Zespół teatralny „Iskierki”, działający przy Szkole Podstawowej im. Anny i
Andrzeja Nowaków w Ożarowie, rozwija zainteresowania i talenty uczniów
związane z teatrem oraz z kulturą żywego słowa. Zachęca młodych ludzi do
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do świadomego i krytycznego odbioru
sztuki. Rozwija umiejętności recytatorskie dzieci i młodzieży oraz przygotowuje
ich do występów publicznych.
Działalność recytatorsko-teatralna jest wyróżnikiem Szkoły w Ożarowie.
Cieszy się wielką popularnością wśród uczniów. W obecnym roku szkolnym na
dodatkowe zajęcia w dwu grupach wiekowych uczęszcza 42 uczniów.
Założycielem teatrzyku Iskierki i długoletnim jego instruktorem była p. Krystyna
Wawręta. Od 2011 grupę starszą prowadzi p. Edyta Szczerbicka (w obecnym roku
p. Marta Wolińska), grupę młodszą obecnie prowadzi p. Aneta Chabros, a
wcześniej p. Edyta Paprota, p. Anna Perdun.
Teatrzyk Iskierki w ciągu 19 lat swego istnienia odnosił liczne sukcesy w
przeglądach teatralnych. Był laureatem Wojewódzkiego
Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych, zdobywał wyróżnienia w przeglądzie „Inscenizacje”,
„Scena Młodych”, zakwalifikował się do Festiwalu Najciekawszych Widowisk
Teatralnych Województwa Lubelskiego. Gościł z występami w szkołach, w Domach
Dziecka, Bibliotekach. Był pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Przeglądu
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, który w tym roku będzie odbywał się po raz
szesnasty.
Ostatnie lata działalności teatrzyku, to kontynuacja tradycji teatralnorecytatorskich Szkoły. Uczniowie przygotowują liczne przedstawienia, które
wystawiają nie tylko w szkole, ale występują również podczas uroczystości
środowiskowych, festynów, organizują teatralne spotkania dla mieszkańców.
Obecnie teatrzyk „Iskierki” skupia się na przekazywaniu historii Małej Ojczyzny,
pielęgnowaniu lokalnej kultury i tradycji, wartości patriotycznych we ścisłej
współpracy z rodzicami, absolwentami szkoły i mieszkańcy gminy. Dorośli chętnie
włączają się w przygotowanie przedstawień, projektując i tworząc scenografię,
szyjąc kostiumy, współpracując przy tworzeniu scenariuszy, a także występując
na scenie jako aktorzy. W celu pozyskania rekwizytów do widowisk mieszkańcy
nawiązali współpracę m. in. z Izbą Pamięci w Bogucinie. Chętnie poświęcają swój
wolny czas, aby uczestniczyć w spotkaniach zespołu, próbach do spektakli. Tak
szerokie
zainteresowanie
działalnością
grupy
sprzyja
popularyzacji
i
upowszechnianiu w środowisku lokalnym dziedziny sztuki jaką jest teatr.
Zespół „Iskierki” ma w swoim dorobku przedstawienia, przygotowane według
autorskich
scenariuszy,
wystawiane
podczas
najważniejszych
imprez
środowiskowych takich jak nadanie Imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie,
Jubileusz 100-lecia szkolnictwa na terenie Ożarowa i Ługowa czy obchody
związane z posadzeniem Dębu Pamięci Janowi Jarzynie. Za kanwę scenariuszy
tych spektakli posłużyły autentyczne wydarzenia z przeszłości, mające swoje
potwierdzenie w kronikach i innych dokumentach. Były nimi stuletnia historia
szkoły oraz biografia aspiranta Jana Jarzyny. Autorką scenariuszy była
nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Ożarowie- p. Edyta
Szczerbicka. Uroczystości te miały duże znaczenie dla promocji Gminy Jastków,

ponieważ w ich przygotowanie włączyły się osoby oraz instytucje spoza terenu
gminy m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, a
na widowni zasiadło wielu znamienitych gości.
Przedstawienie, wystawiane podczas nadania imienia szkole, powstało w
oparciu o scenariusz przygotowany przez p. Krystynę Wawrętą oraz p. Edytę
Szczerbicką, a jego podstawą były dawne ludowe zwyczaje, przyśpiewki, piosenki
oraz zabawy. Wybór takiego tematu widowiska miał na celu przypomnienie oraz
zachowanie w pamięci kultury dawnej wsi, jej obrzędowości, życia zgodnego z
rytmem przyrody. Przedstawienie to pokazywane było kilkukrotnie m. in podczas
przeglądu teatralnego „Teatralnie w Dolinie Chodelki” w Borzechowie oraz z okazji
Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Przybysławicach.
Działalność zespołu teatralnego „Iskierki” to także rozwijanie uzdolnień
uczniów w dziedzinie kultury żywego słowa. W szkole od ponad 20 lat corocznie
odbywa się Szkolny Konkurs Recytatorskich, który cieszy się ogromną
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie, dzięki systematycznej pracy,
odnoszą duże sukcesy w licznych konkursach recytatorskich o zasięgu
regionalnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim, np. w obecnym roku
szkolnym uczeń klasy VI- Kacper Łuka otrzymał tytuł laureata na etapie
powiatowym Jesiennego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez WOK w
Lublinie oraz wyróżnienie na wojewódzkim etapie tego konkursu. Uczennice klasy
VI: Julia Nakonieczna oraz Maja Chabros odniosły sukces na Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim Twórczość Bronisława Pietraka, zdobywając kolejno II
miejsce i wyróżnienie. Dużym sukcesem było także zdobycie przez Kacpra Łukę- I
miejsca, Julię Nakonieczną- II miejsca i Maję Chabros- III miejsca w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim poświęconym poezji patriotycznej,
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Garbowie.
W latach poprzednich wielkimi sukcesami w dziedzinie recytacji mógł
pochwalić się Piotr Perdun, uczeń klasy VIII, który czterokrotnie zdobywał tytuł
laureata etapu wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Piotr może
się również poszczycić tytułem laureata ( 2012, 2013) oraz tytułem Recytatora
Roku Województwa Lubelskiego (2015, 2016) Turnieju Poezji Dziecięcej, a także
czterokrotnym
tytułem
laureata
Małego
Konkursu
Recytatorskiego
organizowanego przez WOK w Lublinie. Uzyskał również II miejsce podczas XIV
Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej
w Kurowie.
Teatrzyk współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie,
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, młodzieżowymi ośrodkami kultury w
Lublinie.
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