
 
 
 
 
	
	 	

 

Jak przeżyło je Gimnazjum Pallottiego? 

Jakie zmiany wprowadził i czym się będzie zajmował 
w najbliższym czasie?  

Najwięcej jest tych, których najmniej można było 
się spodziewać.  

Nowości szkolne 
 

Artykuły Stałe rubryki Wywiady 

Idealne liceum 
W jaki sposób można je dobrze wybrać? 

Pierwsze wydanie 
W roku 2017 
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MUCHAAA!!! 
Michał Bogusz, Jan Laskowski 

Jak spędziliśmy święta? 
Jan Ilnicki, Jakub Kościan 

Pomagamy nie tylko przyrodzie! 
Gabriela Michalak 

Wywiad z samorządem 
Małgorzata Pytka, Monika Bednarska 
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Spis treści 

Z radością informujemy, iż udało nam się powołać do życia nową redakcję naszej gazetki szkolnej. 
Co za tym idzie, począwszy od tego wydania Pallottuś jest m. in. przystrajany w nową, przejrzystą szatę 
graficzną. 

Nowy Rok chcemy powitać przede wszystkim wiadomościami z życia naszej szkoły. W lutowym 
numerze Czytelnicy znajdą informacje na temat akcji charytatywnej prowadzonej przez naszą szkołę, 
będą mogli poznać członków samorządu z bliska, powspominać emocje towarzyszące konkursowi 

bożonarodzeniowemu bądź dowiedzieć się, co denerwuje uczniów w sali matematycznej. 

Przydatny może się także okazać poradnik, z którego dowiemy się, czym należy się kierować w 

wyborze idealnego liceum. 

Nowy Pallottuś zawiera również ciekawą recenzję filmu. W naszej pierwszej stałej rubryce, 
Przeglądzie Filmowym, gościem jest „Interstellar”. 

Znajdują się tu również artykuły o warsztatach na temat oświecenia w klasach drugich oraz o sztuce 
„Piotruś Pan”, którą nasi uczniowie mieli niedawno okazję obejrzeć. 

Zapraszamy do czytania! 
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Przegląd filmowy – 
„Interstellar” 
Sandra Zięba, Ewa Misiak 

6 Jak mądrze wybrać liceum 
Natalia Przygoda, Gabriela Kucner 

Tak! 
Ty też możesz 
dołączyć do 
naszego 
zespołu! 

 

Jeśli chcesz skontaktować się z 
naszą redakcją, napisz: 
 

Drugie klasy oświecone 
Bruno Majewski 

Spotkanie z teatrem – 
„Piotruś Pan” 
Małgorzata Książyk 
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Wspomnień czar  w 
 

Tradycją	naszej	szkoły	jest	coroczny	konkurs	świąteczny.	Jest	on	organizowany	przez	samorząd	szkolny,	
zasady	 ustalane	 są	 przez	 Księdza	 Dyrektora.	 W	 skład	 komisji	 oceniającej	 poszczególne	 elementy	
związane	z	konkursem	wchodzili:	przedstawiciel	Rady	Rodziców,	dwóch	nauczycieli	(bądź	pracowników	
szkoły)	oraz	dyrektor.	

Konkurs	składa	się	z	trzech	etapów:		

 

Jak wszyscy wiemy, okres świąteczny ma się ku końcowi. Za dwa tygodnie choinki 
znikną z naszych domów wraz z wszelkiego typu stroikami i ozdobami świątecznymi. 
Jednak teraz na chwilę niejako cofniemy się w czasie, aby na nowo przeżyć święta, 
oglądając, jak wyglądało obchodzenie ich w naszym gimnazjum. 
 

Ocena	potraw	przygotowanych	przez	poszczególne	klasy	
Oczywiście	oprócz	smaku	i	estetyki	danego	dania	ważny	był	również	sposób,	w	jaki	zostało	ono	zaprezen-	
towane	oraz	współpraca,	którą	popisała	się	klasa	w	trakcie	robienia	swojej	potrawy.	

