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Szkolne halo 
 

 

 

 

 

 

Fot. tb 

Na mikołajkowej wycieczce 

Wychowawczynie klas pierwszych  

c, d, e zabrały gimnazjalistów na 

mikołajkową wyprawę 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przypuszczały nawet, że wystawa 

poświęcona wykorzystaniu fizyki w życiu 

codziennym wzbudzi tak duże zainteresowanie 

podopiecznych 

Paniom spodobała się natomiast wystawa 

legendarnych piór marki PARKER. Wśród 

eksponatów pochodzących z Muzeum w 

Wielkiej Brytanii znalazły się takie, które 

uczestniczyły w najważniejszych wydarzeniach 

politycznych na świecie.              

Pamiątkowa fotka i 

ruszamy do kina!!! 

Kl. I c, d, e 

z wychowawcami 

Fot. E. Mydłowska 



 

Koncert, koncert, koncert! 

15 grudnia gościliśmy w naszej 

szkole Trio Dixielandowe 

tajemniczej nazwie Srebrna Tarka 

z Łodzi.  Wszyscy uczniowie, 

którzy przybyli na koncert, 

zapoznali się z  ciekawą historią 

jazzu tradycyjnego. Młodzież 

miała okazję posłuchać znanych 

standardów muzycznych, np. Hello Dolly i innych. 

  

Skład zespołu:   Marcin Błoszyk - trąbka,  Marek Maciejewski – saksofon tenorowy, 

Maciej Malec - puzon. 

 

Koleżanki i koledzy mieli okazję poznać 

budowę i brzmienie wybranych instrumentów 

muzycznych.  

 

 

Wybrańcy wykonali wspólnie jeden 

utwór 

Może kiedyś zainteresują się jazzem?             Fot. K.  Mydłowska kl. IIIA LO 

Wypadli całkiem nieźle  

Kiedy następny koncert w naszej szkole? 

 

                                                                                                                                          red. 

To już ostatnia taka klasowa wigilia 

 

W ostatnim tygodniu przed świętami  

wiele klas gimnazjum i liceum  

zorganizowało spotkania wigilijne.  

Dla uczniów klas trzecich była to  

wyjątkowa, bo już ostatnia w tym gronie,  

szkolna Wigilia.  

 

     Opłatek, życzenia, buziaki 

     

 

 

 

 

Pod klasową choinką IIIA LO znalazły się                     Zdjęcie z wychowawcą i....  

świąteczne upominki od Św. Mikołaja  

 

 

Klasa IIIA – niestety nie w komplecie Ja 

robiłam foty  Byłam też chyba niegrzeczna, 

bo klasowy Mikołaj o mnie zapomniał  

No cóż?  Nie można mieć wszystkiego! 

                                                                                          K. M. 

 

Fot. K. Mydłowska kl. IIIA LO 

 



NASZE POLSKIE 

BETLEJEM... 

 

 

W środę 22 grudnia ‘2010 uczestniczyliśmy w szkolnych jasełkach pod tytułem NASZE 

POLSKIE BETLEJEM .  

To uroczyste spotkanie uświetniła obecność wyjątkowych gości. 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród nich należy wymienić: ks. proboszcza – Henryka Trzaskowskiego, burmistrza G. i 

M. – p. Sławomira Chmielewskiego, przewodniczącego Rady Gminy – p. Jarosława 

Zawalicha, liczne grono radnych, emerytowanych nauczycieli naszej szkoły oraz 

przedstawicieli rodziców, na czele z przewodniczącym R. R. – p. Robertem Krawczykiem. 

 

 

 

 

 

 

 

W przedstawieniu nie zabrakło starannie wykonanej stajenki, żłóbka, a przy nim Józefa i 

Marii. Byli także aniołowie, pastuszkowie oraz Trzej Królowie ze złotem, kadzidłem i 

mirrą. Nie można zapomnieć również o efektownej dekoracji i niezwykle bogatej oprawie 

muzycznej naszych jasełek.  

