




Każdy z nas jest aktorem swojego życia i może zawalczyć 
o marzenia i rolę, którą zagra na scenie. Jednak są dzieci, którym 
trzeba pomóc nauczyć się grać, wybierać, żyć, aby również i oni 
mogli stworzyć własną Nibylandię - chociaż na chwilę, by poczuli 
się spełnieni i szczęśliwi.

Dla tych uczniów został opracowany projekt „Zatrzymani w czasie”.
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Jak to się zaczęło? 
Wielu uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie po-
siada potencjał muzyczny, taneczny oraz teatralny. 

Jednak  trudności z jakimi mierzą się w codziennej rzeczywistości unie-
możliwiają im publiczne występowanie na scenie przy udziale widzów.

Pomysł
W roku szkolnym 2016/2017 pojawił się pomysł, aby spróbować 
włączyć tych uczniów do pracy scenicznej dostosowując warunki 
tak, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się zachowań trudnych.

Od pomysłu do projektu 
Po wielokrotnych poszukiwaniach książek, motywów, które mo-
głyby być inspiracją do napisania projektu wybór padł na Przygo-
dy Piotrusia Pana autorstwa James Matt hew Barrie.

Zarys projektu oraz scenariusz został opracowany przez Wioletę 
Repeć. Zakładał on wielokierunkowe działania, tj. spotkania inte-
gracyjne uczestników, nagranie spektaklu w przestrzeni scenicz-
nej bez udziału publiczności, napisanie muzyki, ułożenie chore-
ografi i tanecznej, stworzenie animacji jak i elementów dekoracji, 
uszycie strojów, konkurs plastyczny, czy też  nagrania piosenki.

Pojawił się jednak problem związany z zapewnieniem środków fi -
nansowych na realizację tak ogromnego przedsięwzięcia. 

Przy udziale Piotra Roberta Mochola i Stowarzyszenia Miłośni-
ków Tańca został złożony wniosek do PFRON-u o dofi nansowanie 
realizacji projektu w zakresie organizacji sportu, kultury, turysty-
ki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
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Przygotowania 
Po długich oczekiwaniach pozytywnej decyzji fi nansowej z PFRON-u
rozpoczęto prace nad realizacją projektu w okresie kwiecień-
czerwiec 2017 roku, chociaż tak naprawdę sztab wolontariuszy 
pracował z niepełnosprawnymi uczniami już od stycznia.

5



6



7



8



9



10



Wycieczka do Centrum Spotkania Kultur, która była częścią 
eksperymentalnych oddziaływań, zainspirowała młodych arty-
stów do działania.
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Próby
Czas na realizację projektu był krótki, jednak uczniowie nie pod-
dali się i jednocześnie brali udział w próbach teatralnych reali-
zowanych przez Wioletę Repeć, Franciszka Wróbla, Beatę Olech, 
Magdalenę Bukowską, przymiarkach strojów zaprojektowanych 
przez Teresę Kolasińską, nauce choreografi i tanecznej opracowa-
nej przez Joannę Miłoszewicz-Czarnecką do muzyki Wojciecha 
Władka.

W pomoc zaangażowali się także rodzice uczniów, którzy wspie-
rali swoje pociechy w opanowywaniu ról.
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Jednym z wyzwań przy realizacji projektu było także napisanie 
i nagranie piosenek związanych z tematyką książki Przygody Pio-
trusia Pana. Tekst  piosenek: Nibylandia oraz Pożegnanie z Niby-
landią został opracowany wspólnie przez Wioletę Repeć i Woj-
ciecha Władka.

Wybrani uczniowie zostali zaproszeni do jej nagrania wraz 
z Agnieszką Wiechnik i jej młodymi wokalistkami: Martą Jargiło, 
Kingą Skoczylas, Zuzanną Szyfer.

16



17



Jednocześnie powstawały animacje komputerowe autorstwa 
Izabeli Madeja oraz elementy dekoracji scenicznej tworzone 
przez Monikę Szych i Magdalenę Wiącek.
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie 
mogli się także wykazać talentem  plastycznym w konkursie „Mój 
Piotruś Pan”. Wyróżnione prace zostały nagrodzone ciekawymi 
zestawami edukacyjnymi.

