Wycieczki szkolne należą do efektywnych i bardzo lubianych przez młodzież szkolną
zajęć procesu dydaktyczno - wychowawczego. Wpływają na pozytywne cechy charakteru,
wyrabiają nawyk pożytecznego spędzania wolnego czasu, rozwijają zamiłowania i integrują
uczniów. Edukacja teatralna wprowadza zaś młodego człowieka w kulturę i kształtuje jego
osobowość. Zgodnie z tym założeniem uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego kolejny
raz wybrali się na wycieczkę do teatru.
Nasi licealiści pod opieką Dyrekcji Szkoły: p. Dyrektor Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor
Anny Łukaszczyk i p. Dyrektor Urszuli Tomali - Kujat oraz wychowawczyń: p. Beaty
Kotlarz, p. Natalii Załuckiej, p. Agnieszki Cebuli tym razem odwiedzili teatr Komedia, by
obejrzeć spektakl p.t. Interes życia.
Spektakl to błyskotliwa komedia z
gwiazdorską obsadą. Mogliśmy podziwiać
między innymi Katarzynę Kwiatkowską,
Aldonę Orman, Tadeusza Chudeckiego czy
Roberta Rozmusa. Na scenie działo się dużo,
akcja utworu nawiązuje bowiem do słynnej
komedii Pół żartem, pół serio Billego
Wildera. Interes życia opowiada o dwóch
kobietach, przyjaciółkach, które mają szansę
podpisać wielki kontrakt. Panie projektują
seksowną bieliznę, a do pokoju hotelowego, wynajętego dla zwiększenia prestiżu pokazu, ma
przyjechać sławny włoski projektant mody. Jest tylko jeden problem – nie powiedziały o tym
mężom, którzy podejrzewają, że urocze małżonki ich zdradzają. A od tego już krok do
katastrofy…

Nieoczekiwanie w pokoju hotelowym zjawiają się bowiem zazdrośni mężowie obu pań. Jeśli
połączymy podejrzenia małżonków, skradzioną bieliznę, roznegliżowanych mężczyzn,

którzy muszą udawać kobiety i nieustające nieporozumienia – kto jest kim, to mamy
znakomity przepis na zawrotną farsę w klasycznym stylu.
Spektakl był zabawny, pełen dowcipu i komicznych scen. Mistrzowska gra aktorów i
wspaniałe kostiumy dopełniały całości. Przedstawienie było dopracowane w każdym
szczególe, co rozbawiona widownia nagrodziła owacjami na stojąco.

Zwieńczeniem naszej wyprawy była
wizyta w McDonaldzie, gdzie zjedliśmy
posiłek. Do Mogielnicy wróciliśmy późnym
wieczorem, zmęczeni, ale pełni wrażeń. Wycieczka była naprawdę udana. Z pewnością nie
była to nasza ostatnia taka wyprawa, a wspólne wyjazdy do teatru powoli stają się tradycją.
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