
“Ach ta dzisiejsza młodzież...”  

- czyli co robią uczniowie z Hożej 3 
 

  

 

          Wróżka Agata wraz ze swoimi pomocnikami tworzą grupę teatralną działającą przy 

bibliotece Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie. Należą do niej uczniowie i 

absolwenci z Gimnazjum nr 43 i XVIII LO, biorący udział w projekcie: ,,W krainie książkowej 

wróżki” realizowanym w ramach programu unijnego ,,Młodzież w działaniu”.  

 Baśniowy świat wróżki Agaty odkrywa przed małymi widzami piękno znanych wszystkim 

bajek. Przesłanie? Niesienie uśmiechu, propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, ale 

przede wszystkim dawanie dobra i dużo zabawy. Grupa ma na swoim koncie już trzy 

przedstawienia: ,,Czerwony Kapturek - drugie oblicze”, „Jaś i Małgosia – prawdziwa historia” oraz 

,,Królewna Śnieżka i 7 dni”. Każda opowieść różni się, jeśli chodzi o fabułę, od pierwotnej wersji 

owych bajek. I tak w „Czerwonym Kapturku” odgrywanym przez grupę, to wilk staje się ofiarą 

psotnej dziewczynki, szukającym schronienia w domku swojej przyjaciółki - babci. Natomiast 

tytułowa Baba Jaga z „Jasia i Małgosi” to przesympatyczna Babcia Jadzia śpiewająca i tańcząca 

RAP. Jeżeli chodzi o „Śnieżkę”, to i w tym przedstawieniu jest sporo zamieszania. Główna 

bohaterka to osóbka lubiąca niezdrowe jedzenie i słodycze. Dzielny Księciunio i piękna Macocha 

przekonują obżartucha do zdrowego trybu życia oraz jedzenia owoców i warzyw.  

Wszyscy dobrze wiemy, jak wymagający potrafi być mały widz. Ile trzeba włożyć wysiłku, 

aby skupić jego uwagę. Ale to nie było trudne podczas występów tej grupy. Książkowa wróżka, 

poprzez czytanie baśni wprowadzała dzieci do swojej krainy. Natomiast młodzi aktorzy 

przejmowali kontrolę nad tym, co się działo na scenie i wywoływali radość na twarzach małych 

widzów. Była też nauka piosenek oraz zabawy ruchowe. 

 Po każdym występie przeprowadzano ankiety, które miały na celu ocenę całego 

przedsięwzięcia. Czytałem każdą z nich. Były tam gratulacje, cenne wskazówki oraz ponowne 

zaproszenie. Duże wrażenie na ankietowanych zrobiły także kolorowe dekoracje i baśniowe stroje. 

No cóż, wniosek nasuwa się jeden - dzieciom i ich opiekunom podobało się to, co przygotowała 

dla nich Wróżka Agata i jej zwariowani pomocnicy. 

 Najbardziej paradoksalne jest to, że młodzież w wieku gimnazjalno – licealnym, kojarzona 

jest głównie z komputerem, lenistwem i brakiem altruizmu. Jednak nie wśród tych ludzi. Cała 

grupa pracuje w pocie czoła, poświęca swój wolny czas na dopracowywanie każdej sekundy 

występu. Wszystko to jest bezinteresowne, a jedyna zapłata to uśmiech małych smyków.  

 Placówki, które już odwiedziliśmy to: SOSW w Tanowie, SP nr 42, PP Hejnałek  i 

Zatoczka, oraz gościnnie SP nr 14 i Książnica Pomorska. 

 

Uprzejmie o wszystkim doniósł - Paweł Murawski, odtwórca roli wilka, krasnoludka i 

szalonej mamy w „Jasiu i Małgosi”  

 

 

Artykuł Pawła został opublikowany w MM Szczecin  


