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        itajcie w drugim numerze naszego szkolnego pisemka HALO ALO! 
W pocie czoła, zbliżając się powoli do końca pierwszego
semestru, przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję artykułów!
Motywem przewodnim tego numeru są oczywiście święta! Kto z
Was zamęczył już na Spotify Last Christmas? My się dopiero
rozkręcamy, dlatego z tej okazji Olivia przygotowała dla Was
przegląd znanych i lubianych piosenek świątecznych. Święta
kojarzą nam się zazwyczaj z całodniowym okupowaniem kanapy,
leniwymi spacerami, masą smacznego jedzonka i prezentami.
Nasi redaktorzy postanowili jednak spojrzeć na tegoroczne
święta z trochę innej perspektywy. Koniecznie przeczytajcie
dający do myślenia felieton Kamila na temat tego świątecznego
szaleństwa! W poradzeniu sobie z najbardziej znienawidzonymi
pytaniami przy świątecznym stole pomoże Wam z kolei Laura,
która wykorzystując Wasze spore doświadczenie w tym zakresie,
zebrała kilka niezbędnych porad. Mamy nadzieję, że mróz i śnieg
nie zniechęciły Was do wychodzenia z domu! Obowiązkiem
każdego mieszkańca Gdańska i okolic jest spacer na stare
miasto. Tam trwa w najlepsze jarmark bożonarodzeniowy. Rozalia
i Klaudia postanowiły wspólnie się na niego wybrać i
przygotować dla Was garść niezbędnych informacji na temat tej
świątecznej imprezy. 

W tym numerze nie zabraknie również naszych stałych cykli - Michał z
Rozalią zadbali o kolejne ciekawostki na temat naszych nauczycieli,
Klaudia i Rozalia podzieliły się nowymi planszówkowymi polecajkami, a
Natasza, Asia i Nina mają dla Was nową odsłonę ich autorskiego
psychotestu - jakim świątecznym swetrem jesteś?! 

Grudzień obfituje również w wiele premier filmowych i muzycznych.
Nasza redakcyjna kinomanka, Lucyna napisała dla Was recenzje dwóch
najgłośniejszych filmów ostatnich tygodni - Diuny i Domu Gucci, a Asia i
Natasza podzieliły się wrażeniami z Francuskiego kuriera. Olek
natomiast postanowił podsunąć Wam propozycję z nieco bardziej
alternatywnych rejonów hip hopu - sprawdźcie co sądzi o najnowszym
albumie braci Kacperczyk! O dawkę dobrej poezji zadbała jak zwykle
Ola, a tę wybitną szatę graficzną zawdzięczamy naszemu nowemu
członkowi ekipy, Wiktorowi oraz niezmiennie utalentowanej Weronice.
Życzymy Wam miłego zimowania w towarzystwie naszego pisma,
wypocznijcie i zregenerujcie się w trakcie świątecznej przerwy i wróćcie
do nas w styczniu z nową energią! Naszym noworocznym
postanowieniem jest przygotowanie dla Was jeszcze więcej ciekawych
treści, więc już nie możemy się doczekać ponownego spotkania w 2022
roku! Wesołych Świąt!

- Redaktor naczelny Wojciech Krause
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•  W S TĘP  -  W o j c i e c h  K ra u se •

C IE K A W O S TK I  -  M i c h a ł

A d a m s k i ;  R o z a l i a  Dąb ro w ska ;

K l a u d i a  R a to m s k a  (  +

J A R M A R K )  •  " D O M  G U C CI"  +

" D I U N A "  R E C E N Z J A  -  L u c y n a

R e g ińs ka  •  K R Y ZYS  W I E KU

W C Z E S N E G O  R E C E NZ J A -

A le k s a n d e r  K o s tr z e w s k i  •

K A F A R N A U M  R EC E N Z J A  -

A g a ta  S a l ec ka  •  "ŚW IĄTE C Z N A

P R E S J A "  &  Z D JĘC I A  -  K am i l

Z aw a dz k i  •  W IE R S Z  -

A l e ks a n d ra  J a g ie r  •

P L A N S ZÓW K A  M IE S IĄC A  -

R o z a l ia  R o b a ko w s k a  &  K lau dia

R a t o m s k a  •  P S Y C H O T E S T  &

W Y W IA D  -  N in a Z a re m ba ;

N a t a s z a  W rońs k a ;  A s ia  M agi e r

( +  " K U R IE R  F R A N C U S K I"  -

R E C E N Z J A  •  O D P O W I E D ZI  NA

P Y T A N I A  &  I L U S T R A C J E  -  L a u ra

C z u b a  •  O P R A W A  G R A F I CZN A -

W e ro n i k a  P rz y b y t n i a k •

Chcesz do nas dołączyć?
Napisz na:

wojciechkrausealo@gmail.com
i zostań dumnym członkiem
naszej szalonej haloalowej

ekipy!
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Do grudniowego wydania Halo Alo przygotowaliśmy wywiad z Panem Tomaszem Kowalskim -
nauczycielem francuskiego.

OD AKTORAOD AKTORA
DO NAUCZYCIELADO NAUCZYCIELA

1. Jak się zaczęła Pana przygoda z aktorstwem?
Pan Tomasz Kowalski: Powinienem raczej opowiedzieć, jak się skończyła (śmiech). Teraz na poważnie i
wracając do Twojego pytania: to było w zamierzchłym dzieciństwie, zachęciła mnie do podjęcia tej decyzji moja
polonistka. Wysłuchawszy mojej interpretacji wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały” Władysława Bełzy
stwierdziła, że kto jak kto, ale ja na pewno powinienem znaleźć się w prowadzonym przez nią Kole
Recytatorskim. Nie protestowałem… i tak już zostało. Ukończywszy III LO w Gdyni i Romanistykę, zdałem na
Wydział Aktorski Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i zacząłem pracować w tym
zawodzie. Pojechałem na stypendium do Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique w Paryżu i
kilkanaście lat spędziłem we Francji, studiując również m.in. Literaturę francuską i porównawczą na Sorbonie.
Natomiast kilka lat temu, po wielu rolach w filmie i w teatrze, a nawet w Operze Narodowej, w Polsce i
zagranicą, zagrałem po francusku Młodego Członka Akademii Francuskiej w filmie „Maria Skłodowska-Curie” w
reżyserii Marie Noëlle-Sehr, u boku mojej koleżanki z roku Karoliny Gruszki. TA rola zmieniła całkowicie moje
życie. Postanowiłem zostać uczonym, dostałem się na studia doktoranckie w Departamencie Filozofii na
Wydziale Literatury i Filozofii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie i wróciłem do zawodu nauczyciela. Niedługo
obrona pracy doktorskiej na moim Uniwersytecie i egzamin na nauczyciela kontraktowego w Akademickim
Liceum Ogólnokształcącym Lingwista czyli w naszym ALO Lingwista.

