Artykuł pochodzi ze strony:
Miastecki Portal Internetowy
"7 ważnych słów"

Na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Miastku przygotowano edukacyjną imprezę artystyczną "7 ważnych słów".
Przedsięwzięcie to będzie pokazane w tym roku czterokrotnie, a skierowane jest do uczniów
starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. W barwnym, prawie
dwugodzinnym widowisku pokazano, jakie super talenty kształci się w miasteckim PMDK.
Spektakl składa się z siedmiu ważnych słów: OJCZYZNA, WIEDZA, PRZYJAŻŃ, MIŁOŚĆ,
ZDROWIE, NATURA i SZTUKA. Młodzi wykonawcy stają na wysokości zadania, podejmując się
często trudnych aktorskich i wokalnych-muzycznych zadań. W utworach dotyczących I ważnego
sława, czyli OJCZYZNY wystąpili gitarzyści Ziemowit i Mieszko Topolewscy, grając poloneza a-moll
Michała Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny", a słynny wiersz Władysława Bełzy wyrecytowali:
Weronika i Wiktoria Wiśniewskie oraz Filip Rodewald, a piosenkę Marka Grechuty "Ojczyzna" bardzo
podniośle wykonał Konrad Szymanowski. Z kolei etapy zdobywania wiedzy (II ważne słowo WIEDZA)
w scence pantomimicznej przedstawił teatrzyk Rummelek, a w zabawnej scence kabaretowej "Na co
mi ta wiedza?" wystąpił kabaret Szpilka. W pokazie gimnastyczno-tanecznym "W zdrowym ciele zdrowy duch" (III słowo ZDROWIE) wystąpiła Piramida, a szkolną sondę o zdrowiu przeprowadziła
Szpilka i dzieci z sekcji gospodarstwa domowego, a zespół Mini Rytm przypomniał w tańcu znaną
piosenkę "Myję zęby - mydło wszystko umyje". W etiudzie teatralnej "Przyjaciel - moje odbicie" (IV
słowo PRZYJAŹŃ) zaprezentował się teatr młodzieżowy "W świecie masek"; piosenkę "Mój przyjaciel
cały świat" wdzięcznie zaśpiewała Anna Demko ze studia piosenki, a piosenkę "Świat bez wody" (to
już V słowo NATURA) wykonała Patrycja Brzozowska, a wiersz miasteckiej poetki Anity Wiśniewskiej
"Zapach powietrza" wyrecytowały: Marika Żychlińska, Maria Witka, Zofia Kuras i Kamila
Magnowska z sekcji recytatorsko-teatralnej, a tę sekwencję zakończył tańcem "Burza nadchodzi"
zespół Rytm. Utwór własny - balladę o miłości "Oddychaj" (VI słowo MIŁOŚĆ) wykonał nauczyciel
PMDK - Mateusz Dróżdż. Sporym wyzwaniem dla wykonawczyni okazał się parunastominutowy
monolog Anity Wiśniewskiej "List". Przepięknie wykonała go Zuzanna Napieraj z teatrzyku
Rummelek, a piosenkę "Moknie w deszczu diabeł" - Iga Konwerska ze studia piosenki; piosenkę
"Can't help falling in love" - zespól wokalny Divisi.
Ten niezwykły spektakl zakończył teatr młodzieżowy "W świecie masek" montażem słownomuzycznym "Ciągle widzę ich twarze" (VII słowo SZTUKA), w którym były nawet fragmenty
"Hamleta" Szekspira oraz piosenka autorstwa Mateusza Dróżdża - "Cofnąć czas" w wykonaniu
zespołu instrumentalno-wokalnego.
Całość prowadziły: Patrycja Dzięcioł, Aleksandra Krochmalska i Patrycja Olzacka, a autorkami
scenariusza były: nauczycielka Irena Remelska i dyrektor PMDK Lucyna Lubieńska.
W organizację spektaklu włączyły się wszystkie sekcje i nauczyciele PMDK. Dzięki ich
zaangażowaniu powstało przedsięwzięcie godne uwagi, obejrzenia i pokazania na zewnątrz.
Najprawdopodobniej obszerne fragmenty tego spektaklu pokazane będą w czasie miejsko-gminnych
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się 11 listopada. Już
dzisiaj warto wszystkim obejrzenie tej edukacyjnej imprezy artystycznej polecić.
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