 

 

Milena Kołodziejczyk 

 i Paweł Barański  

spisali się w swoich  

rolach znakomicie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu uczniów Gimnazjum i Liceum Asia 

Kujat i Ada Trawczyńska złożyły zebranym ciepłe 

świąteczne życzenia.  

Następnie wraz z Olą Kurcińską, Kamilem 

Ścisłowskim i Dawidem Michalakiem 

symbolicznie przełamali się opłatkiem z dyrekcją 

szkoły i zaproszonymi gośćmi. 

 



Pan Sławomir Chmielewski 

wyraził swój podziw  

dla młodych artystów. 

Pogratulował organizatorom 

spotkania pomysłowości. W 

swoim wystąpieniu odwołał 

się też do tekstów i utworów 

wykorzystanych w 

jasełkach. 

 

       

Dyrektor – p. Dariusz Sańpruch – nagrodził 

uczestników szkolnego konkursu na 

najładniejszą szopkę.  Zwyciężył uczeń 

klasy 1a gimnazjum – Damian Dziadak, 

drugie miejsce zajął Tomek Dąbrowski (3a 

gimnazjum),  trzecia nagroda przypadła w 

udziale siostrom Magdalenie Bobie (IIB 

LO) i Adrianie Bobie (1a gimnazjum). 

Wśród wyróżnionych znaleźli się także: 

Katarzyna Prykiel (1a), Kamila Kowalska 

(1a), Paweł Wangryn (1a).  

  

 

To, co humor nam poprawia, zwykle 

słodkie bywa Dzięki szczególnej 

uprzejmości i hojności Zakładu 

Produkcyjnego Ferrero Polska dyrekcja 

szkoły zgotowała wszystkim 

uczestnikom  imprezy słodką 

niespodziankę – czekoladowe jajka i 

pyszne batony Nikt nie potrafił 

odmówić pogodnie uśmiechniętym  

Mikołajkom i Mikołajom  Odchudzać 

zaczniemy się dopiero po świętach 

 Podziękowania p. dyrektora 

 dla organizatorek jasełek:  

p. dyrektor Jolanty Tomczyk,  

p. dyrektor Urszuli Tomali-Kujat,  

p. Edyty Mydłowskiej,  

p. Lidii Kosatki,  

p. Beaty Kotlarz,  

p. Marioli Kuźmy,  

p. Katarzyny Frączak-Bartuszek,  

p. Anny Woźnicy,  

p. Agnieszki Kłujszo-Juścikowskiej.   

 

Po części oficjalnej dyrekcja, 

wszyscy zaproszeni goście oraz 

nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły udali się na wspólną 

wigilię. Tę część spotkania 

rozpoczęły wzajemne życzenia. 

Po nich przystąpiono do 

kosztowania tradycyjnych 

polskich potraw Na świątecznie 

udekorowanym stole królowała 

ryba pod kilkoma postaciami, 

pierogi z kapustą i grzybami oraz 

czerwony barszcz. Całość 

uzupełniały słodkości i owoce  



 

Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz gminy, członkowie Rady Rodziców  i 

emerytowani nauczyciele nie szczędzili miłych słów pod adresem szkoły, jej dyrekcji, 

nauczycieli i uczniów. Wyrazili swoją wdzięczność za zaproszenie na wspaniałe jasełka i 

poczęstunek. 

Miłym momentem były 

życzenia i kwiaty od 

rodziców dla 

 p. dyrektora z okazji jego 

imienin. 

P. Dariusz Sańpruch 

poczęstował zebranych 

okazałym tortem 

 

 

Spotkanie wigilijne zakończyło wspólne 

kolędowanie przy dźwiękach muzyki w wykonaniu 

niezastąpionej pani Marioli Kuźmy 

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, 

przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie 

znak.  
                                                                                                      red. em.  
                                                                                                           Fot. J. Mydłowski 

 

Czy wiecie, że... 

Boże Narodzenie, uroczystość Narodzenia 

Pańskiego – w tradycji chrześcijańskiej to 

święto upamiętniające narodziny Jezusa 

Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, 

przypadające na 25 grudnia (wg kalendarza 

gregoriańskiego). Boże Narodzenie 

poprzedzone jest okresem trzytygodniowego 

oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

          W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego 

(tzw. Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), 

Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 

stycznia kalendarza gregoriańskiego.  