2. Jaka jest Pana inspiracja ze świata filmowego?
Pan Tomasz Kowalski: Największą inspiracją ze świata filmowego jest nie dość, że autor, to jeszcze, o dziwo,
teatralny, a mianowicie William Shakespeare. Napisałem w Akademii Teatralnej pracę magisterską o
„Ryszardzie III” tegoż autora i na tę okoliczność wyreżyserowałem film krótkometrażowy we własnej adaptacji
na podstawie tej sztuki mistrza ze Stradfordu. Pisząc pracę i pracując nad filmem, w którym nota bene
zagrałem rolę tytułową, odkryłem właściwy dla języka poezji i dramatopisarstwa Shakespeare’a pewien środek
artystycznego wyrazu, który bardzo przydaje się w kinematografii, a mianowicie obrazowanie….

3. Jaki jest Pana ulubiony film?
Pan Tomasz Kowalski: Och, jest ich wiele…Wśród filmów, które pozostawiły we mnie trwały ślad, czyli
ukształtowały moją wrażliwość na pewno znajdą się Niebezpieczne związki (reż. Stephen Frears), Zakochany
Szekspir (reż. John Madden), The Single Man (reż. Tom Ford), The King’s Speech (reż. Tom Hopper), Anioły w
Ameryce (reż. Mike Nicols), The good Doctor (reż. Richard Schiff)... Nie wspominając oczywiście o tych, w
których zagrałem, a z których wszystkie są moimi ulubionymi. Wszystkie są obowiązkową pracą domową.

4. Woli Pan pracować nad sztuką teatralną czy filmem?
Pan Tomasz Kowalski: Lubię oba te gatunki. Praca nad rolą w filmie i w teatrze w zasadzie polega na tym
samym, różni się tylko amplitudą środków wyrazu. Jeśli chcecie zmierzyć się z tą sztuką zapraszam na Koło
Teatralne w środy o 15.45.
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5. Jaka jest Pana wymarzona rola i dlaczego właśnie taka?
Pan Tomasz Kowalski: Moja wymarzona życiowa rola to rola profesora filozofii, którą mam zamiar zagrać w
filmie pt. Moje życie, reżyseria wspólna: Historia i działająca w niej moja osoba (śmiech). Natomiast jeśli chodzi
o rolę filmową lub teatralną, to oczywiście marzę o zagraniu Ryszarda III w „Ryszardzie III” Shakespeare’a na
deskach teatru w Gdańsku. Coś dla nauki, coś dla sztuki.

6. Dlaczego zainteresował się Pan Francją i co lubi w niej najbardziej?
Pan Tomasz Kowalski: We Francji zafascynował mnie Andrzej Seweryn, Rewolucja Francuska oraz francuska
nauka i sztuka. Lubię w tym kraju życie codzienne: to, że można swobodnie oddychać wolnością myśli,
przekonań, obyczajów, poglądów politycznych, orientacji seksualnych. Można żyć, jak kto chce. No i mówić
codziennie, po francusku. Kocham mówić, pisać, czytać i słuchać po francusku oraz uczyć tego języka. Co też
czynię w ALO Lingwista, dzięki spotkaniu ze wspaniałą Panią Dyrektor, Panią Anną Pancer.

7. Jaka jest różnica pomiędzy pracą nad filmem we Francji, a w Polsce?
Pan Tomasz Kowalski: Obyczaje na planie filmowym są w zasadzie takie same, podobnie wygląda proces
powstawania dzieła filmowego. Natomiast we Francji w ogóle jest większy szacunek dla artystów i
intelektualistów, bardziej solidarne zarządzanie kulturą, co generalnie wpływa na charakter tej pracy. W Polsce
jest pod tym względem wiele do zrobienia, choć są takie miejsca jak np. nasze ALO Lingwista, w których czuję
się jak we Francji, mam na myśli wspomniany szacunek do człowieka wykonującego tzw. umysłowy zawód.
Mam szczęście być w cudownym, mądrym gronie pedagogicznym i wśród dojrzałej społeczności uczniowskiej,
która reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i wiedzy merytorycznej. Poza tym kinematografia we
Francji jest bardziej zindustrializowana, powstaje o wiele więcej dzieł filmowych. Łatwiej o pracę. Artystom
gwarantuje się poszanowanie ich praw jako pracowników kultury i sztuki. Wciąż się ich szanuje. Podobnie jest z
nauczycielami, uczonymi, pracownikami nauki, ogólnie mówiąc ludźmi kultury. Często myślę o tym, gdy
przygotowuję zajęcia z Etyki w ALO Lingwista.

8. Jedno zdanie jakie chciałby Pan przekazać młodemu pokoleniu.
Pan Tomasz Kowalski: Studiujcie filozofię, to bardzo ważna dziedzina nauki, która w Polsce powinna być
bardziej dostrzeżona i szerzej nauczana. W związku z tym serdecznie zapraszam Was na Koło Filozoficzne we
środy o 14.55. 
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Na samym początku przedstawiamy Wam miłośniczkę kotów - Panią Alicję
Kuźmę, która naucza w naszej szkole języka polskiego i na co dzień stoi na
straży kultury słowa. Od zawsze uwielbiała psy, wręcz nazywała się „psiarą”.
Obecnie jej upodobania jednak diametralnie się zmieniły i jest utwierdzona w
przekonaniu, że koty zdecydowanie przeważają nad innymi zwierzakami
domowymi. A jak jest u Was? Kto wygrywa pojedynek na króla domu? Pies czy
kot?

Następny na celowniku jest nasz nowy nauczyciel historii - Pan Leszek
Molendowski.  Zawsze jak wraca do domu czeka na niego jego pociecha, syn,
który ma już 10 lat! Jesteśmy przekonani, że wyrośnie on na równie
bombowego mężczyznę. Nasz historyk prócz spędzania czasu z rodziną
uwielbia czytać książki i kupuje je wręcz nałogowo - takich nałogów życzymy
zdecydowanie wszystkim uczniom! 