Aleksandra Nieściór
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Leon Patyra

Klasa Ia
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Kamil Pydyś Anna Ławnik

Maja Mularewicz
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Dzień nagrań
12 czerwca 2017 roku był ważnym dniem nie tylko dla wszystkich 
uczestników przedsięwzięcia, ale także dla nauczycieli i rodzi-
ców. O godzinie dziewiątej zaświeciła się po raz pierwszy lampka 
„nagranie”. Scena Inkubatora Medialno-Artystycznego przy Aka-
demickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie 
przez kilka godzin stanowiła teren artystycznych zmagań niepeł-
nosprawnych aktorów, uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza 
Korczaka w Lublinie. Podczas całego dnia nagrań  nie brakowało 
niespodzianek. Wśród nich pojawiły się ciasteczka mocy, złoty pył, 
który zniknął, poduszki wyłaniające się z piasku na plaży, budzik, 
który za kurtyną dzwonił krokodylowi i nie chciał się wyłączyć, 
czy też latający kwiatek na scenie. Jednak po wielu trudach i pra-
wie ośmiogodzinnych nagraniach padł ostatni klaps na scenie.
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Efekty pracy można obejrzeć na kanale YouTube pod adresem: 
htt ps://www.youtube.com/watch?v=9hxL40EBpac&feature=youtu.be
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W projekcie wystąpili:
Narrator: Damian i Tomasz Łysiak
Piotruś Pan: Szymon Boguta
Dzwoneczek: Kamila Rusek
Wanda: Katarzyna Szelest
Michał: Marcel Rejak
Jan: Mikołaj Kramarczuk
Kapitan Hak: Cezary Bogusz
Zagubieni chłopcy:
Stanisław Staniszewski
Szymon Gruda
Tomasz Lachewicz
Przemysław Feldman
Mateusz Furman
Piraci:
Piotr Karandys
Kuba Wójcik
Salwator Żmijewski 
Bartosz Szwedo
Kacper Gawidziel
Dawid Kurpik
Czerwonoskórzy:
Weronika Ładoszek
Weronika Nurzyńska
Małgorzata Karandys 
Weronika Sokół
Agnieszka Łuszczak 
Natalia Smolińska
Krokodyl: Kajetan Rachwał
Rodzice: 
Agnieszka Smagło
Paweł Dobieżyński
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Projekt tworzyli:
Scenariusz i reżyseria: 
Wioleta Repeć
Nagranie i montaż spektaklu: 
Krzysztof Fabisiak (fi rma – Najlepszy kadr)
Andrzej Maj (FFX Studio)
Muzyka: 
Wojciech Władek
Animacja: 
Izabela Madeja 
Choreografi a: 
Joanna Miłoszewicz-Czarnecka
Scenografi a: 
Magda Wiącek, Monika Szych
Koordynacja projektu: 
Piotr Robert Mochol, Wioleta Repeć
Przygotowanie i praca z uczniami podczas prób teatralnych: 
Wioleta Repeć, Franciszek Wróbel, Beata Olech, 
Joanna Miłoszewicz-Czarnecka
Praca z uczniami przy nauce piosenki: 
Ewa Rak, Jolanta Węglińska, Paweł Urban
Przygotowanie plakatu  na konkurs plastyczny: 
Monika Szych
Charakteryzacja uczniów: 
Elżbieta Kamińska, Monika Szych
Projekt oraz szycie strojów:
Teresa Kolasińska
Pomoc podczas prób i nagrań spektaklu: 
Ewa Garbacz, Izabela Folusz, Dorota Romańczuk, Iwona Małkowska, 
Magdalena Bukowska, Katarzyna Paśnik, Dorota Wlizło, Kuba 
Tkaczyk, Krysti an Lefeld, Weronika Zaborek, Mikołaj Samoń
Śpiew: 
Agnieszka Wiechnik, Marta Jargiło, Kinga Skoczylas, Zuzanna Szy-
fer, Wiktoria Panasiuk, Tomasz Lachewicz, Weronika Kowal
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Podziękowania kierujemy do Rodziców uczestników projektu 
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach swoich dzieci, 
Piotrowi Skibie za użyczenie wyrobów garncarskich, Firmie 
EUROPAK za materiały do wykonania dekoracji, oraz Panu 
Jarosławowi Doleckiemu za ich transport w trakcie nagrywania 
spektaklu. 