	

Konkurs	śpiewania	kolęd	
Jest	to	część	konkursu	zazwyczaj	odbywająca	się	już	po	świętach.	Każda	z	klas	wydobywa	z	siebie	
wszelkiego	typu	talenty	muzyczno-wokalne,	aby	dać	jak	najlepszy	występ.	W	tym	roku	trzy	klasy	podjęły	się	
trudu	zaśpiewania	w	języku	obcym.	Jednak	największym	zaskoczeniem	był	występ	klasy	2B,	która	wyszła	
na	scenę	z	kolędą,	której	zarówno	tekst,	jak	i	muzykę	wymyśliła	sama.	W	ten	sposób	zachwycała	nie	tylko	
artystyczną	częścią,	jak	i	oryginalnością,	która	w	całym	konkursie	jest	bardzo	ważna.	

	

Ocena	wystroju	sal	
Jest	to	obowiązkowa,	coroczna	pozycja	w	konkursie.	Każda	z	klas	stara	się	wykazać	cały	potencjał	
estetyczny	pomieszczeń,	w	których	mają	przeprowadzane	godziny	wychowawcze.	W	tym	roku	została	
wprowadzona	znaczna	innowacja.	Otóż,	postanowiono,	że	uczniowie	nie	będą	mieli	już	całkowitej	
dowolności	wystroju,	bo	nieraz	prowadziło	to	do	dużego	nieładu.	Został	ustalony	temat	przewodni.	Była	
nim	kultura	Mazowsza.	Jak	można	było	się	spodziewać	i	tym	razem	uczniowie	naszej	szkoły	nie	zawiedli		i	
zaskoczyli	swoją	inwencją	twórczą.	Wyniki	ich	pracy	można	było	podziwiać	w	trakcie	szkolnego	spotkania	
opłatkowego.	
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Szkolne pupile 

	

Społeczność naszej szkoły bardzo lubi zwierzęta – część ma swoje w 
domu, część zajmuje się nimi poza domem, część po prostu je lubi. Oczywiście trafi 
się ktoś, kto za takimi stworzeniami nie przepada, ale to zdecydowana mniejszość. 
Obecność pupili poprawia nam humor, który w szkole jest ważny – przecież na 
edukację poświęcamy dużą część naszego życia, a dobre samopoczucie psychiczne 
tylko wspomaga naukę. Dlatego w naszym gimnazjum pojawiły się zwierzaki i to 
takie, które są każdemu znane i powszechnie obecne w naszych domach. 
 

Konkurs	świąteczny	został	wygrany	przez	klasę	2B.	Nie	można	jednak	myśleć,	że	owa	kompetycja	była	
jedynym	wydarzeniem	związanym	ze	świętami	w	naszej	szkole.	

Dzięki	dużej	współpracy	i	ofiarności	uczniów,	samorządowi	szkolnemu	udało	się	zorganizować	paczkę	
żywnościową,	która	później	została	dołączona	do	akcji	charytatywnej	„Szlachetna	Paczka”.	Uczniom	
naszej	szkoły	należą	się	gratulacje	ze	względu	na	dużą	ilość	pożywienia,	które	zostało	zebrane.	Należy	
jednak	również	podziękować	rodzicom	uczniów	z	samorządu	szkolnego	za	pomocną	dłoń,	a	także	za	
transport	żywności.	

Kolejną	coroczną	tradycją	naszej	szkoły	jest	wystawianie	przedstawienia	świątecznego.	W	tym	roku	
za	scenariusz	i	 reżyseria	odpowiedzialne	były:	Monika	Bednarska	oraz	Małgorzata	Pytka.	Opinie	na	
temat	jasełek	były	jednomyślnie	pozytywne,	a	uczniom	trzeciej	klasy	dały	dużo	zabawy	i	umożliwiły	
zaangażowanie	się	w	życie	szkoły.	