Jesteśmy przekonani, że wszyscy z nauczycieli mają ukryte talenty, którymi się z
nami nie dzielą. Tymczasem o talencie Pana Tomasza, uczącego w naszej
szkole od tego roku języka francuskiego, plotki się bardzo szybko rozniosły.
Wyobraźcie sobie, że Pan Tomasz jest bardzo utalentowanym aktorem.
Możecie wierzyć lub nie, ale potrafi również świetnie śpiewać, nawet w języku
francuskim!  Niejeden z nas może Panu Tomaszowi pozazdrościć takich
artystycznych zdolności!

Mamy nadzieje, że kolejna dawka ciekawostek o naszych nauczycielach was
zaciekawiła i się spodobała. Na pewno będzie ich więcej! Tymczasem
zapraszamy i życzymy miłego czytania dalszej części naszego pisemka!

Życie codzienne nauczycieli jest głośnym tematem wśród uczniów. Lubimy sobie
przekazywać różne anegdotki z nimi związane. Pewnie nie jeden z Was zastanawiał się,
czym nasi  nauczyciele zajmują się poza szkołą, jak wygląda ich życie w momencie,
kiedy nie mają na głowie szkolnych spraw!
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Świąteczna PresjaŚwiąteczna Presja
Ś    więta w naszym kraju wyglądają co roku

praktycznie tak samo - zbieramy się rodzinnie wokół
pięknie nakrytego stołu, spożywamy pierogi, które
potem popijamy gorącym barszczem i zawzięcie
dyskutujemy na tematy polityczne. 
Taka monotonia dla niektórych potrafi być męcząca,
ponieważ, jak pewnie wszyscy wiedzą, święta Bożego
Narodzenia w Polsce nie są dla wszystkich czasem
utęsknionego spokoju i wypoczynku. Dlaczego tak się
dzieje?
  Osobiście czuję, że  w naszym kraju Święta Bożego
Narodzenia są obchodzone w potwornie sztywny
sposób. Wszyscy się strasznie spinają, już kilka dni
wcześniej biegają w popłochu po sklepach, ciągle się
czymś denerwują, podczas gdy taki stres jest zupełnie
niepotrzebny. Moim zdaniem wszystkie te nerwy psują
magię świąt, ponieważ to właśnie podczas nich
powinniśmy być pełni miłości i spokoju.
Od dziecka doświadczam tego zabiegania i im
jestem starszy, tym bardziej orientuję się, jak stresujący
jest to dla mnie czas. Niestety z wiekiem coraz więcej
się ode mnie wymaga, coraz więcej trzeba robić i
coraz mniej czuję tę wyświechtaną przez wszystkich
reklamodawców ”magię świąt”

Robienie setek pierogów czy kilogramów bigosu
naprawdę nie jest nam wszystkim tak bardzo
potrzebne. Co więcej, powoduje że przygotowania do
świąt stają się dla nas ciężką pracą i doprowadzają
nas do skraju zmęczenia. Ostatecznie i tak znaczna
część przygotowanego jedzenia trafi przecież do
śmietników. 
Spróbujmy spędzić tegoroczne święta inaczej,
skromniej. Obecna sytuacja na świecie nie sprzyja
organizowaniu ekstrawaganckich kolacji. Może
wystarczy po prostu dać sobie w tym czasie przestrzeń
do refleksji? Może podzielmy się częścią
przygotowanego jedzenia z ludźmi potrzebującymi?
Rozejrzyjmy się wokół siebie, zamiast skupiać się
wyłącznie na naszych suto zastawionych stołach. Wielu
ludzi głoduje, zwłaszcza teraz, gdy niewiele kilometrów
od nas odgrywają się ludzkie dramaty.
 Zacznijmy bardziej cieszyć się świętami, ponieważ jest
to jedna z nielicznych okazji w roku do tego, by
spędzić miło czas w gronie rodzinnym. Odpuśćmy,
uspokójmy się, ponieważ w życiu wystarczająco się
jeszcze nastresujemy. Nie twórzmy sobie
wyimaginowanych problemów i nie dokładajmy sobie
dodatkowych zmartwień.

Co więc możemy zrobić, żeby sytuacja się poprawiła?
Przede wszystkim trzeba zacząć zmiany od siebie -
powinniśmy zacząć podchodzić do tematu świąt z
większym spokojem i nie poddawać się 
presji „perfekcyjnych świąt”.
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Ś

NAJBARDZIEJ IRYTUJĄCE
PYTANIA PRZY

ŚWIĄTECZNYM STOLE!
    więta zbliżają się wielkimi krokami. Zapewne wielu z Was nie może doczekać się spotkań przy
rodzinnym stole i serii niewygodnych pytań od ukochanych wujków i ciotek, którzy z
niepohamowaną ciekawością będą próbowali wyciagnąć od Was wszystkie najbardziej potrzebne
im do szczęścia informacje! Na podstawie waszych odpowiedzi, które udzieliliście na naszym
haloalowym instagramie (@_halo_alo) na pytanie ,, Jakie najgorsze/najczęstsze pytania dostajecie
przy wigilijnym stole?’’, przeanalizujemy i omówimy te najczęściej powtarzające się.Jak najlepiej
wybrnąć z niewygodnych tematów? Nasza grupa specjalistów postanowiła bezinteresownie
podzielić się z Wami kilkoma poradami. Nie muscie dziękować! Zaczynamy! 

1. ,,Czy masz już jakąś dziewczynę/chłopaka?’’ 
– pytanie, które usłyszał niemal każdy z nas choć raz w życiu. Myślę, że ostatnią osobą, z którą chcemy o tym
rozmawiać jest ciotka Zosia, której nie widzieliśmy od kilku lat. Tu nie znajdziesz dobrej odpowiedzi, jeśli nie
chcesz poruszać tego tematu.Jeśli odpowiesz, że tak, to zasypie Cię dużo niewygodnych pytań. Jeśli jednak
odpowiesz, że nie to, usłyszysz coś w stylu ,,przecież taki przystojny/ładna jesteś!” Albo: „najwyższy czas znaleźć
sobie kogoś!’’ – dzięki ciociu, nie dobijaj mnie bardziej. Jak więc wybrnąć z takiej sytuacji?

