
Mikołajki w teatrze 
 

 

Taki sposób świętowania wybrali maturzyści z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Pod opieką swoich 

wychowawczyń: p. Beaty Kotlarz, p. Natalii Załuckiej i p. Agnieszki Cebuli 

oraz Dyrekcji Szkoły: p. Dyrektor Jolanty Tomczyk i p. Dyrektor Urszuli 

Tomali – Kujat wybrali się do teatru „Komedia” w Warszawie. Wyjazd odbył 

się 5 grudnia i był jednym z elementów świętowania Mikołajek.  

 

Tym razem obejrzeliśmy sztukę o 

dość intrygującym tytule „Seks, miłość i 

podatki”. Na tym świecie pewne są tylko 

śmierć i podatki – powiedział ponad 

dwieście pięćdziesiąt lat temu Benjamin 

Franklin. Bohaterowie komedii ze wszelkich 

sił starają się jednak zadać kłam owej 

ponurej podatkowej nieuchronności… 

jednocześnie coraz bardziej nieuchronnie 

popadając w karkołomne tarapaty. 

Narzeczona, która jest kochanką 

najlepszego przyjaciela swojego 

narzeczonego, najlepszy przyjaciel, który 

zdradza swoją dziewczynę z narzeczoną 

swojego najlepszego przyjaciela i który 

musi nagle na chwilę stać się żoną swojego 

najlepszego przyjaciela, jego zdradzana dziewczyna niemająca pojęcia, że jej 

chłopak jest chwilowo żoną swego najlepszego przyjaciela oraz  matka 

narzeczonego, która chce poznać narzeczoną syna, a poznaje wścibskiego 

sąsiada i pijanego inspektora skarbowego… - to tylko niektóre perypetie, w 

jakie uwikłani są bohaterowie tej sztuki. A wszystko dlatego, że chcąc 

oszczędzić, skłamali w zeznaniu podatkowym.  

Sztuka jest lekka i przezabawna, skrzy się humorem i zaskakującymi 

zwrotami akcji. Ogląda się ją doskonale, zwłaszcza że na scenie mogliśmy 

podziwiać talenty znanych i lubianych aktorów. W rolach głównych wystąpili: 



Weronika Książkiewicz, Mateusz Banasiuk, Mikołaj Krawczyk, Robert 

Rozmus, Marcin Troński. 

 

 

 

Rozbawieni i w doskonałych humorach wstąpiliśmy jeszcze do Janek na 

późną kolację, po czym wróciliśmy do Mogielnicy.  

Ten grudniowy wieczór był dla nas sposobem na oderwanie się od 

codziennej nauki oraz stworzył możliwość świetnej, kulturalnej rozrywki. 

Maturzyści z naszego liceum już kolejny raz pokazali, ze umieją docenić tego 

typu zabawę, a wspólne wyjazdy do teatru powoli stają się już tradycją. 

Takie wyjazdy integrują uczniów nie tylko między sobą, ale również z 

nauczycielami, wychowawcami. Czekamy więc z niecierpliwością na kolejny 

wspólny wyjazd. 
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