
Wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

na przedstawienie pt. „Książe i żebrak” 

 
 
 

                                          „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, 
                          gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi 

pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”  

                                                                               Tove Jansson 

Ciekawym podsumowaniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych realizowanych w ramach  

projektu „Uczeń – twórcą przyszłości” był wyjazd do teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

dnia 19 IV 2015r. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów z gminy Szczebrzeszyn uczęszczający na zajęcia poza lekcyjne z języka 

polskiego oraz ich opiekunowie. 

Po dotarciu na miejsce uczniowie z zainteresowaniem oglądali piękne wnętrze teatru,  

ekspozycje, galerie obrazów i różne afisze teatralne. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali 

na pierwszy dzwonek. Kiedy na scenie pojawili się pierwsi aktorzy dzieci były 

pod ogromnym wrażeniem.  

 

 

 



 

 

 

„Książę i żebrak” to opowieść o dwóch chłopcach pochodzących z różnych światów. Jeden 

jest żebrakiem, żyje w ciężkich warunkach – Tomasz Kanty, drugi – książę posiada wszystko 

i niczego mu nie brakuje. Każdy z nich chciał sprawdzić jak wygląda życie drugiego. Okazuje 

się, że wejście w rolę drugiej osoby nie jest takie proste. Piękna gra aktorska, barwne 

kostiumy, dynamiczna akcja sprawiają, że czas mijał bardzo szybko. Cała opowieść była 

bardzo edukacyjna i posiadała bogatą treść, sceniczne przygody były pełne humoru. Obsada 

spektaklu była dość liczna, na scenie działo się momentami bardzo dużo. Aktorzy mieli 

świetny kontakt z widzem ponieważ niejednokrotnie maszerowali przez środek widowni, lub 

wychodzili z bocznych loży. Uczniowie tą sytuacją byli zachwyceni - mówili: 

- Jeden z aktorów przechodził obok mnie , był na wyciągnięcie ręki. 

- A ze mną przybił piątkę ! – ekscytował się inny uczeń. 

- To było niesamowite przeżycie! – spotkałem znanego aktora „Tośka” z Plebanii czyli 

Jerzego Rogalskiego. 

Widzowie z zapartym tchem śledzili historię żebraka i królewicza i stwierdzili, że los bywa 

przewrotny – miarą człowieka nie jest to jak wygląda, żyje, w co się ubiera, czy ile ma 

pieniędzy, ale jest coś ważniejszego – sfera duszy, wnętrze człowieka, serce i rozum. 

 

 



 

 

 

 

 

Wyjazd do teatru uczniowie naszej szkoły uznali za bardzo udany gdyż w większości po raz 

pierwszy oglądali przedstawienie w prawdziwym teatrze. Dzięki temu pozyskali umiejętność 

kulturalnego zachowania się w teatrze, jak również właściwego odbioru sztuki teatralnej. 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że na pewno jeszcze kiedyś odwiedzą to miejsce. Sztuka  

bardzo się podobała o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie  spektaklu. 



 

  

 

 



 

 

 

Projekt pn. „Uczeo – twórcą przyszłości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX – 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”; poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

 


