42 ust 2 pkt 2 i poza, odbywały się między innymi w bloku
językowym (język polski i język angielski). Częste wyjazdy do teatru, opery i na balet sprawiły,
że w uczniach dojrzewa fascynacja teatrem. Jak wiemy, teatr angażuje ciało, umysł i
wyobraźnię, rozwija umiejętności artystyczne, duchowe
i intelektualne. Czynny udział młodzieży w zajęciach kształtował otwarte, tolerancyjne i
odpowiedzialne cechy osobowości, przełamywał zahamowania, wyrabiał umiejętność wystąpień
publicznych i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
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Na podsumowanie projektu w szkole każda grupa miała dokonać prezentacji efektów swojej
pracy. W jednej z grup powstał pomysł przygotowania przedstawienia teatralnego w trzech
językach: polskim, angielskim i niemieckim, jako podsumowanie kształcenia językowego. Grupa
ta przygotowała i zaprezentowała w szkole „Kopciuszka” (ang. „Cinderella”, niem.
„Aschenputtel”).

Jak podkreślają uczniowie o wyborze właśnie tej sztuki zadecydował fakt, iż na co dzień
zdobywają wiedzę w pięknym XVIII wiecznym Pałacu. Barakowy styl, niepowtarzalny wystrój i
klimat Pałacu w Lewinie Brzeskim zainspirowały w ten sposób naszych młodych aktorów.
Wyjątkowa sceneria Sali Kolumnowej pozwoliła uczniom przenieść się do magicznego świata
bajki i z wielką pasją wcielić się
w wybrane przez siebie role.

W dniu 16 listopada 2011r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu miało miejsce spotkanie
podsumowujące realizację projektu. Uczniowie lewińskiego gimnazjum zostali wybrani spośród
wielu chętnych szkół chcących przedstawić własne dokonania i wraz z panią Ewą Tabian –
nauczycielką języka niemieckiego i Dyrektorem Andrzejem Kostrzewą skorzystali z tego
wyjątkowego zaproszenia i udali się na to spotkanie. Grupa młodych aktorów w składzie:
Katarzyna Ciombor (siostra Margaritte), Joanna Kułak (Narrator), Angelika Listwan (Macocha),
Adam Planetorz (Królewicz), Paulina Silarska (siostra Gisela), Piotr Słodkowski (Posłaniec),
Klementyna Tydor (Wróżka), Kamila Woźniczko (Kopciuszek) doskonale i z dużym
zaangażowaniem wczuła się w swoje role. Gimnazjaliści znakomicie poradzili sobie z
wypowiadaniem tekstów w obcych językach, a także pokazali swoje umiejętności aktorskie. Na
scenie pojawiła się wspaniała scenografia wykonana na potrzeby przedstawienia, a młodzi
aktorzy wystąpili w pięknych strojach, którymi dysponuje Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.

Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Zgromadzeni goście skierowali wiele ciepłych
słów oraz gratulacji w stronę dobrze zapowiadających się aktorów. Pan Andrzej Czernik
dyrektor Teatru Eko-Studio, a także aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wspaniale
podsumował sztukę gimnazjalistów uznając ich występ za „wisienkę na torcie”.

Podczas spotkania uczestnicy projektu otrzymali podziękowania za swoją owocną i wytężoną
pracę od Barbary Kamińskiej – Członka Zarządu Województwa oraz Waldemara Zadki –
Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Poszczególnym szkołom i organom
prowadzącym, w tym również Dyrektorowi Gimnazjum panu Andrzejowi Kostrzewie oraz
Burmistrzowi Miasta i Gminy Lewin Brzeski panu Arturowi Kotara wręczono dyplomy i
podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego.
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Wszyscy mogli również podziwiać wystawę o „Ludziach, którzy zmienili świat” przygotowaną
przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku, obejrzeć sztukę Stanisława Mrożka
„Na pełnym morzu” zaprezentowaną przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Rudnikach, a
także zobaczyć zdjęcia wykonane podczas odbywających się zajęć projektowych.

Zrealizowany projekt okazał się dobrym pomysłem i dał uczniom ogrom możliwości do
odkrywania swoich talentów, pokazania umiejętności i zdolności, przyczynił się do pogłębiania
ich wiedzy, dał możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, zwiększył motywację
uczniów do dalszego kształcenia oraz pogłębił zaangażowanie uczniów w naukę i wykonywanie
zadań zarówno indywidualnie jak i w grupie.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii .
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