W Ewangeliach nie występuje data narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym 

obecnie autorem, który pisał o narodzinach Jezusa 

w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym na 

204 rok Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) 

pisał on: Pierwsze przyjście Pana naszego 

wcielonego, w którym narodził się w Betlejem 

miało miejsce ósmego dnia przed kalendami 

styczniowymi (tzn. 25 grudnia).Dzień 25 grudnia 

jako datę dzienną obchodzenia pamiątki Bożego 

Narodzenia podał też rzymski historyk Sekstus 

Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai, w 

roku 221. 

Boże Narodzenie na obrazie Fra Filippa Lippi 

Wigilia 
 W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta 

Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 

poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii 

(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie 

Gwiazdką lub Godami
.
 W dniu tym tradycją w Polsce 

jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach 

kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia 

jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała 

zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej 

gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech 

Króli do stajenki. Słowo Wigilia oznacza czuwanie, 

czyli duchowe przygotowanie się do świąt. Ten dzień wieńczy odprawiana uroczyście o 

północy Pasterka. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Godowe
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bo%C5%BConarodzeniowa


Choinka 
 

Większość symboli Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich. 

Choinka od wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. 

Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk 

okultystycznych. Również wyznawcy Mitry i osoby obchodzące rzymskie Saturnalia 

obdarowywały się prezentami. W minionych wiekach stałym elementem dekoracyjnym 

były snopy zboża - symbol dostatku - stawiane przez gospodarzy w kątach izb chłopskich. 

Poza zbożem domy dekorowano też podłaźniczkami, czyli odpowiednio przyciętymi 

wierzchołkami lub gałęziami drzew 

iglastych, zatykanymi w różnych miejscach 

izb lub zawieszanymi u powały. Zwyczaj 

ten był zapewne symbolem życia, miał 

zapewniać ludziom, domostwu i całemu 

dobytkowi szczęście i wszelką pomyślność.  

          Współczesna choinka, przybrana 

świeczkami i innymi ozdobami pojawiła się 

najwcześniej na ziemiach niemieckich. Jej 

ojczyzną była najprawdopodobniej Alzacja. Tam właśnie zwyczaj polegający na 

wnoszeniu do domu wiecznie zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy suficie został zastąpiony 

w XV lub XVI wieku stojącym drzewkiem wigilijnym. Zwyczaj przystrajania drzewka 

wigilijnego rozpowszechnił się zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku. Współczesna 

choinka, jak uczy Kościół, jest odwzorowaniem drzewa rajskiego: "drzewa życia", 

biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. 

Choinkę wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i 

Ewę.  

Kartka świąteczna    

Należy też wspomnieć o kartach pocztowych ze świątecznymi i 

noworocznymi życzeniami wysyłanymi do znajomych i krewnych. 

Autorem tego pomysłu był Anglik John Horsley. W 1846 roku 

zaprojektował on pierwszą taką kartę. Wydrukowano ich wówczas pięćdziesiąt, nie 

wiedząc jak zostaną przyjęte. Dziś na całym świecie co roku wysyła się miliony kart 

świątecznych.  

 

Święty Mikołaj - jest znany na całym świecie. W Ameryce  

Mikołaj przybrał  postać pyzatego dziadka o  czerwonych 

policzkach i długiej białej brodzie  podróżującego saniami w 

zaprzęgu reniferów. Mikołaj był szlachetnym biskupem. 

Legendy mówią, że  potrafił czynić cuda.  Najsłynniejsza z 

nich opowiada o trójce dzieci, które zły  drwal zabił i ukrył 

w beczce. Mikołaj przywrócił dzieci do życia i obsypał je 

prezentami. 