Tak	 właśnie	 przedstawia	 się	 obraz	 świąt	 w	 Gimnazjum	 im.	 św.	 Wincentego	 Pallottiego.	 Co	 roku	
towarzyszy	im	atmosfera	pełna	radości,	starań,	jak	i	wzajemnej	pomocy	i	współpracy.	Można	mieć	
tylko	nadzieję,	że	w	najbliższych	czasach	nie	ulegnie	ona	zmianie,	a	nasza	szkoła	pozostanie	taka,	jaka	
zawsze	była.	
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Szkolne nowości 

Wspomnień czar 
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Szkolne nowości 

 Historia pupili w naszej szkole jest bardzo ciekawa, ale nie nietypowa. Jak często 
ludzie pochopnie biorą zwierzę pod swój dach, myśląc zaledwie o usłanym różami 
początku, a zapominając o dalszych etapach opieki i o konsekwencjach oraz 
obowiązkach wynikających z posiadania takiego stworzenia? Pamiętajmy więc – 
zanim przygarniemy zwierzę z zamiarem opieki, zastanówmy się dwa razy, czy na 
pewno tego chcemy, czy może taka adopcja będzie miała podobne zakończenie co 
historia naszych szkolnych pupili.   

 Jak	 często	 ludzie	
pochopnie	biorą	zwierzę	pod	
swój	dach,	myśląc	zaledwie	o	
usłanym	 różami	 początku,	 a	
zapominając	 o	 dalszych	
etapach	 opieki	 i	 o	
konsekwencjach	 oraz	
obowiązkach	wynikających	 z	
posiadania	 takiego	
stworzenia? 

 Początki sporu były trudne dla obu stron. Wiele much straciło życie w starciach, 
jednak ze strony uczniów i grona pedagogicznego naszej szkoły także widoczne były 
straty. Jako przykład takiej straty z ludzkiej strony tego sporu można podać zbiór 
zadań matematycznych jednego z trzecioklasistów. Do tej pory widoczne są na nim 
ślady walk. Po krótkim okresie uwidoczniła się przewaga naszej strony w walce z 
muchami. Zawdzięczamy to przewadze zarówno liczebnej, jak i technologicznej. 
 Kolejna faza konfliktu była zdecydowanie mniej ostra i zacięta. Przebiegała ona 
głównie pod szyldem walki pozycyjnej, odnawiania zasobów i przygotowań na kolejne 
natarcia. Był to czas spokoju, przez co wiele osób nawet zapomniało o tym sporze. To 
był jednak jedynie moment ciszy. Ciszy przed burzą. 
  Ostatni, póki co, etap tych walk został rozpoczęty 

przez wytoczenie ciężkiego oręża. Efektywna broń 
przeciwko muchom została zakupiona i od niedawna jest 
przechowywana w naszej szkole. Łapka zbiera 
śmiertelne żniwo w szeregach ocalałych i dzielnie 
walczących owadów, przez co szala zwycięstwa w tej 
wojnie przechyla się coraz bardziej na stronę 
społeczności szkolnej. Jednak nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, jak dalej potoczą się losy tego sporu. 
Niezależni eksperci wypowiadający się na ten temat mają 
zupełnie odmienne stanowiska – jedni twierdzą, że koniec 
jest tuż za rogiem, inni uważają, że należy się dozbrajać i 
szykować na dalsze walki. 
  

 Zwierzaki w naszej szkole pojawiły się już 
jakiś czas temu, jednak nie od razu wzbudziły 
zainteresowanie. Szczególnie upodobały one 
sobie salę matematyczną. Początkowo ich 
obecność nie była wyjątkowo źle postrzegana, 
lecz po pewnym czasie zaczęło się 
przeszkadzanie w lekcjach oraz inne, 
uporczywe dla uczniów i nauczycieli, wybryki. 
Pokojowe metody zażegnania tego problemu nie 
przyniosły rezultatów, co poskutkowało 
wszczęciem walki pomiędzy pupilami i 
szkolną społecznością.  
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są niezwykłymi szczęściarzami  i mają 
nieco mniejszą zagwozdkę niż osoby, które 
są przeciętne z każdego przedmiotu i 
również nie wiedzą, co mają zrobić. Mówi 
się, że każdy posiada jakiś talent i 
prędzej czy później go odkryje. Z własnego 
doświadczenia wiem, że to nie takie 
proste, a mimo to musimy w wieku 
szesnastu lat podjąć decyzję dotyczącą 
tego, co chcemy robić przez większość 
swojego życia. 

