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Wiadomość wydrukowana ze strony www.echodnia.eu

Drzewka sadzono przed szkołą

podstawową numer 13 (fot.

archiwum)

Młodzież Europejskiego Gimnazjum i Liceum Językowego imienia

Unii Europejskiej w Radomiu przygotowała na zakończenie roku

"ekologiczny” spektakl teatralny i posadziła drzewa.

Izabella Mosańska, opiekunka

szkolnego teatru instruowała

uczniów podczas sadzenia

drzewek (fot. archiwum)

A oto ekologiczny spektakl

Sadźmy drzewa a świat będzie piękniejszy! Spektakl
teatralny uczniów radomskiego liceum (zdjęcia)

Spektakl był dość nietypowy. Teatr szkolny prowadzony przez Izabellę Mosańską pokazał

pantomimę ekologiczną zatytułowaną "Przechodniom ku pamięci" z muzyką

skomponowaną przez Arkadiusza Draba. 

Na scenie Resursy stanął bardzo zaniedbany, brudny dom, przed którym porozrzucane

były olbrzymie ilości śmieci. Wtedy wszedł Chłopiec zastanawiając się, co można by

zrobić, żeby było czysto, porządnie i przyjemnie. Przyniósł łopatę, konewkę i małe

drzewko w doniczce. Kiedy kopał, przez scenę zaczęli przechodzić ludzie, którzy bardzo różnie reagowali na tę prace

Chłopca: nastolatki wyśmiały go, babcia z dziadkiem pożałowali biednego dziecka, biznesmeni nawet go nie zauważyli

zajęci dyskusją i liczeniem…

Kiedy wszyscy poszli, Chłopiec posadził drzewko, podlał go - i nagle zmieniło się całe otoczenie: dom wypiękniał, wzeszło

słońce, przyleciały ptaki, rozbrzmiała piękna muzyka. Wtedy zaczęli wracać przed ten dom wszyscy przechodnie, niosąc ze

sobą sadzonki drzewek. Drzewka zostały "posadzone" na brzegu sceny, a wszystkie śmieci trafiły do odpowiednio

oznakowanych pojemników. 

Publiczność nagrodziła brawami aktorów, którzy znakomicie potrafili pokazać przesłanie całego spektaklu: "Dbajmy o swoje

otoczenie, sprzątajmy i sadźmy drzewa - a świat będzie dużo piękniejszy".

Ale młodzież nie poprzestała na teoretyzowaniu. Następnego dnia grupka najbardziej aktywnych ekologów: Gabriela

Ptaszyńska, Ola Boruta, Magda Czyżewska, Jagoda Tyczyńska, Rafał Orzeł i Kuba Szpakowski prawdziwe sadzonki drzewek

posadziła przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 oraz przed Resursą. 

Teraz młodzi ekolodzy - aktorzy wraz ze swą opiekunką serdecznie dziękują Zygmuntowi Kucharskiemu - szkółkarzowi z

Wolanowa, który podarował wszystkie sadzonki oraz Adamowi Kopczyńskiemu -leśniczemu, który je dostarczył.
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pokazany w Resursie (fot.

archiwum)

Na scenie Resursy też

sadzono drzewa (fot.

archiwum)

Z drzewami świat jest

piękniejszy! - uważają młodzi

ekolodzy (fot. archiwum)
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