ŁZY FENIKSA
*Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa (klasy 1-3 i 4-6) i Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Dębnicy,
*Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach.

- od wielu lat,
– oficjalnie w 2017 roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia,
- przy Gminnym Ośrodku Kultury – działamy od roku 1997.
- mgr Dorota Szmaj

- uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy 2-3 i 4-6) oraz Gimnazjum

w Dębnicy

- 41 osób (rok szkolny 2017/18)

- zabawa w teatr,
- obcowanie z teatrem w realiach i w przenośni,
- kształtowanie osobowości dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, jego
twórczej wyobraźni.
Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać uczniów. Odkrywa on ich
zdolności i predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia oraz współpraca z rodzicem oparta
na zasadach partnerskich przynosi wiele korzyści.

W początkowym okresie działalności Grupy ogromnym sukcesem był Przegląd teatralny
zorganizowany dla szerokiej publiczności, na którym ŁZY FENIKSA zaprezentowały 4 sztuki:













„Jagódka”,



„Spotkanie z balladą”,

„Świniopas”,



„Ziemię mamy tylko jedną”,



a także zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Juliusza
Słowackiego w kategorii etiuda teatralna (grupa prezentowała fragment "Balladyny").
Kolejne sukcesy były równie znaczące!





























„Słowik",
„Calineczka",



„Kopciuszek",



minimusical „Uwaga nadchodzi XXI wiek”,



program,
który odegraliśmy dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w
Psarach,


„Co właściwie mnie tu trzyma?”




















„Trędowaty, bo niekochany",


„Jaś i Małgosia”

„Pracować!”

„Czarna bajka”

„Chory kotek”

formy kabaretowe...

- uroczystości środowiskowe (np. występ z okazji 3 Maja, 70-lecie OSP
w Dębnicy, dożynki wiejskie, jasełka, Dzień Seniora w Dębnicy, Dzień
Kobiet w Przygodzicach…),
- coroczne przygotowywania do Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży,
który ma miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp. W roku 2001
w Przeglądzie tym grupa odniosła ogromny sukces – zdobyła I miejsce, prezentując
spektakl pt. "Świniopas". W roku 2009 – oczarowaliśmy jury spektaklem „Czarna
bajka”. Z tego powodu Zespół Teatralny prezentował się w finale Przeglądu – na
deskach Jarocińskiego Ośrodka Kultury.
W 2007 w MDK-u Grupa zaprezentowała spektakl pt. „Pracować!” –
zdobyła wyróżnienie (było to jedyne wyróżnienie w przeglądzie)!

- coroczne prezentowanie obrzędu Nocy Świętojańskiej w Antoninie do roku
2006,
- podczas gminnych przeglądów teatralnych (ostatnio w czerwcu 2012 roku) – wielokrotne
sukcesy,
-inne występy okazjonalne.

Jesteśmy dostrzegani w środowisku lokalnym:




występ pt. MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU w GOK w Przygodzicach
podczas

uroczystości wręczenia stypendiów wójta gminy Przygodzice











występ pt. NARODOWI POTRZEBNA JEST MATKA! w kościele w Dębnicy






i Przygodzicach,
pantomima „Bóg Cię kocha” w kościele w Przygodzicach,



występ – ORLIK - w Przygodzicach
podczas uroczystości inauguracji Spartakiady

Niepełnosprawnych,
występy na zakończenie Roku Olimpijskiego, z okazji 11 listopada, wręczenia stypendiów wójta, inne.



W pracy z Zespołem instruktor p. Dorota Szmaj wykorzystuje teksty różnych autorów,
czasem pisze też własne scenariusze, wspólnie z uczniami.
W zakresie tej działalności dąży do tego, by wspólna praca z Grupą Teatralną była dla
uczniów źródłem radości i satysfakcji.
Kostiumy wykorzystywane podczas występów są wykonywane we własnym zakresie,
zabierane ze szkolnej garderoby teatralnej (bo taką Zespół posiada), udostępniane i
zakupowane przez GOK w Przygodzicach bądź wypożyczane z innych źródeł.

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.

Przekonaj się sam!!!

