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�Ma³y Ksi¹¿ê� francuskiego au-
tora Antoine de Saint �Exupery to
ba�ñ powsta³a w czasie II wojny �wia-
towej, jakby na przekór ówczesnej
fali przemocy i zbrodni. Ta subtelna
opowie�æ o przyja�ni i odpowiedzial-
no�ci jako warto�ciach, które nadaj¹
¿yciu sens, znalaz³a trwa³e miejsce
w�ród arcydzie³ klasyki literatury
dzieciêcej. Doczeka³a siê te¿ wielu
ekranizacji filmowych i adaptacji sce-
nicznych. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
uczniowie Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Strzelcach Opolskich
postawili sobie wysoko poprzecz-
kê, decyduj¹c siê na wystawienie
musicalu osnutego na kanwie tego
utworu.

Poniewa¿ dotychczasowy udzia³
amatorów w ¿yciu artystycznym by³
niewielki, zamierzenie licealistów
mo¿na uznaæ za niema³e wyzwanie.
Spektakl wyre¿yserowa³a uczennica
kl. II Ma³gorzata Wdowik, wcielaj¹-
ca siê te¿ w postaæ Lisa, a nad ca³o-
�ci¹ przedsiêwziêcia czuwa³ nauczy-
ciel historii Dariusz Szczypura.
20 kwietnia br. sala widowiskowa
strzeleckiego Domu Kultury wype³-
ni³a siê po brzegi. Tym razem mia³a
okazjê obcowaæ ze sztuk¹ m³odzie¿
gimnazjalna, bo w³a�nie dla niej wy-
stawiono musical �Ma³y Ksi¹¿ê �
Podró¿¹ ka¿da mi³o�æ jest�.

Sceniczna wersja przygód Ma³e-
go Ksiêcia nie ró¿ni siê zasadniczo
od ksi¹¿kowego pierwowzoru. Za-
chowano tu wszystkie najwa¿niejsze
etapy podró¿y bohatera, jest kilka
s³ów o doros³ych, s¹: Ró¿a, ¯mija i
Lis. Spotkanie z ró¿nymi osobami i
obserwacja ich zachowañ staj¹ siê ka-

talizatorem pobudzaj¹cym Ma³ego
Ksiêcia do my�lenia. G³ówny boha-
ter dojrzewa na oczach widzów inte-
lektualnie i emocjonalnie, zdobywa
do�wiadczenie, w wyniku którego w
jego sercu budzi siê ¿al za ró¿¹, pó�-
niej za spraw¹ lisa dochodzi do g³osu

motywacja tego uczucia, nastêpnie
rodzi siê poczucie odpowiedzialno-
�ci, które przeradza siê w potrzebê
ofiary.

Podobnie jak w ksi¹¿ce w¹tek
psychologiczny w prezentowanej
przez licealistów sztuce teatralnej
pe³ni rolê nadrzêdn¹. W¹tek ba�nio-
wy pozwala jedynie na zarysowanie
fabu³y, u³atwia wyeksponowanie na-

czelnej idei utworu oraz prawd o
szczê�ciu i cierpieniu, ¿yciu i �mier-
ci, samotno�ci i wspó³odpowiedzial-
no�ci za losy innych.

Warstwa plastyczna przedsta-
wienia zdecydowanie wysuwa siê na
pierwszy plan. I to wcale nie dlatego,
¿e jest barokowa, �kwiecista�. Wrêcz

przeciwnie - jest bardzo prosta, a przy
tym pomys³owa i sugestywna. Pod-
porz¹dkowana re¿yserskiej koncep-
cji scenografia doskonale wspó³gra z
dzia³aniem postaci. Ca³o�æ dope³nia
odpowiednie o�wietlenie - bardzo
starannie opracowane, nadaj¹ce prze-

strzeni zupe³nie inny wymiar i wy-
dobywaj¹ce nastrój ka¿dej ze scen.
Krótko mówi¹c - uciecha dla oczu.

W spektaklu nie brakuje równie¿
melodyjnych i nastrojowych piose-
nek. Muzyka jest zreszt¹ wa¿nym
elementem przedstawienia, podkre-
�laj¹cym atmosferê i komentuj¹cym
sytuacjê bohaterów. To w³a�nie mu-
zyka wspó³tworzy teatr ruchu. Zsyn-
chronizowana z akcj¹ i tematyk¹ scen
pozwala zrozumieæ ich metaforycz-
ny sens. Debiutanci zadbali tak¿e o
zgrabne uk³ady choreograficzne.
Szczególnie wart uwagi jest pomys³
wy³aniaj¹cej siê z plantacji kwiatów
Ró¿y (Marta Rulik) � wyznaczaj¹cy
kierunek rozwoju wydarzeñ.

Uczniowie strzeleckiego LO
udowodnili, ¿e ca³kiem nie�le �pie-
waj¹ i tañcz¹. Nie gorzej radz¹ sobie
z gr¹ sceniczn¹. Twórcy spektaklu
zdecydowali siê zaanga¿owaæ do
g³ównej roli Andrzeja Moñkê. Jego
umiejêtno�ci wokalne i aktorskie spra-
wi³y, ¿e spektakl zyska³ na autentycz-
no�ci. Nie gorzej poradzi³ sobie na
scenie Marek Wanat w roli Pró¿nego.
To w³a�nie po epizodzie z jego udzia-
³em, rozleg³y siê na sali gromkie bra-
wa.  Aktorzy wiedzieli w jakim kie-
runku ma i�æ spektakl - wyra�nie su-

geruj¹c widzowi bajkê z mora³em.
Dlatego nie ma tu farsowych sytu-
acji, mieszkañcy planet stroni¹ od
przesady, ich trudne role nie s¹ od-
bierana jako komiczne, lecz - zgodnie
z zamys³em autora sztuki i re¿ysera
� ¿a³osne. Takie ukazanie postaci
zmusza widza do refleksji nad samym
sob¹.

