W dniach 15-19 września 2014 odbył się II PLENER ARTYSTYCZNY w malowniczej
miejscowości Brenna. W 5-dniowym plenerze uczestniczyli tradycyjne uczniowie klas artystycznych: kl.1a,
2a oraz 3a pod opieką i czujnym okiem: p. Ani Słoki –Sroczyńskiej, p. Joasi Kwiecińskiej, p. Reni Mazur
oraz p. Małgosi Stodulskiej. Celem pleneru było rozwijanie aktywności twórczej uczniów, ich talentów
i oczywiście dobra zabawa oraz nauka .
Myślą przewodnią tegorocznego pleneru była znana sztuka W. Shakespeare’ a :„Romeo i Julia”
do której uczniowie przygotowali projekty strojów, ilustracje oraz projekty do linorytu a potem zgłębiali
tajniki sztuki aktorskiej i odgrywali w języku angielskim role głównych bohaterów książki. Oczywiście
obejrzeli oryginalną adaptację sztuki nagraną przez BBC oraz fragmenty wersji filmu z 1996 r. w reżyserii
Baza Luhrmanna z Leonardo DiCaprio oraz Clarie Danes w rolach głównych , zrealizowanego w oparciu
o oryginalny tekst ale w bardzo niekonwencjonalnej i nawiązującej raczej do kina akcji konwencji , która
z pewnością przypadła do gustu młodzieży.
W kolejnych dniach uczniowie wykonywali dekoracje kultowego „Garbusa”, portret królowej
angielskiej i mieszkańca Alp niemieckich na Dzień Językowy ,który miał miejsce w naszej szkole.
Nasi artyści przygotowywali też teksty i własne aranżacje romantycznych serenad oraz uczyli się
różnorodnych tańców zaczynając od tańców dawnych poprzez skoczne polki a kończąc na stylu
breakdance i poppingu brawurowo wykonanym przez Mikołaja Stasiaka z kl.1a podczas naszej bitwy
tanecznej na dyskotece.
Nie zapomnieliśmy też o pięknych widokach, przyrodzie czy tradycjach ludowych tego regionu.
W kolejnym dniu odbyła się sesja fotograficzna malowniczej przyrody w trakcie spaceru po okolicy,
a najlepsze prace tradycyjnie zostaną nagrodzone i wystawione na wystawie poplenerowej.
W środę wieczorem mieliśmy ognisko z kiełbaskami . Śpiewaliśmy do nocy a potem grzecznie
spaliśmy aż do rana (przynajmniej Panie mają taką nadzieję).
W czwartek wybraliśmy się pieszo do Chlebowej Chaty w pobliskiej miejscowości Górki Małe.
W adaptowanej starej chałupie, Państwo Marian i Jadwiga Dudysowie pokazują, jak piecze się prawdziwy
chleb na zakwasie czy podpłomyki , jak robi się (a właściwie jak robiło się) masło, czy twaróg.
Mmmmmm…..było pysznie !!!
Jak cała Polska w tym czasie, przepełnieni duchem bojowym, odpowiednio przygotowani i ubrani
w „barwy wojenne” mocno kibicowaliśmy naszej drużynie siatkarskiej w meczach z Brazylią i Rosją
i oczywiście nasi wygrali !
Na zakończenie pleneru w amfiteatrze w Brennej odbył się pokaz umiejętności tanecznych
i wokalnych. Podsumowaliśmy całe warsztaty w różnych kategoriach (przyznawane były indywidualne
punkty).Wszyscy uczestnicy dostali słodki upominek .za wysiłek i pracę na plenerze. Rozstrzygnięcie
i wręczenie nagród odbędzie się w szkole w I połowie października.
Może w przyszłym roku będziemy uczyć się walca wiedeńskiego i spróbujemy zdobyć Wiedeń
.....taki pomysł się nam urodził. Kto wie co się wydarzy za rok….?
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