„Prowokować do myślenia, nie nudząc…”– gimnazjaliści na
wyjątkowych lekcjach historii i języka polskiego w Białymstoku

Dnia 8 marca 2017roku uczniowie kl. IIIa i IIIb uczestniczyli
w wycieczce do Białegostoku. Niepozorny wyjazd okazał się wspaniałą
lekcją historii, języka polskiego, a jednocześnie świetnie spędzonym
czasem.
Zaraz po śniadaniu, które zjedliśmy w lokalu słynącym z szybkich
dań, udaliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego. Podzieleni na dwie
grupy mieliśmy okazję wraz z przewodnikami zwiedzić: Ekspozycję
stałą „Salę rycerską”, „Przeciw dwóm wrogom”, „Między dwiema
wojnami 1914-1939”, „Wojsko Polskie 1956-2000”.

Po wspaniałej lekcji historii udaliśmy się do Teatru Dramatycznego
na spektakl pt.:„Balladyna” J. Słowackiego w reż. Katarzyny Deszcz.
„Będę, czym dawno byłabym, zrodzona pod inną gwiazdą”… oświadcza
Balladyna, kiedy dociera na szczyt. Zostaje królową polską („wbrew
rozwadze i historii” jak mówi autor). Jej kariera to pasmo zbrodni
i kłamstw, ale też piekło wyrzutów sumienia i przerażenia. Cały czas
towarzyszy jej przekonanie, że ktoś inny steruje jej życiem. To oszalała
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wymarzonego celu, pozostaje jak najbardziej aktualne. Zmienia się świat:
zamiast legend mamy wirtualną rzeczywistość, zamiast mieczy
wyrafinowane narzędzia zbrodni, ale uczucia ludzkie, ambicje,
nienawiść i zazdrość pozostają takie same.
Po spektaklu mieliśmy wyjątkowe spotkanie z aktorami grającymi
w sztuce. Na scenie aktorzy.. na widowni tylko uczniowie naszej szkoły!

Niepowtarzalna okazja do rozmowy i zadania pytań. Uczniowie
byli ciekawi gry aktorskiej, pracy w teatrze, mieli też pytania dotyczące
spektaklu i intepretacji tekstu Słowackiego. Na wszystkie pytania

otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec spotkania pani od
polskiego oczywiście przepytała aktorów z ich ulubionych lektur
i poprosiła o zareklamowanie czytania książek wśród młodzieży.
Aktorzy mieli tyle argumentów potwierdzających wartość czytania, że
teraz nasza młodzież na pewno nie będzie miała żadnych wątpliwości
i będzie z przyjemnością siegała po książki, szczeólnie lektur szkolne!:)

Na zakończenie spotkania zrobiliśmy sobie wszyscy zdjęcie
pamiątkowe i wręczyliśmy aktorom podziękowanie za miłe spotkanie
i rozmowę!:) Już się nie możemy doczekać kolejnych tak twórczych
i nietypowych lekcji!
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