Choæ re¿yser rozrzuci³ fabu³ê
utworu Antoine de Saint-Exupéry i
pozwoli³ epizodom u³o¿yæ siê na
nowo, wed³ug regu³ swobodnych sko-
jarzeñ , spektakl nie traci na spójno-
�ci, a przez to tak¿e na wymowie.
Nie gubi siê te¿ przes³anie ksi¹¿ki, a
przygody Ma³ego Ksiêcia staj¹ siê
wielowymiarowe.

Sporo w tej sztuce romantyzmu
i delikatno�ci. Ca³e przedstawienie
opalizuje subtelnymi odcieniami wie-
lu form przekazu artystycznego: li-
ryzmu, refleksyjno�ci, ironii w od-
niesieniu do �wiata doros³ych. Nie
dziwi wiêc fakt, ¿e spotka³o siê z
¿yczliwym przyjêciem przez m³o-
dych widzów. Tygodnie prób przy-
nios³y zamierzony efekt. Przekazy-
wane bez wielkiego patosu tre�ci naj-
wyra�niej dotar³y do odbiorców.
Mo¿e to, ¿e liceali�ci nie pos³ugiwali
siê sztampowymi chwytami dla wy-
warcia wra¿enia, przyczyni³o siê do
sukcesu i pozytywnego odbioru sztu-
ki przez wyczulon¹ na efekciarstwo
m³odzie¿ gimnazjaln¹.

Magdalena Oliwa
ucz. kl. I  LO

  Podró¿¹ ka¿da mi³o�æ jest�

Druhna Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Zalesiu �l¹skim - Renata
Golly - jest uczennic¹ opolskiego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego nr 1. Pa-
sjonuje j¹ po¿arnictwo, czego dowo-
dem s¹ sukcesy w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Po eta-
pie wojewódzkim w Opolu, na któ-
rym po raz na trzeci z rzêdu zajê³a
pierwsze miejsce, zakwalifikowa³a siê
ju¿ do konkursu na poziomie ogólno-
polskim. Ten zostanie rozegrany w
Bia³owie¿y w dniach od 19 do 21
maja, gdzie spotkaj¹ sie najlepsi

O bezpieczeñstwo  mieszkañców powiatu strzeleckiego
dba ponad 2,3 tys. druhów z jednostek OSP i 52 funkcjo-
nariuszy PSP.

Spotkanie z pramierem po akcji ratowniczej w hali targowej w Chorzowie

Zbiórka przed remiz¹

Ró¿ne oblicza stra¿y

Zalesianka w�ród
najlepszych w Polsce

w Polsce funkcjonuje kilkaset ZOZ-
ów, na co dzieñ kieruj¹cych siê
wprawdzie w³asnymi interesami -
czasem sprzecznymi - ale stawianych
w identycznej pozycji wobec najwa¿-
niejszych problemów. Do takich na-
le¿y zaliczyæ gwa³towne pogorsze-
nie sytuacji finansowej szpitali i ich
ogromne zad³u¿enie po obligatoryj-
nych podwy¿kach wynikaj¹cych z
ustawy 203.

26 kwietnia w Warszawie w spo-
tkaniu uczestników Forum uczestni-
czyli przedstawiciele resortu zdrowia
oraz NFZ, którzy m.in. wypowiada-
li siê w kwestii ewentualnego wpro-
wadzenia wspó³p³acenia pacjentów
za �wiadczenia medyczne w publicz-
nych szpitalach i przychodniach, roz-
wi¹zania sporów s¹dowych NFZ ze
szpitalami wynik³ych z wprowadze-
nia tzw. �ustawy 203� oraz dodatko-
wych podwy¿ek dla pracowników
s³u¿by zdrowia w roku 2007.

Wspólnym g³osem

w wa¿nych sprawach

uczniowie z ca³ej Polski. z najlepszy-
mi uczestnikami z ca³ej Polski.

Jak powiedzia³a Renata - nie wie
jeszcze co czekaæ j¹ bêdzie na tego-
rocznym konkursie ogólnopolskim,
gdy¿ co roku zachodz¹ zmiany. Do-
sz³y jednak, jak wiadomo, wcale nie
³atwe wykazanie siê umiejêtno�ciami
w praktyce. Niew¹tpliwie bez wzglê-
du na wynik w OTWP, nie jeden
mo¿e pozazdro�ciæ druhnie Renacie
sukcesów, których my ze swej stro-
ny, ¿yczymy jak najwiêcej.

10 maja lekarze i pielêgniarki ze
strzeleckiego szpitala przy³¹czyli sie
do ogólnopolskiej akcji protestacyj-
nej s³u¿by zdrowia. Przyczyna akcji
- ta sama co poprzednio: ¿¹danie pod-
wy¿ek p³ac i zwiêkszenie publicz-
nych nak³adów na opiekê zdrowotn¹.
Tym razem jednak forma protestu
przebiega³a w naszej placówce nieco
inaczej ni¿ poprzednio: nie by³y za-
mkniête przychodnie specjalistycz-
ne, na co pacjenci najbardziej narze-
kali, natomiast oddzia³y szpitalne
pracowa³y w tzw. systemie ostrody-
¿urowym, czyli jak w czasie dni wol-
nych.

W Warszawie tymaczasem w
marszu pod Sejm przesz³o kilka ty-
siêcy osób z g³ównymi has³ami ma-
nifestacji �Chcemy zarabiaæ, a nie
dorabiaæ i �chcemy leczyæ w swoim
kraju�.

Protest s³u¿by
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