 Najlepiej zacząć się interesować od 
razu studiami i wybrać liceum, które 
odpowiednio nas do nich przygotuje. 
Należy zainteresować się, jakie 

rozszerzenia na maturze będą się 

liczyły, aby dostać się na wymarzone 
studia. Nic straconego, jeśli w trakcie 
uczęszczania do liceum zdamy sobie 
sprawę, że na maturze potrzebujemy 
innych rozszerzeń. Co prawda będzie nam 
o wiele trudniej, ale to nie jest 
niemożliwe. Im wcześniej zdamy sobie z 
tego sprawę, tym będziemy mieli większe 
szanse na to, że nasza nauka zaowocuje 
lepszymi wynikami. 

 Dlatego, drogi Uczniu, aby wybrać 
dobrą szkołę, musisz kierować się swoim 

sercem i rozumem, a nie sugestiami 
innych, bo to TY będziesz musiał później 
zmierzyć się z konsekwencjami swojego 
wyboru. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
nie jest łatwy, ale mamy nadzieję, że ten 
artykuł pomógł Ci zrozumieć, czym 
kierować się przy wyborze szkoły. 

 

Teoretycznie odpowiedź na to pytanie 

jest bardzo prosta. Każdy z nas musi się 
indywidualnie zastanowić i zadać sobie kilka 
pytań: 

• Co chciałbym robić w życiu? 
• Z których przedmiotów jestem 

najlepszy? 
• Uczenie się których przedmiotów 

sprawia mi przyjemność? 

Jeśli dzięki temu uporamy się z wyborem 
profilu, to najtrudniejsze za nami. Gdy już 
zdecydujemy się na rozszerzenia, 
automatycznie wybór nam się zoptymalizuje. 
Wtedy naszym problemem zostanie tylko to, 
aby jak najlepiej zdać egzamin i dostać się do 
jak najlepszego gimnazjum. 

 Jednak praktycznie sprawa wygląda 
nieco inaczej. To byłoby zbyt proste, gdyby 
każdy z nas umiał sobie poradzić z podjęciem 
tak ważnej decyzji. Oczywiście są uczniowie, 
którzy przychodząc do gimnazjum, mają 
zaplanowaną cała swoją przyszłość. Z góry 
wiedzą, że chcą zostać, np. lekarzem, na studia 
chcą wyjechać do Stanów i są przekonani, że 
aby to osiągnąć,  trzeba ukończyć dwujęzyczne 
liceum o profilu biologiczno-chemicznym. 
Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to z całego serca 
Ci gratuluję, bo pewnie nie zdajesz sobie 
sprawy z tego, jak trudną decyzję trzeba 
podjąć, gdy nie ma się zupełnie pojęcia, co chce 
się robić. W naszej szkole są również tacy, 
którzy nie wiedzą, na jaki profil się udać, 
ponieważ wszystkie przedmioty są dla nich 
naturalnie łatwe i nie sprawiają im problemów. 
Takim osobom mogę tylko powiedzieć, że 

Poradnik 
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Co nowego w szkole? 

Od 26 września 2016r. w naszej szkole trwa akcja 
charytatywna  „Zamień śmieci w radość chorych 
dzieci”. 

Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek 
z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, 
butelek z chemii gospodarczej i kosmetyków, które nie 

zawierają dodatkowych elementów, takich jak 
uszczelki, tekturki, gumki, styropianiki, folijki. Zbieramy 
tylko i wyłącznie plastikowe zakrętki.  