 

Na Słowacji święty Mikołaj z przebierańcami w maskach 

przegania z domów śmierć. Ma on wygląd przerażającego upiora 

z kosą w ręku. W Austrii Święty Mikołaj przychodzi w 

towarzystwie diabłów, czyli Krampusów. Są to przebierańcy, 

którzy straszą nieposłuszne dzieci. Died Moroz (Dziadek Mróz) - 

zwykle w towarzystwie Snieguroczki (Śnieżynki) - to rosyjski odpowiednik św. Mikołaja. 

Przynosi prezenty grzecznym dzieciom w noworoczną noc. Sinterklass w Holandii 

przypływa statkiem w ostatnią sobotę listopada. Przyjeżdża przez miasto na białym koniu i 

udaje się na spotkanie do pałacu, by zapytać księcia i księżniczkę, czy byli grzeczni.  
Dame Abonde odwiedza dzieci we Francji. To dobra wróżka przynosząca prezenty w noc 

sylwestrową. Prezenty przynoszą też dwaj przyjaciele Pere Noel i Pre Fouettard. 

Dzieci hiszpańskie dostają prezenty dopiero 6 stycznia. Rozdają je Trzej Magowie: 

Kacper, Melchior i Baltazar. W tradycji bizantyjskiej zamiast Mikołaja jest Święty Bazyli, 

który rozdaje prezenty 1 stycznia. We Włoszech jest to La Befana - wróżka o wyglądzie 

wiedźmy. Niegrzecznym dzieciom sypie do pończoch popiół. Odwiedza domy w Święto 

Trzech Króli. Niemiecka Frau Berta ma olbrzymie stopy i żelazny nos. Prezenty zostawia 

na parapetach, schodach, wkłada je do skarpet lub pod poduszkę dostając się do domu 

kominem. 
                                                                                                                        Oprac. B. K. 
O tradycji Jasełek... 

 
---- Z drugim dniem świąt Bożego Narodzenia (od dnia św. Szczepana) rozpoczynał się okres 

"jasełek". Trwał on przez wieki do uroczystości Matki Bożej Gromnicznej (2.II), czyli do dnia 

ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej.  

---- Nazwa "jasełka" wskazuje na źródło tematyczne tychże przedstawień. Jasełka bowiem to żłób, 

czyli rodzaj drabinek, jeszcze dziś stosowanych, które służą do zadawania karmy bydłu i koniom. 

Stawia się je także w lasach, by podkarmiać zwierzynę łowną. W żłóbku został złożony Chrystus po 

swoim narodzeniu. Zatem "jasełka" prezentują udramatyzowane, teatralne sceny na temat przyjścia 

Chrystusa Pana na świat. 

---- Początków jasełek poszukują historycy w duszpasterskiej intuicji św. Franciszka oraz w 

naturalnej predyspozycji ludu włoskiego, który kocha teatr, aktorstwo, śpiew i ożywiona gestykulacja 

mowę. Był to swoisty rodzaj nauki religijnej na temat Bożego Narodzenia. Początków tych 

przedstawień należy szukać nawet w XIII wieku.  

---- Powodzenie tej ludowej sztuki wyjaśnić można wieloma przyczynami. Posiadały one duży 

ładunek dramatyczności: narodziny Zbawiciela w bardzo ubogiej scenerii, elementy dekoracyjne 

(wół, osioł, siano, żłób, sceny pasterskie, itd.), postać okrutnego Heroda, egzotyczni Królowie o 

nietypowym kolorze skóry i kolorowym orszaku, rzeź niewinnych dzieci, śmierć z kosą, aniołowie z 

olbrzymimi skrzydłami, a także diabły, żydzi, mieszczanie, rycerze itd. Ponadto, jasełka te na ogół 

odbywały się po zapadnięciu zmierzchu.  

---- Początkowo miejscem widowisk był budynek kościelny, a dopiero później, gdy niektóre postacie 

teatralne, jak śmierć, pasterze, czy diabły, zachowywały się coraz swawolniej, przedstawienia 

jasełkowe prezentowano raczej w karczmach, szopach czy większych izbach. Wówczas pierwotna, 

wyłącznie religijna treść, została obudowana wieloma elementami wtórnymi, przeważnie 

komicznymi, stając się często "pobożną komedią".  