Redaktor 1.: Powiedz po prostu, że nie chcesz na nie odpowiedzieć, ustal dokładne
granice. Zawsze warto spróbować, choć zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, że się
uda! 
Redaktor 2.: ,,Obecnie skupiam się na nauce i nie mam czasu na związki’’- taka
odpowiedź ma dużą szansę powodzenia w wybrnięciu z tej dyskusji

2. Pytania o politykę 
– jest to trudny temat, często kończący się kłótniami i wyzwiskami. Uważam, że podczas kolacji wigilijnej
możemy sobie jednak podarować takie atrakcje. Co jednak odpowiedzieć, gdy ktoś zaczyna temat polityki i
pyta się, na kogo zagłosujesz na wyborach lub jaką partie popierasz, a Ty dobrze wiesz, że wujek Stasiek ma
zupełnie inne poglądy niż ty i może rozpętać się burza?  

Redaktorzy: Najlepszym rozwiązaniem jest nic nie mówić i tylko przytakiwać -  tak jest
bezpieczniej dla wszystkich i w ten sposób nie będziemy psuć świątecznej atmosfery

3. Pytania z serii: jedzenie
- ,,Ale jak to nie jesz mięsa?’’, ,,A weźmiesz sobie rybkę chociaż? Ryba to nie mięso’’ - na pewno dla każdej osoby,
która jest wege jest to bardzo drażniące i uciążliwe. Wiele osób jeszcze szokuje fakt, że ktoś nie je mięsa,
jednak czy jest sens kogoś do tego namawiać, skoro jasno deklaruje , że to wbrew jemu? Co nasi wege
redaktorzy odpowiedzieliby w takiej sytacji?
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Redaktor 1.: ,, Nie chcę, to wbrew moim moralnym przekonaniom.’’ 
Redaktor 2.: ,,Czym niby jest ryba? Rośliną? Nie wciskajcie mi, proszę, czegoś, czego nie
chcę zjeść. To, że wy jecie mięso nie znaczy, że każdy inny też.‘’

4. Pytanie obecnie bardzo na czasie, czyli pytanie o szczepionki
,,Szczepisz się?’’ ,,Co uważasz o szczepionkach?’’ ,,Myślisz, że dzięki nim nas kontrolują?’’Temat szczepionek
działa na podobnej zasadzie jak temat polityki. Wystarczy, że ktoś ma odmienne zdanie od nas i zaraz możemy
usłyszeć na swój temat wiele niecenzuralnych słów. Co zrobić w momencie, gdy ktoś zadaje nam takie pytanie?

 Redaktorzy: „To moja osobista sprawa i nikogo nie powinno to obchodzić.” Taka
odpowiedź nie zawsze zadziała na naszą korzyść, jednak jest jedną z najrozsądniejszych,
jakich możemy udzielić, jeśli chcemy być szczerzy.

O JARMARKUO JARMARKU
BOŻONARODZENIOWYMBOŻONARODZENIOWYM

W GDAŃSKUW GDAŃSKU
Jak wiadomo, Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku, to już tradycja. Zachęca on do wspólnego spędzenia
tego miagicznego czasu, urzekając starszych i młodszych. Jarmark ten to coroczne wydarzenie, które jest
jedną z inicjatyw miasta odbywających się w ramach akcji „Odpalamy Święta w Gdańsku”.
Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy zaskakuje nas nowymi atrakcjami każdego roku i tym razem nie jest
inaczej! Ilość atrakcji, stoisk gastronomicznych, atmosfera i świąteczny klimat sprawiają, że to bezsprzecznie
jedno z najlepszych tego typu wydarzeń w Polsce.

ANIELSKI MŁYN
FABRYKA PREZENTÓW W DOMKU ŚW. MIKOŁAJA
GADAJĄCA SKRZYNKA KATARZYNKA
BRAMA ADWENTOWA
MAGICZNE SANIE MIKOŁAJA
CHOINKA MŁODYCH GDAŃSZCZAN
MAGICZNA KULA ZE ŚNIEGIEM I MAGICZNE IGLOO
KARUZELA Z RUMAKAMI
ŁOŚ LUCEK
ZAGAJNIK Z KAPLICZKĄ
JARMARKOWA SCENA
STREFA GASTRONOMICZNA

Świąteczne Iluminacje: Od 5 grudnia 2021 do 2 lutego 2022 podziwiać można będzie świąteczne
iluminacje aż w szcześciu różnych lokalizacjach: w Parku Oliwskim, na Placu Kobzdeja, na Zielonym
Moście, w Parku Oruńskim, Parku Regana i na Targu Węglowym.  Pojawią się też niespodzianki. Do
znanych już z poprzednich edycji Projektu Odpalamy Święta dołączą nowe figury – m.in. czarodziejska
ciuchcia i kandelabry

LISTALISTA
ATRAKCJIATRAKCJI

IIDOSTĘPNYCHDOSTĘPNYCH                                  
IIIIIIIIIIIIPRZEZPRZEZ                                  

CAŁY CZASCAŁY CZAS
JARMARKUJARMARKU
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"DOM GUCCI""DOM GUCCI"
- tajemnice i intrygi stojące za biznesem

„Dom Gucci” to film reżyserii Ridleya Scotta, który miał
swoją premierę stosunkowo niedawno, bowiem 26
listopada. Został on stworzony na podstawie książki
Sary Gay Forden o tym samym tytule. 
Dom Gucci to opowieść o intrygach i prawdziwym
obliczu włoskiej rodziny Gucci, znanej nam wszystkim z
jednej z ważniejszych firm w świecie mody.  Główny
wątek fabuły skupia się na losach Patrizii Reggiani -
żony Maurizio Gucciego. Punktem kulminacyjnym filmu
jest wydarzenie, które naprawdę miało miejsce w
latach dziewięćdziesiątych. Sfrustrowana Patrizia
zleciła bowiem morderstwo swojego (byłego) męża,
aby się zemścić. 

Kolejnym wątkiem fabularnym „House of Gucci” jest
konflikt między członkami tej włoskiej rodziny. Jak
pewnie nietrudno się domyślić, każdy chciał mieć jak
największe udziały w biznesie rodzinnym. Problem
również stanowiło to, iż każdy z nich miał inną
koncepcję na nową kolekcję oraz na rozwój firmy.