Zebrane nakrętki wrzucamy do odpowiedniego 
pudełka z numerem swojej klasy.  Pudełka znajdują się 
na pierwszym piętrze. Klasa, która zbierze największą 
ilość zakrętek w czasie trwania akcji, otrzyma tytuł 
„złotej  klasy”. 

100% środków uzyskanych w ramach zbiórki 
plastikowych zakrętek zostanie przekazane  na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci 
z „Fundacji bez tajemnic”. 

Dotychczas udało nam się zebrać już około 80 
kilogramów zakrętek! Akcja trwa do końca roku 
szkolnego, więc mam nadzieję, że uda nam się zebrać 
ich jeszcze więcej! 

 
Organizator akcji 

 

 Udało nam się 
zebrać już osiem-
dziesiąt kilogramów 
zakrętek 

 100% środków 
uzyskanych w 
ramach zbiórki […] 
zostanie przekazane 
na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 



	
	 	

8 

Wywiad 

G&M (Gosia i Monika): To już cztery miesiące od 
kiedy zajęliście zaszczytną funkcję, jaką jest 
reprezentowanie uczniów. Czy możecie w kilku 
zdaniach podsumować, co udało Wam się zrobić 
dla społeczności szkolnej? 

S (samorząd): Przez cały czas staraliśmy się 
spełniać nasze obietnice wyborcze. 
G&M: Jesteście zadowoleni ze swojej działalności? 

S: Tak. Uważamy, że od kiedy pełnimy funkcję 
samorządu, nasza szkoła zmieniła się na 
lepsze. 
G&M: A jak Wam się wydaje, czy uczniowie są 
zadowoleni z Waszej pracy? 
S: Na podstawie opinii pewnej grupy uczniów, 
możemy powiedzieć, że tak. Są zadowoleni z 
naszej pracy. 
G&M: W Waszej kampanii wspomnieliście o 
skrzynce na skargi, prośby i wskazówki. I owszem, 
stoi ona już od jakiegoś czasu przy wejściu do 
szkoły. Czy dostaliście jakieś wiadomości?  

S: Tak, otrzymaliśmy kilka listów. Znalazła się 
tam jedna skarga, jak i nowe pomysły, na temat 
tego, co można zorganizować w szkole. 
G&M: Jak sądzicie, czy praca w samorządzie jest 
trudna? 

S: Nie, jest to wyłącznie przyjemność. 
G&M: Zbliżają się egzaminy, przez co na pewno 
macie dużo nauki, tak jak reszta trzecioklasistów.  

 

W jaki sposób godzicie swoje obowiązki i naukę? 
Sprawia Wam to jakieś problemy? 
S: Mamy świadomość, iż zbliżające się 
egzaminy są ważne dla naszej przyszłości. 
Jednak staramy się dzielić pracą 
równomiernie, bo dzięki współpracy 
poradzenie sobie z tym jest dużo łatwiejsze.  
G&M: Co planujecie zorganizować w najbliższym 
czasie? 

S: W najbliższym czasie nadal będziemy 
pracować nad naszymi stałymi projektami, 
takimi jak: dyskoteki, wieczory filmowe czy 
owocowe środy. Chcemy też wznowić dni 
tematyczne. 
G&M: Wielkimi krokami zbliżają się walentynki, 
co planujecie zorganizować? 

S: Jeszcze dokładnie nad tym nie myśleliśmy. 
Jednak w naszych głowach rodzą się już 
pierwsze poważne plany. 
G&M: I ostatnie pytanie. Jeśli moglibyście cofnąć 
czas, to czy dalej chcielibyście startować w 
wyborach do samorządu? 

S: Oczywiście, że tak! Dzięki temu czujemy, 
że się spełniamy. 
G&M: Dziękujemy za wywiad. Z pewnością 
pomoże on zrozumieć naszym uczniom jeszcze 
lepiej, jak ciężka jest Wasza praca. 

S: My również dziękujemy, to były mile 
spędzone chwile. 
 

