„...Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają...”
W. Szekspir
Szkolny zespół teatralno – kabaretowy „Na Forum” istnieje od 2000 roku. Jego
założycielkami były panie Agnieszka Łupińska i Janina Supińska. Obecnie grupą opiekuje się
pani Agnieszka Łupińska. Z zespołem współpracuje pan Robert Bujnowski, który jest autorem
wielu przedstawień.
Przez wiele lat istnienia zespół przygotował i przedstawił szereg spektakli
okolicznościowych (Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dni Rodziny itp.). Brał udział w wielu
konkursach, festiwalach, przeglądach na terenie naszego miasta i województwa: „Łapski

Tydzień Teatru”, „Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży”, „Dramat i tragedię
pozostaw teatrowi”, „Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów”, Powiatowe Forum Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” itp.
Teatr „Na Forum” odnosił sukcesy w różnego rodzaju konkursach:
 wyróżnienie w przeglądzie zespołów jasełkowych „Kolędniczy autobus”
organizowanym przez Dom Kultury w Łapach (spektakl: „Nie było miejsca dla Ciebie”)
 wyróżnienie w festiwalu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw
teatrowi” organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji,
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku
(spektakl: „Ludzie listy piszą”).
 I miejsce w przeglądzie kabaretowym pod hasłem: „Pielęgnujemy i kultywujemy
tradycje Podlasia” w ramach II Hodyszewskich Dni Gimnazjalistów (spektakl: „Syn
marnotrawny”).
 wyróżnienie zespołowe za - jak napisano w uzasadnieniu nagrody - „odważną zabawę z
klasyką” w XX Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„Melpomena 2013” w Juchnowcu Kościelnym (spektakl „Pizza Veronese, czyli
prawdziwa historia Romea i Julii”). Wyróżnienia indywidualne zdobyli: Karolina
Moczydłowską (pani Kapulet), Julia Łupińska (Julia Kapulet) i Szymon Wajda (Parys)
występujący w tym przedstawieniu.
W zajęciach zespołu rokrocznie bierze udział grupa około piętnaściorga uczniów.

2013/2014
 I miejsce - Weronika Sosnowska IIIg
 II miejsce – Aleksandra Kamińska IIIg
2012/2013
Uczennice naszego gimnazjum zajęły trzy pierwsze miejsca:
 I miejsce - Gabriela Dargiewicz Ia
 II miejsce - Weronika Sosnowska IIg
 III miejsce - Aneta Mazur - IIIe

Uczniowie Martyna Drągowska IIIh i Maciej
Sutkowski IIIh przeprowadzili w marcu 2013r. debatę na
temat: „Binduga - miejsce odpoczynku, czy niepotrzebny
balast naszego miasta?”, która zakwalifikowała ich do
udziału w XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Debata dotyczyła obiektu znajdującego się przy Narwiańskim Parku
Narodowym, który zwany jest "Bindugą". Na debatę zaproszono:
sekretarza gminy, dyrektora szkoły, nauczycieli oraz uczniów.
Dyskutowano o możliwościach zagospodarowania tego obiektu oraz o jego
czystości.

Uczennice Magdalena Mojsa i Weronika
Dworakowska (obecnie absolwentki gimnazjum)
przeprowadziły wiosną 2012r. debatę na temat:
„Samorząd Uczniowski – potrzeba czy balast w
naszej szkole?”, która zakwalifikowała je do udziału
w XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
„– Debata ta miała uświadomić uczniom naszego
gimnazjum czy samorząd uczniowski jest potrzebny w naszej
szkole czy też nie” – tłumaczyła Magda – „jeżeli tak, to co
możemy w nim zmienić, ulepszyć? A w razie gdyby okazało się
że nie, to co należy zrobić żeby stał się potrzebny i pomocny” –
dodaje Weronika.

2012/2013
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Łapach brali udział w VI edycji
ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” poświęconej idei
kibicowania w duchu fair play. Działania, które przeprowadziła szkoła
były na tyle interesujące, że jej przedstawiciele zostali zaproszeni na
uroczystą galę do Pałacu Prezydenckiego (5.06). Uczennice Katarzyna
Dobkowska i Martyna Dzierżek oraz ich opiekunka Edyta Stachurska
Cholewa zostały wyróżnione zaproszeniem razem z delegacjami 48
szkół z całego kraju.
Prezydent Bronisław Komorowski podziękował pomysłodawcom
i organizatorom Programu za udział oraz propagowanie idei fair play. „Fair play to zasada, która może i powinna być realizowana na boisku w
czasie zawodów i w całym życiu, od szczytów politycznych zaczynając,
a kończąc na codziennych zajęciach i codziennej konkurencji, w której
mierzymy się z trudami życia” – powiedział Prezydent. Po
przemówieniu i rozdaniu nagród wyróżnionym szkołom, wystąpił zespół
Soul City znany z programu muzycznego X Factor. Na zakończenie wszystkich zaproszono na uroczysty
obiad.
Wśród gości gali byli również kulomiot Tomasz Majewski, bramkarz Wojciech Szczęsny, były
mistrz Świata i Europy w gimnastyce Leszek Blanik oraz dziennikarz Expressu Reporterów Michał
Olszański.