To spowodowało, że cała rodzina tkwiła w
konflikcie, wszyscy żywili nienawiść do siebie, co w
końcu poskutkowało klęską dla każdego z nich.
Aktualnie żaden z rodziny Gucci nie jest
współudziałowcem w firmie Gucci.
Mimo że film nie należy do najkrótszych, bowiem
trwa on około 2,5 godziny, zdecydowanie nie
nudziłam się podczas jego oglądania. Akcja
została poprowadzona w dosyć dynamiczny
sposób. Narastające konflikty budzą ciekawość
widzów, którzy chcą się dowiedzieć, jaki będzie
dalszy bieg wydarzeń. Z pewnością fakt, iż „Dom
Gucci” bazuje na prawdziwej historii, jest dużym
plusem. Sceneria Włoch zachwyca i pozwala
odbiorcom poczuć się, jakby tam byli. Jak przystało
na film o rodzinie projektantów mody, stroje
bohaterów mogą zaskoczyć swoją
nieszablonowością, ale również być może dla
niektórych stanowić źródło inspiracji. Dobrą stroną
tej ekranizacji jest również to, że pozwala nam ona
spojrzeć na historię Patrizii z nieco szerszej
perspektywy. W mediach Reggiani ocenianio
bardzo negatywnie. Pokazywano ją jako
morderczynię i materialistkę.

Po obejrzeniu „Domu Gucci” spojrzenie na sytuację
się zmienia. Oczywiście nie usprawiedliwiam
zbrodni, jakiej dopuściła się ta kobieta, ponieważ
zdecydowanie przesadziła. Jednak nie osądziłabym
tej postaci w taki jednostronny sposób. W końcu
poślubiła Maurizio w momencie, gdy był odcięty
przez ojca od funduszy rodzinnych. Wydarzenia
ukazane w filmie pozwalają widzom nieco
zrozumieć, dlaczego Patrizia postąpiła tak, a nie
inaczej. Po obejrzeniu filmu można dojść do wniosku,
iż każdy w rodzinie Gucci nie do końca zachowywał
się uczciwie i w porządku wobec innych
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„House of Gucci” to już kolejny film, w którym możemy
zobaczyć Lady Gagę. Tym razem wcieliła się ona w
rolę Patrizii. Muszę przyznać, że wykonała świetną
robotę, doskonale ukazała emocje bohaterki, które
wzięły górę w trudnych dla niej chwilach w życiu.
Uważam, że zasługuje ona na Oscara za swoją pracę.
Na uwagę również zasługuje Jared Leto, który zagrał
Paola Gucci. Miał on przed sobą niełatwe zadanie,
gdyż postać ta miała bardzo specyficzny i barwny
charakter. Dodatkowo aktor mówił w
charakterystyczny sposób, co wzbudziło w widzach
większą sympatię do tej postaci. Należy przyznać, że
Leto był nie do poznania w filmie przez to, jak został
ucharakteryzowany. W kinie możemy również
zobaczyć znakomitego aktora, jakim jest Al Pacino
jako Aldo Gucci, Jeremiego Ironsa jako Rodolfo lub
Adama Drivera jako Maurizio. 

 Cała trójka odegrała swoje role bardzo dobrze. Na
ekranie widzowie również mają okazję poznać Salmę
Hayek w roli Piny- wróżki, krętaczki, postaci o bardzo
barwnym charakterze. 
Podsumowując, polecam wszystkim kupić bilet do kina
i obejrzeć „Dom Gucci”. Jest on naprawdę ciekawy i
zrobiono go na bardzo dobrym poziomie.

"Diuna"
N O W OŚĆ  D L A  F A N Ó W  S C I E N C E - F I C T I O N  

       tym filmie z pewnością każdy z nas słyszał.
„Diuna”, bo o niej mowa, miała swoją premierę 22
października tego roku. Mimo iż można ją oglądać w
kinach od miesiąca, była promowana znacznie
wcześniej. Już w wakacje, czekając na obejrzenie
„Czarnej Wdowy” czy „The Suicide Squad”, wśród
reklam i zwiastunów na wielkim ekranie widzieliśmy jej
zapowiedź. To sprawiło, że „Diuny” oczekiwało z
niecierpliwością spore grono odbiorców. Szczególnie
czekali na nią fani science-fiction (w tym ja), którzy
byli ciekawi, jak reżyser Denis Villeneuve poradził
sobie z adaptacją książki Franka Herberta o tym
samym tytule. Jednak zastanawiacie się pewnie,
drodzy czytelnicy, czy ekranizacja zasłużyła sobie na
taki rozgłos. 

Zacznijmy od tego, czym jest „Diuna”. Jej fabuła toczy
się w kosmosie w dalekiej przyszłości.  Planeta Arrakis
zamieszkana przez pustynny lud Fremenów jest
jedynym miejsce, gdzie występuje melanż- substancja
bardzo potrzebna do podróży kosmicznych. Dzięki
niej nawigatorzy mogą wytyczyć bezpieczną trasę dla
statków kosmicznych. Leto Atryda dostaje misję od
imperatora. Ma za zadanie sprawować władzę na
Diunie, planecie ludzi pustyni, aby przejąć kontrolę
nad zbiorami bardzo potrzebnej do podróży
przyprawy. Fremeni oczywiście- co było do
przewidzenia- nie są ufni i posłuszni wobec Atrydów,
bowiem bardzo chcą zachować niezależność wobec
innych rodów i pilnować swojej ziemi ( po latach
brutalnych rządów Harkonnenów na tych terenach). 

O

OCENA FILMU:OCENA FILMU:
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Wybucha konflikt zbrojny między ludźmi pustyni,
pragnącymi bronić swojego domu, Atrydami, którzy
otrzymali prawnie władzę od imperatora oraz
Harkonnenami, chcącymi przywrócić czas swoich
rządów. Walka toczy się o wpływy na Arrakis i dostęp
do melanżu. 

Drugim ważnym wątkiem jest przeznaczenie, które
wkrótce spotka Paula (syna Leto). Młody Atryda miewa
zagadkowe widzenia, których nie jest w stanie pojąć.
Te dwa wątki fabularne sprawiają, iż widzowie z
zaciekawieniem czekają na dalszy bieg wydarzeń. O
co chodzi z tym przeznaczeniem? Kto wygra walkę o
Arrakis? 

Obsadę filmu oceniam bardzo dobrze. Jednak na
szczególną uwagę zasługuje Timothée Chalamet-
odtwórca roli pierwszoplanowej Paula Atrydy. To już
kolejny film, w którym zaprezentował on swoją świetną
grę aktorską, doskonale ukazując emocje syna Leto,
przechodzącego przez wiele trudnych sytuacji
życiowych.  Podam jedną ciekawostkę dla fanów
science-fiction. W filmie tym grają aktorzy, których być
może kojarzycie z innych znanych filmów tego gatunku.
Można zobaczyć Jasona Momoę (pewnie go znacie z
roli Aquamana), wcielającego się w rolę Duncana
Idaho, Zendayę jako Chani (grała również MJ w
„Spider-Man: Homecoming” i „Spider-Man: Daleko od
domu”) oraz Oscara Isaaca jako Leto Atrydę (jego
zapewne fani „Star Wars” mogą znać z roli Poe’a
Damerona). 