Najważniejszą funkcją, jaką mogą pełnić uczniowie w naszej szkole, jest 
reprezentowanie nas, młodzieży uczącej się w gimnazjum, jako samorząd szkolny. 
 W związku z tym postanowiłyśmy, jako byłe kandydatki na to stanowisko, przeprowadzić 
wywiad z obecnym samorządem. 
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Co się działo? Drugie klasy 

Do naszej szkoły przybyła pani wykładowczyni, która miała za zadanie przekazać 
nam w ciągu czterech godzin informacje na temat XVIII wieku. Zgodnie z koncepcją 
„uczyć bawiąc” (która nomen omen pochodzi właśnie z oświecenia), warsztaty były 
realizowane wraz z filiżankami, herbatą, ciastami (przygotowanymi przez kilka 
dziewczyn z drugich klas), kostiumami i plakatami tematycznymi. Pani prowadząca 
warsztaty była – jeśli chodzi o XVIII wiek – wszechstronnie obeznana i w sposób 
kompetentny przekazywała nam wiedzę o tych czasach. Starała się również zachęcić do 
uczestnictwa zgromadzonych. 

 

Dnia 30 stycznia 2017 roku klasy drugie miały zaszczyt uczestniczyć w 
warsztatach na temat oświecenia i obiadów czwartkowych (pomińmy fakt, iż 
wykład miał miejsce w poniedziałek). Z tej okazji młodzi i kreatywni 
drugoklasiści przygotowali się w nietuzinkowy sposób. Cała szkoła była pod 
wrażeniem strojów i rekwizytów przygotowanych na tę specjalną okazję. Same 
przedmioty i kostiumy ściśle nawiązywały do wspomnianej wcześniej epoki.  

Nasze przygotowanie 
miało ogromnie pozytywny 
wpływ na ten wykład. Bez 
ciast i kostiumów nie byłoby 
tak ciekawie. W miłej 
atmosferze poznaliśmy różne 
ciekawostki na temat wielu 
ważnych w historii naszego 
państwa osobistości. Sam 
uważam, że warsztaty były 
pouczające i stanowiły świetną 
alternatywę dla typowych 
szkolnych zajęć.  
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Akcja	nie	jest	monotonna.	W	filmie	występuje	wiele	zwrotów	
akcji,	a	zakończenia	trudno	jest	się	domyśleć.	
 

Witamy w naszym małym filmowym zakątku. W tej rubryce znajdziecie recenzje filmów, 
seriali, a także ciekawostki o recenzowanych dziełach.	
   Na ostrze bierzemy film, który zdobył 9 nagród i aż 37 nominacji. Dzieło Christophera 
Nolana miało swoją premierę w Polsce w 2014 roku, jednak łapie za serca i trzyma w 
napięciu do dziś. 
Poznajcie film, podczas kręcenia którego jedna z aktorek doznała hipotermii, a fizyk, 
który współpracował jako konsultant naukowy przy produkcji filmu, wydał później książkę, 
w której objaśnia zjawiska fizyczne zachodzące w filmie. 
 

Na	 Ziemi	 kończy	 się	 tlen,	 wszelkie	 próby	 ratowania	 planety	
zakończyły	się	niepowodzeniem.	Grupa	naukowców	postanawia	udać	
się	w	kosmos,	poza	Układ	Słoneczny,	by	znaleźć	planetę,	która	stanie	
się	drugim	domem	dla	gatunku	ludzkiego.	
 To	 co	 najbardziej	 zaskakuje	 w	 filmie,	 to	 śmiałe	 i	 umiejętne	
korzystanie	 z	 dorobku	 nauki.	 Dzięki	 współpracy	 z	 fizykami	 podczas	
kręcenia	 tej	 produkcji,	 zjawiska,	 choć	 niezbyt	 zrozumiałe	 dla	
przeciętnego	widza,	stają	się	być	wystarczająco	fascynujące,	by	skłonić	
nas	do	refleksji	nad	kosmosem	oraz	nad	samą	potęgą	nauki.	Dodatki	z	
gatunku	 fantasy	 wspaniale	 łączą	 się	 z	 science	 fiction,	 tworząc	
smakowitą	 mieszankę	 dla	 oczu	 i	 zmysłów.	 W	 ,,Interstellarze”	 każda	
postać	 inaczej	przeżywa	przedstawione	wydarzenia.	Ta	różnorodność	
pozwala	 nam	 popatrzeć	 szerzej	 na	 rozgrywającą	 się	 akcję.	 Główny	
bohater	 -	 Matthew	 McConaughey	 bardzo	 dobrze	 oddał	 dramatyzm	
postaci	ojca,	który	musi	zostawić	swoje	dzieci	na	umierającej	planecie	i	
wybrać	się	w	podróż	w	przestworza,	by	uratować	ludzkość.		

