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Podczas czwartego spotkania zorganizowanego w ramach ferii w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, 26 stycznia dzieci obejrzały kolejny spektakl przygotowany przez Teatr „NARWAL” z
Białegostoku, zatytułowany „Tajemnica Starego Dębu”. Prócz grona stałych bywalców, na
spotkaniu pojawiło się także wiele nowych twarzy.
„Tajemnica Starego Dębu” to bajka ekologiczna, inna niż wszystkie. Dęby kryją w swych
konarach prastare opowieści, których nikt nigdy nie słyszał. Wśród tych opowieści znalazła się
opowieść o Maćku – niesfornym chłopcu, dla którego dokuczanie oraz sprawianie przykrości
innym było prawdziwą rozrywką. Aż pewnego dnia, w drodze do chorej babci, Maciek za swoje
złe zachowanie dostaje nauczkę od leśnych zwierząt i starego dębu. Jak wiadomo każda bajka
kończy się dobrze – Maciek zrozumiał swój błąd i obiecał poprawę.
Przedstawienie w wykonaniu młodych aktorów, okazało się ciekawą wycieczką, ukazującą
piękno przyrody oraz różnorodność zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską. To również
pewnego rodzaju lekcja, która poprzez swoją treść uczy szacunku, a także właściwego
zachowania się zgodnie z przysłowiem „Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe”.
Po spektaklu przyszedł czas na zabawy i konkursy. Na początku budzący wiele emocji
Konkurs Talentów, w którym udział mógł wziąć każdy, kto chciał pokazać innym swój niezwykły
talent. Podczas występu uczestnicy konkursu zaprezentowali między innymi: taniec
nowoczesny electric boogie, breakdance, pokaz sztuczek, układanie w krótkim czasie Kostki
Rubika, popularną sztukę składania papieru, czyli origami oraz stanie na głowie. Wszyscy
biorący udział w konkursie, za odwagę i talent zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Na zakończenie przyszedł czas na inne, znane i lubiane zabawy. Tak jak w latach ubiegłych
dużym powodzeniem wśród dzieciaków cieszyły się kalambury. Hasła „Koziołek Matołek”, „Skok
na bungee” czy „Jeden z dziesięciu” nie sprawiały żadnej trudności.
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[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=lMF9X_7qRPA]
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