Piękna sceneria, zachwycające i nieszablonowe
kostiumy bohaterów sprawiają, iż film ogląda się
jeszcze przyjemniej. Klimatu dodaje również muzyka
utalentowanego Hansa Zimmera, która pozwala nam
poczuć się, jakbyśmy byli gdzieś daleko w kosmosie. 
 Niesamowite efekty specjalne (na bardzo wysokim
poziomie) nadają filmowi dynamiki.
Uważam, iż fabułę książki zrealizowano dobrze. Nie
zauważyłam rażących różnic między ekranizacją a jej
pierwowzorem.  W filmie ukazano nam jedynie połowę
tego, co napisał Herbert. Ciężko byłoby przedstawić
600-stronową historię jako jeden film. Dlatego
planowana jest druga część „Diuny”, której premiera
prawdopodobnie będzie miała miejsce w 2023 roku.
Podsumowując, gorąco polecam każdemu kupić bilet
do kina na „Diunę” (szczególnie fanom science-fiction).
Jestem przekonana, iż nie pożałujecie! 

KURIER
FRANCUSKI

19.11.2021 do polskich kin wszedł, nominowany
do złotej palmy, film „Kurier Francuski z Liberty,
Kansas Evening Sun” Wesa Andersona. Ten
wybitny reżyser po raz kolejny stworzył dzieło
nie do przebicia i wciąga nas od pierwszej
minuty w swój fantastyczny świat.

  ilm jest  zdecydowanie „listem miłosnym” do
tradycyjnej prasy drukarskiej, gdyż właśnie wokół
niej toczy się cała akcja. We francuskim
miasteczku Ennui-sur-Blasé znajduje się
wydawnictwo tytułowego czasopisma. Film
podzielony jest na cztery części:

F

Ocena filmu:
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„Reporter na rowerze” gdzie Herbsaint Sazerac
opisuje podejrzane dzielnice miasta; „Konkretne
arcydzieło” o Mosesie Rosenthaler
niepoczytalnym malarzu, jego ukochanej a
jednocześnie strażniczce oraz bezwzględnych
handlarzach; „Poprawki do manifestu”
dokumentująca trwające na ulicach studenckie
protesty dowodzone przez Zefirellego; oraz
„Prywatna jadalnia komisarza” w której krytyk
Roebuck Wright podczas pisania historii o
wybitnym kucharzu opisuje przy okazji opowieść
o porwaniu syna komisarza policji.

Są to historie pełne absurdu i niespodziewanych
zwrotów akcji, które idealnie wpasowują się w
klimat twórczości Andersona. W tym niespełna
dwugodzinnym filmie co rusz zmienia się
estetyka, kolory i tonacja. Z niemej, czarno-
białej stylizacji na komiksową animację.

Niesamowici aktorzy m.i.n Tilda Swinton, Saoirse
Ronan, Timothée Chalamet stanęli na wysokości
zadania i perfekcyjnie wpasowują się w ten
nietuzinkowy świat.

Realizacja Wesa Andersona definitywnie nie
należy do dzisiejszej masowej kultury.
Alternatywny film idealnie nadaje się na zimowy
wieczór oraz na poprawę humoru po ciężkim
dniu. Niestety nie do końca doceniany przez
wszystkich, o czym świadczy spora liczba
wychodzących w trakcie seansu osób. Od nas
film dostaje mocną ocenę 10/10 i nie
wyobrażamy sobie innej. Estetyka, sceneria, gra
aktorska, kadry to wszystko razem idealnie
współgra i po prostu ma sens.

10/1010/10
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- czy to mogło się udać?

JULIA WIENIAWA I CHŁOPAKI ZJULIA WIENIAWA I CHŁOPAKI Z
ALTERNATYWNEJ SCENYALTERNATYWNEJ SCENY

POLSKIEGO RAPUPOLSKIEGO RAPU
Julia Wieniawa i chłopaki z alternatywnej sceny polskiego rapu - czy to się mogło udać?

„Kryzys Wieku Wczesnego” to drugi długogrający album braci Kacperczyk. Album wyszedł pod
szyldem wytwórni SBM. Składa się na niego jedenaście numerów z czego pięć to single, a trzy to
skity. Za część wokalną odpowiada starszy z braci - Maciej, a producentem wykonawczym jest
młodszy - Paweł. W tej recenzji, w przeciwieństwie do poprzedniej, omówię po kolei wszystkie
numery. Myślę, że będzie to zdecydowanie wygodniejsze dla Was, nasi drodzy czytelnicy, więc
odpalamy spotify i słuchamy!

– tytułowy numer. Bardzo dobry, jeden z moich
ulubionych utworów z płyty, choć dosyć
przygnębiający. Raz na jakiś czas zdarza się nawet
fajna gra słowna, świetny klip, przyjemne bębny w
trakcie drugiego refrenu.

- pierwszy singiel z płyty, jednocześnie
najpopularniejszy na ten moment, klip na fajnym
poziomie, chociaż trochę boli ten sponsoring pewnej
marki piwa, ale idzie to jakoś przełknąć.

- najlepszy numer z całej płyty, fenomenalna
produkcja młodszego z braci, dobra zwrotka
Hodaka, tekst przyjemny, opierający się na dwóch
twarzach Macieja. Refren bardzo szybko wbija się w
głowę, jeden z najczęściej słuchanych przeze mnie
numerów w ostatnim miesiącu, aż boli, że nie
wybrano tego numeru jako singiel, bo myślę, że
sprawdziłby się w tej roli bardzo dobrze.

- fajny numer, jednak trochę boli słuchanie bez
teledysku, tzn. jest to typowy utwór do słuchania z
klipem, ogólnie humorystycznie przedstawienie
dorastania braci, spoko, lecz bez szału.

- po prostu nie. Najgorszy numer na płycie,
jednocześnie najbardziej odstający od całości,
zwrotka Macieja w połączeniu z bitem jeszcze jakoś
ujdzie. Catchup wypada blado, nic specjalnego,
Janusz Walczuk klasycznie- ziółko i piłka nożna - ile
można? (czemu wciska nosa w praktycznie każde
SBM-owe wydawnictwo? Nikomu to nie jest na rękę).
Refrenu nie da się słuchać!