Pomimo	tych	wszystkich	dobrych	aspektów,	film	posiada	też	te	gorsze	strony.	Miłośnik	
gatunku	 science-fiction	 z	 łatwością	 dostrzeże	 błędy	 filmowe.	 Natomiast	 nieuważny	 widz	
szybko	się	pogubi	w	zapętleniu	akcji.	,,Interstellar”	z	pewnością	nie	powinien	być	postrzegany	
jako	gruntowne	źródło	wiedzy	o	fizyce	i	astronomii	przez	dużą	dawkę	fantasy.	Pomimo	tego,	
dzieło	Nolana	nie	 jest	przepełnione	efektami	komputerowymi.	Wszystko	wyważone	jest	ze	
szwajcarską	precyzją.	

Choć	 film	 trwa	 prawie	 3	 godziny,	 czas	 się	 nie	 dłuży.	 Z	 zapartym	 tchem	 podróżujemy	 z	
bohaterami	przez	kosmiczne	przestworza.	Wspaniała	ścieżka	dźwiękowa,	fabuła	i	nieprzesadzone	
efekty	tworzą	,,Interstellar”	ważną	pozycją	dla	gatunku	SF,	którego	oczekiwania	reżyser	dobrze	zna.	
Nie	 bez	 powodu	 produkcja	 ta	 chwalona	 jest	 przez	 widzów,	 jak	 i	 krytyków.	 Naprawdę	 warto	
obejrzeć,	bo	może	i	my	kiedyś	będziemy	musieli	ratować	nasz	gatunek	przed	zagładą?	Patrząc	na	
to,	jak	szybko	tworzymy	smog,	jest	to	całkiem	możliwe.	
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W piątek 13 stycznia uczniowie naszego gimnazjum wybrali się do teatru "Studio Buffo" 
na spektakl pt. "Piotruś Pan". 

Musical opowiada znaną już wszystkim historię Piotrusia Pana, czyli niezwykłego 
chłopca, który mieszkał na wyspie zwanej Nibylandią (w sztuce nazwa została przetłumaczona 
jako Niebywalencja). Pewnego dnia ten niesamowity mały chłopiec odwiedza dom rodziny 
Darling, by odnaleźć i "przykleić" swój cień.  Niedługo później poznaje córkę państwa Darling, 
która pomaga mu "przyszyć" cień. Dziewczynka wyrusza z Piotrusiem do Niebywalencji, aby 
zostać "mamą" chłopców, którzy mieszkali na odległej wyspie. Na miejscu dzieci przeżywają 
razem wiele przygód, w tym spotkanie z Kapitanem Hakiem... 

Oglądając tę sztukę, można dopatrzeć się świetnej gry aktorskiej w wykonaniu ludzi 
niekiedy młodszych od uczniów naszej szkoły. Oprócz świetnych aktorów, na uwagę zasługują 
także choreografia, muzyka oraz dekoracje, które nadają klimat całemu przedstawieniu. 
Według mnie najlepszą rolę odegrał Wojciech Paszkowski, którego możemy podziwiać jako 
wspomnianego już wyżej Kapitana Haka, ale także głowę rodziny Darlingów.   

Uważam, że sztuka, która na nas wywarła bardzo duże wrażenie, zasługuje na 
polecenie każdemu bez względu na wiek. Przedstawienie to spodoba się zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym.	
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