Opracowanie: HALINA BEDNARSKA

VI PRZEGLĄD SCENICZNY SENIORÓW MAŁOPOLSKI „Starsi Panowie Dwaj”
Występ Zespołu S@S
Muszyna 18-21.09.2018

W dniach 18-21 września 2018 roku Zespół Szkoły @ktywnego Seniora uczestniczył w VI Przeglądzie
Scenicznym Seniorów Małopolski „Starsi Panowie Dwaj”, którego hasło przewodnie brzmiało
„Myśmy Wciąż Do Niepodległej Szli”.
Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym
im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie. Wsparcia finansowego udzieliło Województwo Małopolskie.
Prawie 400 osób (w tym 23 zespoły senioralne) zostało zakwaterowanych w ośrodku wczasowym
„Kolejarz” w Muszynie-Złockie.
W pierwszym dniu pobytu, po kolacji wszyscy zostali zaproszeni na wieczór przy ognisku z pieczeniem
kiełbasek i wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie przybyłych z zespołami akordeonistów.
Wspólne śpiewanie prowadzili pani Małgorzata Legutko (SPLS) oraz Prezes Rady Krakowskich
Seniorów i prezes Stowarzyszenia – pan Antoni Wiatr, którzy na zakończenie imprezy - losowali
kolejność występowania poszczególnych zespołów. Niestety, zmęczenie podróżą, rozpakowywanie
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w pokojach, wieczorny chłód były przyczyną nieobecności na ognisku dużej liczby seniorów.

Następnego dnia po śniadaniu wszyscy zebrali się w auli na uroczystym powitaniu i rozpoczęciu
Przeglądu. Na uroczystości i podczas całej imprezy byli obecni przedstawiciele Rady Krakowskich
Seniorów oraz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Niestety, nie było
żadnych mediów, które mogłyby relacjonować to artystyczne wydarzenie.
Dekoracja sali robiła wrażenie. Flagi Polski i symbole Polski Walczącej, piękne oświetlenie sceny
w zmieniających się odcieniach czerwieni, zieleni i błękitu dopełniało klimatu przewodniej idei
Przeglądu - „Myśmy Wciąż do Niepodległej Szli”. Tematyka historycznych wydarzeń, atmosfera walki
i cierpienia, bohaterstwo Polaków podczas długich lat niewoli były tematem prezentacji scenicznej
22 zespołów senioralnych z Krakowa i Małopolski. Zastosowano różne formy sceniczne. Była też
spora dawka humoru i satyry.
Zespół Szkoły @ktywnego Seniora wystąpił w składzie: Marta Naprawska - scenariusz, Małgorzata
Paluch
oprawa
muzyczna,
Urszula
Grabka
i
Halina
Bednarska.
Wystąpiłyśmy w białych, jednakowych bluzkach i czarnych, długich spódnicach. Uroczyście, stosownie
do tematyki Przeglądu.
Zaprezentowany 25.minutowy występ był ambitny, w całości miał patriotyczny charakter.
Poetycko-muzyczny scenariusz pomyślany został jako modlitwa do Pana. „...Wszechmogący Boże,
ojców naszych Panie, w Tobie nadzieja nasza i odwaga...”. W słowach i pieśniach przewijały się
tragiczne lata niewoli, patriotyczna, nierówna walka rodaków, pierwsi strzelcy, ułani...
aż
do
bohaterskiego
przelewu
krwi
mieszkańców
naszej
Warszawy.
Na zakończenie - zmiana atmosfery i piękna piosenka Andrzeja Rosiewicza nawiązująca do
dzisiejszych czasów - „...pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma...?”
Drżenie serca i rąk spowodowane tremą nie umniejszyło wspaniałego popisu czterech występujących
Pań naszego Zespołu! Sala do połowy zajęta przed występem, nagle zapełniła się słuchaczami
po brzegi. Zabrakło siedzących miejsc. Pod ścianami, w drzwiach pełno było ludzi! Ci próbujący
wtórować natychmiast zamilkli, w ciszy i skupieniu słuchając do końca bardzo wzruszającego,
a zarazem mocnego montażu artystycznego! Jakże miło było usłyszeć i zobaczyć na widowni eksplozję
długiej owacji na stojąco i okrzyków „bis, bis”, a potem pochwały, gratulacje i uściski bez końca!
Prezes Rady Krakowskich Seniorów – pan Antoni Wiatr podsumował nasz występ słowami:
„To był zespół najmniejszy liczbowo, ale największy duchem!” Taka reakcja publiczności jest zawsze
najwspanialszą nagrodą dla występujących na scenie! Cały stres znika natychmiast a pojawia się
radość, ulga i wielka satysfakcja!
Podczas uroczystego zakończenia Przeglądu, rozdano występującym zespołom dyplomy
„Paszporty Patriotyczne” i statuetki ze znakiem Polski Walczącej. Oczywiście, znowu pochwały
i gratulacje dla naszego Zespołu. Radość!
W ostatnim dniu pobytu, po śniadaniu, oficjalnie pożegnano uczestników Przeglądu. Głos zabrali
również przedstawiciele grup dziękując Organizatorom, dzieląc się cennymi uwagami
i przemyśleniami.
Przegląd Sceniczny Zespołów Senioralnych po raz szósty udowodnił wielkie zaangażowanie seniorów,
ich ogromny wkład pracy w przygotowanie tekstów, pieśni, scenek, rewelacyjnych kostiumów,
dekoracji itd. Ujawniły się ich skrywane talenty! Wspólne występy na scenie przyczyniły się
do integracji grup, a panująca atmosfera Konkursu – do pozytywnej rywalizacji pomiędzy zespołami!
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Seniorzy w piękny sposób oddali cześć i chwałę bohatersko walczącym o Polskę Rodakom podczas
ponad stuletniej niewoli!
W ostatnim dniu, korzystając z pobytu w Muszynie i cudownej pogody zwiedziłyśmy Ogród Biblijny
przy Kościele Parafialnym Św. Józefa. Wizyta w tym miejscu, refleksja i wyciszenie były doskonałym
zakończeniem 4.dniowego pobytu w tym pięknym zakątku naszego regionu.
Dziękujemy Organizatorom za włożony trud i pracę przy kontynuowaniu tak oryginalnego
wydarzenia, jakim jest Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski.
GALERIA ZDJĘĆ _ występ>>>
GALERIA ZDJĘĆ _ Ogród Biblijny>>>
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