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   Najnowszy musical Teatru Muzycznego Roma to wyczekiwane wydarzenie tego roku
w polskim teatrze.
   To spektakl inspirowany wydarzeniami historycznymi z lat 30. i 40. ubiegłego wieku,
przede wszystkim związanymi z Bitwą o Anglię. Ale nie myślcie od razu, że jest to
musical polityczny, bo bardzo się mylicie. Jest to również pełna emocji opowieść o
miłości nagle przerwanej przez II wojnę światową, o ogromnym uczuciu łączącym
Jana, młodego polskiego lotnika i Ninę, która jest warszawską aktorką kabaretową i
piosenkarką.
   Spektakl rozpoczyna się w obecnych czasach, gdy chłopiec w czapce pilota gra w
grę komputerową „Bitwa o Anglię”. Nagle następuję zmiana miejsca i czasu,
przenosimy się do Warszawy. Jest rok 1939, gdy stolica rozkwita. Wtedy Nina poznaje
absolwenta szkoły lotniczej w Dęblinie Jana. Młodzi zakochują się w sobie, deklarują
wierność i miłość. Jednak ich piękne zaręczyny przerywa wybuch wojny. W tej
sytuacji Jan jest zmuszony zostawić ukochaną i bronić Ojczyzny na drodze
powietrznej. Następnie ukazywane są przygody czwórki przyjaciół, którzy są
lotnikami. Jan jest jednym z nich. Podczas, gdy ukochany Niny szkoli się, walczy i
uczy, ona przeżywa trudne chwile. Jednym z nich jest jej pracodawca, który jest
człowiekiem bez zasad. Później w tej historii pojawia się kolejna ważna postać – Alice.
Jan szybko rozkochuje w sobie Angielkę. Jednak w głowie miejsce zajmuje mu
również Nina. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Musicie dowiedzieć się tego
sami, bo naprawdę warto.
   Musical „Piloci” wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Spektakl zawierał
wspaniałą scenografię, oprawę muzyczną oraz efekty specjalne, które zaskakiwały
widzów. Moim zdaniem niebanalna historia przedstawiona w ten sposób trafia do
publiczności, zarówno tej mniejszej jak i starszej. Naprawdę warto wybrać się do
teatru Roma i obejrzeć ten piękny, niepowtarzalny spektakl. Wielkie brawa należą się
reżyserowi tego musicalu Wojciechowi Kępczyńskiemu.

Alicja Nowacka kl. IIIa gimnazjum

   

         "Piloci" w Teatrze Muzycznym "Roma"
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                           Spotkanie z radiem

   
   W dniu 13 marca, dziennikarze ,,Dwójeczki” odbyli wycieczkę do Warszawy, gdzie
jednym z punktów była wizyta w Polskim Radiu.  Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy
radia od samego dnia, dosłownie ponieważ na początku zeszliśmy do archiwum, gdzie
skatalogowane wszystkie nagrania z historii radia, oraz różnoraka muzyka.
   Następnie zaczęliśmy zwiedzać kolejne programy radia. Mieliśmy możliwość
oglądać od ,,zaplecza” jak powstają audycje radiowe, a nawet patrzeć jak jest
nagrywany program, było to bardzo dziwne, a zarazem ciekawe odczucie, gdy my
patrzyliśmy jak dziennikarka przeprowadza wywiad, który w tej samej chwili można
słyszeć.
   Wycieczka była bardzo interesująca, mogliśmy przebywać w studiu nagraniowym, a
nawet samemu powiedzieć coś do mikrofonu, co nie okazało się takie proste jak
większość z nas myślała. Dowiedzieliśmy się o niektórych dziennikarskich
sztuczkach, oraz dowiedzieliśmy się  z jakimi problemami czasami muszą mierzyć się
dziennikarze jak i operatorzy o których my jako słuchacze nie mamy pojęcia. 
   Okazało się, że ta praca wcale nie jest łatwa i nie polega tylko na mówieniu do
mikrofonu, za tym kryje się coś większego , a my mieliśmy okazję dowiedzieć się co.

Marysia Suchcicka
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        Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole

   Opiszę, jak w naszej szkole spędzaliśmy pierwszy dzień wiosny . Bawiliśmy się
świetnie !
   Tradycją w Polsce , aby odgonić zimę jest niszczenie Marzanny . Robi to bardzo
dużo osób w Polsce, to właśnie zrobiły dzieci z klasy I-III.
   Odganiały zimę i przywoływały wiosnę. Wybrały się na polanę, tam bawiły się w
różne zabawy, tańcem i piosenką próbowały przywołać wiosnę , aby wreszcie do nich
przyszła i przywitała słoneczkiem i kwiatkami.
   Zadowolone wracały z lasu do szkoły, gdzie odbywała się zabawa na sali
gimnastycznej. Gimnazjum przygotowały dla dzieci i młodzieży prezentację na temat
zdrowego stylu życia, przedstawione były tam zasady, do których trzeba się stosować
,by być silnym i zdrowym.
   Po prezentacji gimnazjaliści przygotowali nam zagadki, na które odpowiadaliśmy, za
prawidłową odpowiedź dostawaliśmy lizaki. Pani Sylwia Antoniak poprowadziła
aerobik (czyli ćwiczenia i taniec). Chciała tym pokazać, że ćwiczenia mogą być fajne i
nie są aż tak męczące, jak niektórzy mówią. Dzieci chętnie tańczyły i ćwiczyły do
muzyki.Po aerobiku starsze klasy rozgrywały mecz siatkówki i mecz w dwa ognie,
najlepsza była drużyny klasy V.a , oni zdobyli  puchar . Takie pożegnanie zimy, tym
samym przywitanie wiosny, było bardzo fajne! Dzień spędzony sportowo, wszystkim
się podobał. Każdy znalazł coś dla siebie.

Wiktoria Jaworska kl. IVb
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    Natalia poleca przepis na babkę wielkanocną

Składniki

4 duże jajka

200 g masła

skórka i sok z 1 cytryny lub mandarynki

1 szklanka cukru (180 g)

1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii)

1 szklanka mąki pszennej tortowej (160 g)

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej (90 g)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej lub mielonych orzechów lub migdałów

na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migdały lub gotowe jajeczka

Przygotowanie

Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku o średnicy około 22 – 25 cm. Jajka wyjąć wcześniej z
lodówki i ogrzać w temp. pokojowej. Formę na babkę posmarować 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub
mielonymi orzechami czy migdałami. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C (grzanie góra i dół bez
termoobiegu).
Masło roztopić, dodać sok i skórkę z cytryny lub mandarynki, odstawić.
Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na jasną, gęstą i puszystą masę.
W międzyczasie dodać cukier wanilinowy lub ziarenka wyskrobane z przepołowionej laski wanilii.
Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia,
wymieszać.
Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na małych obrotach miksera do połączenia się
składników w jednolite ciasto (można przez chwilę miksować mikserem, później przez chwilę mieszać
delikatnie szpatułką, później znów zmiksować).
Do ciasta wlać masło i zmiksować do połączenia się składników w jednolite ciasto. Ciasto będzie miało
konsystencję podobną do budyniu. Masę wylać do przygotowanej formy i wstawić do piekarnika. Piec
przez ok. 45 minut .
Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i trzymać w formie pod przykryciem.
Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem lub polukrować i obłożyć obranymi
migdałami lub gotowymi jajeczkami.

Smacznego!
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