- nudy, zapomniałem o istnieniu tego utworu chwilę po
jego przesłuchaniu.

- po zobaczeniu listy featuringów przy tym numerze
miałem największe obawy, ciężko mi było wyobrazić
sobie panią Wieniawę na tej płycie. Całe szczęście
się nie zawiodłem. Super utwór, typowo o tematyce
miłosnej, refren chyba jeden z najlepszych na płycie,
pani Julia…nie przeszkadza. Za to klip
wyreżyserowany przez Ajgora Ignacego, czyli autora
teledysków do np. „Halo” Kukona czy „Papugi” Maty
cały czas trzyma swój bardzo wyskoki poziom.
Połączenie Wieniawy i Macieja na ekranie jest na
prawdę miłe dla oka i warte polecenia. 

KRYZYS WIEKU WCZESNEGOKRYZYS WIEKU WCZESNEGOKRYZYS WIEKU WCZESNEGO111...

2. ARTYSTA Z ASAP2. ARTYSTA Z ASAP2. ARTYSTA Z ASAP

3. CYRK3. CYRK3. CYRK

4. BREJDAKI4. BREJDAKI4. BREJDAKI

5. LUDZIE PIĘKNI5. LUDZIE PIĘKNI5. LUDZIE PIĘKNI

6. ZNUDZIŁO MI SIĘ6. ZNUDZIŁO MI SIĘ6. ZNUDZIŁO MI SIĘ

7. SEBIKSY7. SEBIKSY7. SEBIKSY
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Podsumowując, największa rapowa wytwórnia w tym kraju, jaką bez wątpienia jest SBM, swoje najlepsze
wydawnictwo w tym roku zawdzięcza…alternatywnopodobnemu zespołowi, co jest swego rodzaju
paradoksem. Nie licząc okropnych „Pięknych Ludzi” i kilku pozbawionych charakteru, mdłych utworów jest to
naprawdę kawałek dobrej muzyki, ze świetną produkcją Pawła i dobrym wokalem Macieja. Czuć
zdecydowanie progres po poprzedniej płycie.

- utwór doczekał się najlepszego teledysku spośród
wszystkich, VHS-owe wydanie robi robotę, numer
został nagrany w Paryżu. Utwór również niczego
sobie. Zdecydowanie Julka Pośnik w starciu pań na
„Kryzysie Wieku Wczesnego” wygrywa z Wieniawą.
Najlepszych feat na tej płycie obok Hodaka.
Zdecydowanie chce się tego słuchać.

- lepsze od „Znudziło mi się”, gorsze niż większość
numerów na tym albumie. Refren próbuje ratować
całość.

- nie ukrywam, że początek skojarzył mi się ze
wszystkimi blendami Taco Hemingway’a z okresu
2016/2017. Na całe szczęście szybko ten moment
przeminął. Generalnie dobre outro, wpasowuje się w
koncepcję swego rodzaju pożegnania ze
słuchaczem, więc to na plus, że nie wrzucili na koniec
i początek losowych numerów tylko zawiesili nad tym
trochę uwagi. 

- po Cyrku jeden z najlepszych numerów na płycie.
Fajna tematyka (chyba rzadko spotykana o rożnego
rodzaju zaległościach natury finansowej). Znowu
fantastyczny refren i fajna solówka na perkusji w
wykonaniu Pawła pod koniec utworu.

8. DŁUGI8. DŁUGI8. DŁUGI

9. NIEBIESKIE PTAKI9. NIEBIESKIE PTAKI9. NIEBIESKIE PTAKI

10. NIE WIEM CO JEST DOBRE10. NIE WIEM CO JEST DOBRE10. NIE WIEM CO JEST DOBRE
A CO ZŁEA CO ZŁEA CO ZŁE

11. PO CO SIĘ SMUCIĆ11. PO CO SIĘ SMUCIĆ11. PO CO SIĘ SMUCIĆ
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Już jest! To ten czas, kiedy wszyscy wesoło nucą świąteczne szlagiery, a stacje
radiowe prześcigają się w umilaniu nam porządków i szalonych zakupów grając
takie grudniowe hity jak "Last Christmas" i "All I Want For Christmas Is You". 
I choć uwielbiamy polskie kolędy, to równie chętnie słuchamy zagranicznych
przebojów. 
A oto 14 najpopularniejszych z nich!

Co ciekawe, niektóre z powyższych piosenek,
dziś trwale wpisane w świąteczny kanon,
powstały w zupełnie niecodziennych
okolicznościach. O tym parę słów...

Pamiętacie tę scenę z filmu "Kevin sam w domu",
gdzie ten stara się pokazać złodziejaszkom, że
oprócz niego w domu znajdują się inni
domownicy sznurkami obsługując tekturowe
modele? W tej scenie tłem jest właśnie piosenka
Rockin' Around the Christmas Tree w wykonaniu
Brendy Lee. Ta na świat przyszła w 1944 roku w
biednej rodzinie, a pierwsze kroki wokalne
stawiała w... kościele. Po śmierci jej ojca, w wieku
9 lat aby podreperować kruchy budżet rodzinny
zaczęła występować i zarabiać pierwsze
pieniądze. W wieku 13 lat (!) została zaproszona
przez producenta Owena Hardleya do
zaśpiewania nowej kompozycji Johnny'ego
Marksa pt. Rockin' Around the Christmas Tree.
Lee zgodziła się i w lipcu 1957 roku
zarejestrowała ten, jak się później okazało, wielki
przebój. Ponad 60 lat później niezmiennie
zadziwia, że Brenda Lee w tak młodym wieku
dysponowała tak dojrzałym głosem.

A czy wiecie jak i kiedy powstał nieśmiertelny i
zdecydowanie ponadczasowy przebój grupy
Wham! Co prawda w warstwie tekstowej nie ma
zbyt dużego związku ze świątecznym czasem, to
charakterystyczną wpadającą w ucho melodią
oraz pierwszymi linijkami "Last Christmas" wpisał
się dużymi literami w historię świąt Bożego
Narodzenia.

