
 
PROJEKT   

PT. „OTWIERAMY NASZ TEATRZYK” 

Dofinansowany ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie IX” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej – 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu 

zajęcia realizowane od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. 

 
Projekt przygotował zespól nauczycieli PSP im. H. Sienkiewicza w Bierwcach                  

w składzie: Małgorzata Jemiołek, Beata Komorowska, Bożena Zbrożyna, Bożena Paluch, 
Anna Wilczyńska.  
Projekt polegał na zaadaptowaniu poddasza szkoły na salę teatralną, w której można wspólnie 
z mieszkańcami wsi Bierwce przygotowywać spektakle, przedstawienia i inne imprezy 
środowiskowe. Stworzy to okazję do wielu działań angażujących uczniów naszej szkoły jak              
i środowisko lokalne. W ramach realizacji projektu przeprowadzono  następujące działania: 
1. Prace adaptacyjne na poddaszu szkoły 
-przygotowanie dekoracji, 
-wykonanie kukiełek, 
-uszycie strojów teatralnych 
2.Wyłoniono talenty teatralne wśród uczestników projektu 
3.Zainicjowano powstanie grupy teatralnej i konkurs na jej ciekawą nazwę 
4.Spotkania grupy teatralnej - przygotowanie spektakli 
5.Wystawienie spektaklu pt. ,,W pustyni i w puszczy" (fragmenty powieści Henryka 
Sienkiewicza) 
6.Wystawienie teatrzyku kukiełkowego dla najmłodszych 
7. Wycieczka dla uczniów do Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu na spektakl 
,,Baśń o dzielnym Radomirze" oraz spotkanie z aktorami. 
8.Zajęcia z uczniami: 
-recytatorskie - ćwiczenie dykcji 
-teatralne - próby do spektakli 
-artystyczne -wykonanie kukiełek -we współpracy z rodzicami 
-krawieckie - szycie strojów - we współpracy z rodzicami 
9.Wykonanie albumu fotograficznego dokumentującego realizację projektu 

Największa liczba mieszkańców i zaproszonych gości wzięła wzięła udział w spektaklu pt. 
,,W pustyni i w puszczy" (fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza). Nasz projekt 
spowodował zaangażowanie społeczności lokalnej dla wspólnego dobra jakim stała się sala 
teatralna oraz sam teatr. Dużo odbiorców projektu zaangażowało się w 
prace nad powstaniem sali teatralnej oraz wykonaniem rekwizytów. Zakupiliśmy 
odpowiednie materiały budowlane (płyty), tkaniny dekoracyjne, artykuły plastyczne, 
papiernicze i biurowe. Dzięki projektowi nasza grupa zaoferowała uczniom atrakcyjne 
zajęcia, możliwość wystąpienia na scenie, wycieczkę. Nasz projekt 
,,Otwieramy nasz teatrzyk..." zaangażował wielu mieszkańców Bierwiec i okolic, którzy 
oprócz wykonanej pracy mogli atrakcyjnie spędzić wolny czas w łączności z kulturą, teatrem. 


