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SZANOWNA PANI
MGR IRENA ZDÓJ
DYREKTOR
GIMNAZJUM SPORTOWEGO
W MYSŁOWICACH
=================
Gorąco i serdecznie dziękujemy za umożliwienie młodzieżowemu zespołowi
teatralnemu działającemu w kierowanym przez Panią Gimnazjum wystawienia spektaklu
pod tytułem „Kot w butach”. Jednocześnie z ogromnym uznaniem odnosimy się
do wysokiego poziomu sztuki aktorskiej jaką wykazał.
Profesjonalizm wykonania budził podziw. Zespół teatralny kierowany przez Panią
mgr Justynę Wojak zadziwiał dosłownie wszystkim. Płynność akcji, doskonała dykcja
aktorów, zgranie, wspaniały układ choreograficzny, humor, zabawa, dydaktyka, dekoracje
i stroje dopełniały całości.
Kolejnym atutem spektaklu była profesjonalna obsługa urządzeń akustycznych
w połączeniu z efektami świetlnymi. Dało się również zauważyć, że reżyseria sztuki była
przemyślana i fachowo opracowana. Ponad 700 dzieci z przedszkoli i uczniów katowickich
placówek oświatowych żywo reagowała na całość przedstawienia i zabawy towarzyszące
w czasie przerw. Taniec maluchów w takt odtwarzanej muzyki dyskotekowej budził
podziw. Mimo, że nie chodzą na dyskoteki mogły zaimponować młodzieży uczęszczającej
na tego rodzaju zabawy. Tak dynamicznie przebiegająca impreza działa się za sprawą Pani
mgr Justyny Wojak, która również zadziwiała swoją kontaktowością z widownią. Wspaniała
młodzież Gimnazjum Sportowego w Mysłowicach wykonała cztery spektakle społecznie,
gdyż wstęp dla dzieci i opiekunów był wolny.
Atrakcją dla każdej grupy widzów było wykonanie wspólnego zdjęcia z tytułowym
bohaterem sztuki. Zarówno Pani reżyser jak i aktorom przyznajemy ogrom braw
i dziękujemy za włożony wysiłek w całość przedsięwzięcia.
W podsumowaniu należy również wspomnieć, że słów uznania i podziękowań
ze strony opiekunów dzieci było tak dużo, że trudno nie uznać tej działalności za ogromny
sukces kulturalno - oświatowy w wykonaniu amatorów młodzieżowych.
Wiele osób pytało czy przewidujemy kontynuację takiego działania. Oczywiście, że
tak – brzmi odpowiedź.
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