1.Glee Cast - Jingle Bell Rock

2. Michael Bublé - Holly Jolly Christmas

3. Dean Martin - Let It Snow

4. Ed Sheeran & Elton John - Merry

Christmas

5. Sia - Snowman

6. Kelly Clarkson - Underneath the Tree

7. Ariana Grande - Santa Tell Me

8. Britney Spears- Santa, can you hear me?

9. Celine Dion - So This Is Christmas

10. Chris Rea - Driving home for Christmas

11. Sia - My Old Santa Claus

12. Cliff Richard - Mistletoe And Wine

13. Wham! - Last Christmas

14.  Mariah Carey - All I Want For Christmas

Is You



"Sen Nocy
Zimowej"

A L E K S A N D R A   J Ä G E R
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W roku 1984 tworzący duet Wham!  Andrew
Ridgeley oraz George Michael gościli podczas
zwyczajnej niedzieli u rodziców George'a na
obiedzie. W pewnym momencie Michael poszedł
na górę i nie wracał przez godzinę, a gdy wrócił
minę miał jakby odkrył złoto. Później George
napisał do kompozycji tekst o utraconej miłości,
co nie przeszkodziło stać się całości
niesamowitym, świątecznym przebojem.
Podobnie jak Brenda Lee panowie z Wham!
kompozycję zarejestrowali latem 1984 roku. Zimą
został nakręcony też równie słynny jak cały utwór
teledysk. Ciekawostka! Jest to ostatni teledysk z
udziałem George'a Michaela, gdzie ten nie
posiada zarostu. Chyba nie ma dziś osoby, która
nie utożsamiałaby tego utworu z Bożym
Narodzeniem, a gdy zaczyna on wybrzmiewać w
stacjach radiowych na całym świecie to pewne
jest, że Święta już wkrótce.

Jeszcze jeden szlagier, którego historii nie
można w tym zacnym zestawie pominąć to
"Driving home for Christmas" brytyjskiego
piosenkarza Chris'a Rea. Ten wesoły, frywolny
utwór towarzyszy nam już od początku grudnia i
nadaje rytm przygotowaniom do celebracji
Bożego Narodzenia. Pomysł pojawił się, kiedy
Chris wracał z Londynu do rodzinnego
Middlesboroug na święta. "Na szczęście" utknął
w gigantycznym korku i z nudów stworzył, no cóż,
kawałek dobrej muzyki.
A jakie są Wasze ulubione kawałki
bożonarodzeniowe? Które wprowadzają Was w
ten cudowny i jedyny w swoim rodzaju
świąteczny klimat, a które doprowadzają do
szału? Jedno jest pewne, bez muzyki nie
czulibyśmy, że "Santa is coming to town" ;-).
Wesołych Świąt!!!

Z bojowym nastrojem nie pójdę dziś spać
Nie będę się dąsać, niebo wszak jaśniejsze

Od wszystkich innych lichych, głuchych zmian
Od wstrętu do innych z odwagą odejdę

 
Brzdękanie szklanek, zamrożone ręce

Za owe chcę dziś hołd złożyć
Pan w zamszowym płaszczu i Pani w sukience

Niechaj i im się ułoży
 

Usłane kolcami podłoże u stóp
Wszak każda istota czasem staje w miejscu

I może powinniśmy zatrzymać ten ruch
Pomyśleć o czulszym i twórczym podejściu

 
Odrzućmy więc spory, kto ma berło dzierżyć
Kto ma jak wyglądać, komu bronić pokus
Tylko we wspólnocie repulsje zwyciężyć

I być razem, nie tylko przez jedna noc w roku



Czyli co polecamy na wieczory gier.
mamy już zimę, co oznacza zimne wieczory w domu z herbatką. Mamy dla was pomysł na

urozmaicenie tych dni, czyli planszówki! Gry planszowe sprawdzą się świetnie także jako prezent na
święta! Co miesiąc będziemy polecać inną, ciekawą grę, z którą ciemne, zimne wieczory nie będą

takie nudne!
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Jest to kooperacyjna gra śledcza, w której gracze
muszą wspólnie zdecydować, co jest istotnym tropem, a
co nieprzydatną plotką. Czy detektywom uda się
rozwikłać tajemnicę śmierci arystokraty bądź tajemnicę
wampira z muzeum? Gra posiada 2 części- 2 osobne
zagadki, które posiadają trójwymiarową scenę zbrodni i
innowacyjny sposób gromadzenia wskazówek. Jest to
nowy sposób na przeniesienie bestsellerowych Escape
Roomów do naszego domu! Świetnym plusem tej gry jest
możliwość rozgrywki z przyjaciółmi bądź samemu.

Cechy gry:
-liczba graczy: 1-6             
-czas gry: ok. 40-60 min

Cechy gry:
-liczba graczy: 1-2
-czas gry: ok. 30 min 
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PLANSZÓWKA MIESIĄCAPLANSZÓWKA MIESIĄCA

COŚ  DLA PRZYJACIÓŁ

COŚ  DLA SAMOTNIKÓW

KRYMINALNE ZAGADKIKRYMINALNE ZAGADKIKRYMINALNE ZAGADKI

SABOTAŻYSTASABOTAŻYSTASABOTAŻYSTA
Sabotażysta pojedynek
Krasnoludy muszą się zdecydować, czy budują tunel
razem, czy każdy z nich będzie to próbował zrobić na
własną rękę. W obu przypadkach istnieje możliwość
zniweczenia planów współgracza i zdobycia całego
złota! Zepsuty kilof, zawalisko w tunelu lub zamknięte
drzwi – przebiegły krasnal zapewni sobie decydującą
przewagę w walce o złoto. A jeśli pod ręką nie ma
drugiego kopacza, można spróbować swych sił w grze
jednoosobowej. Czy samemu uda się zbudować tunel i
ominąć przy tym wszystkie przeszkody na drodze do
zwycięstwa?











Z okazj i  nadchodzących Świąt  Bożego

Narodzenia redakcja Halo Alo życzy

wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom

dużo zdrowia,  pogody ducha i  spokoju.  Niech

zbliżający się  rok 2022  będzie dla  nas

wszystkich czasem rozwoju,  owocnej  pracy i

spełnienia!  Wesołych Świąt!  

W tym 

cudownym miesiącu nie

świętujemy tylko Bożego

Narodzenia ale także urodziny

naszej ukochanej Pani Dyrektor !

A oto kilka życzeń od naszych

uczniów:

- Zdrowia, wytrzymałości oraz

cierpliwości
- Dobrej energii
- Braku zadyszki przy wchodzeniu     

po schodach  ;)
- Sukcesów zawodowych
- Spokoju, szczęścia i

pieniędzy 