---- Od XVIII w. naturalnych aktorów zaczęły zastępować kukiełki, którym głosu udzielali ukryci 

kolędnicy, a z czasem aktorzy, którzy na sposób objazdowy odwiedzali różne dwory szlacheckie, czy 
nawet profesjonalnie zbudowane pomieszczenia teatralne.                                     Red. źródła internetowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrokrzew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jemio%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okultyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(mitologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saturnalia


Nasz świat... uchwycony okiem obiektywu...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajecie te miejsca przykryte śnieżnym puchem? Nasza okolica o każdej porze roku 

wygląda zjawiskowo 

Nasza zima zła!!! 

 

 

 

 

 

 

fot. ah, em, km 

Cudze chwalicie... Swego nie znacie... Warte przypomnienia 

 

Redakcja Szkolnego Halo przedstawia nieco zapomniane, a przecież niezwykle 

barwne zwyczaje i stroje ludowe z różnych regionów naszego kraju. W tym 

numerze kolejne cztery 

obrazy 

Zapraszamy do naszej 

galerii 

 

 

 

Podhale Krzesany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowskie Krakowiak 

 

                                                 K.M. 



Poszerzamy wiedzę...   

                                       Patroni Europy 

 

Św. Benedykt z Nursji (480 – 547 r.), założyciel Zakonu 

Benedyktynów. Budowniczy kościoła i klasztoru na Monte 

Cassino, organizator życia zakonnego w zachodniej 

Europie. W 1964 roku papież Paweł VI ogłosił go głównym 

patronem Europy. 

 

Św. Cyryl (827 - 869 r.) i św. 

Metody (820 - 885 r.), misjonarze pochodzenia greckiego, 

zasłużeni w dziele wprowadzania ziem słowiańskich do kręgu 

kultury chrześcijańskiej. Odegrali wybitną rolę w rozwoju 

piśmiennictwa słowiańskiego, ich 

działalność miała też znaczenie dla 

hamowania ekspansji niemieckiej na 

Wschód. W roku 1980 Jan Paweł II 

ogłosił ich współpatronami Europy. 

Św. Brygida Szwedzka (1303 – 1373 r.), 

założycielka Zakonu Brygidek, słynęła z objawień i proroctw 

religijnych i politycznych; spisane teksty widzeń św. Brygidy są 

uznawane za najwybitniejsze dzieło średniowiecznej literatury 

szwedzkiej. 

Św. Katarzyna ze Sieny (1347 – 1380 r.), włoska mistyczka i 

stygmatyczka, działała na rzecz przywrócenia pokoju we 

Włoszech i reformy kościoła. W 1939 roku ogłoszona patronką 

Włoch. 

 

Św. Edyta Stein (1891 – 1942 r.), 

filozof i teolog. Pochodziła z rodziny 

żydowskiej. W 1921 roku przyjęła 

katolicyzm, zaś w 1933 wstąpiła do 

zakonu Karmelitanek. W 1942 roku 

została aresztowana przez gestapo i 

zamordowana prawdopodobnie w obozie Auschwitz. 

Kanonizowana przez Jana Pawła II w 1998 roku. 

 

 

                                                                                                                                        Oprac. ah 

Z ostatniej chwili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograficzny reportaż z Koncertu  

Finałowego WOŚP w Mogielnicy 

Komisyjne liczenie pieniędzy.  



 

Co warto przeczytać... 

 

Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie 

zapomnieć owe letnie dni, podczas których odkrył, niemal 

przypadkiem, istnienie magii. 

- tajemnica, groza, pierwsza miłość, przygoda, okrucieństwo i 

sentymentalizm, 

- debiut literacki Carlosa Ruiza Zafona, późniejszego autora 

Cienia wiatru, z roku 1993, pierwsza część trylogii dla 

młodzieży, 

- niesamowite przygody trzynastoletniego Maxa, jego sióstr i 

ich przyjaciela. 

 

       Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943 

do małej osady rybackiej, na wybrzeżu Atlantyku, by zamieszkać w domu, który niegdyś należał do 

rodziny Fleishmanów. Ich dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. 

       Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy (Max widzi nocą w ogrodzie clowna i dziwne 

posągi artystów cyrkowych), ale ważniejsze, że dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, dzięki 

któremu mogą to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię zatopionego w wodach 

przybrzeżnych, pod koniec pierwszej wojny, okrętu "Orfeusz") i poznać dziadka Rolanda, latarnika 

Victora Kraya, który opowie im o złym czarowniku znanym jako Cain lub Książę Mgły, chętnie 

wyświadczającym usługi, ale nigdy za darmo. Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową 

legendą, szybko okazuje się zatrważającą prawdą.  

      Książę mgły to żywa i przykuwająca uwagę powieść. Ekscytująca dla młodych wiekiem i 

duchem czytelników. 
                                                                                                                               źródło: BESTSELLERY.NET 

 

Carlos Ruiz Zafón (ur. 25 września 1964 w Barcelonie) – hiszpański pisarz. Z wykształcenia 

dziennikarz. Od 1993 mieszka w Los Angeles. Autor poczytnych 

powieści i scenariuszy filmowych.  

 

Utwory: 

 Książę Mgły,  

 El palacio de la medianoche, 

 Las luces de septiembre, 

 Marina, 

 Cień wiatru, 

 Gra anioła. 

Do swoich ulubionych autorów zalicza Dostojewskiego, Tołstoja i 

Dickensa. W 2008 roku opublikował swoją najnowszą powieść – 

Gra anioła, nawiązującą treścią do historii z Cienia wiatru.                                           red. 

Co warto obejrzeć... 

 

Święta Thomasa Kinkade’a    

Reżyseria: Michael Campus 

 

Obsada:  

 

Jared Padalecki 

Marcia Gay harden 

Geoffrey Lewis 

Peter O'toole 
Aaron Ashmore 

Pouczająca i skłaniająca do refleksji opowieść o 

początkach kariery najpopularniejszego malarza 

Ameryki, Thomasa Kinkade’a.  

 

     Młody malarz amator Thomas Kinkade przyjeżdża wraz z bratem do rodzinnego miasteczka 

Placerville na święta Bożego Narodzenia. Dowiaduje się, że z powodu olbrzymich długów jego 

matka prawdopodobnie będzie zmuszona sprzedać dom. Aby do tego nie dopuścić, Thomas 

podejmuje się namalować na ścianie jednego z budynków obraz przedstawiający rodzinne miasto. 

Tak odkrywa swoje artystyczne powołanie i zostaje "malarzem światła"... 

     Film oparty na biografii Thomasa Kinkade'a (ur. 1958), kontrowersyjnego współczesnego 

malarza, czerpiącego inspirację zarówno z akademickiego malarstwa realistycznego, jak i 

impresjonizmu. Jego baśniowe, wyróżniające się żywą kolorystyką obrazy zdobią setki kalendarzy, 

notesów, przerabiane są na puzzle i kopiowane w dziesiątkach egzemplarzy.  

     Kinkade przez jednych nazywany jest „malarzem światła”, przez innych „królem przesłodzonego 

kiczu”. 

 

 

         W rolę słynnego malarza 

wcielił się Jared Padalecki, jego 

matkę zagrała zdobywczyni 

Oscara Marcia Gay Harden, a na 

ekranie pojawił się ponadto 

ośmiokrotnie nominowany do 

Nagrody Akademii Peter 

O’Toole.  

 

Polecamy...  Piękna filmowa 

opowieść na zimowe 

popołudnie 

 

 

T. Kinkeade Silent Night                                                                                                   red. na podst. HBO.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/25_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1964
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marina_(powie%C5%9B%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%84_wiatru
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Dostojewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_To%C5%82stoj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_anio%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cie%C5%84_wiatru


W moim sercu 

Kto ci powiedział,  

Że wciąż tam jestem? 

Wytrzymałem tę zimę. 

Wspomnienia skute lodem… 

Mrozem milczące…  

Po co ci słońce? 

Nie będzie już z tego 

Żadnego szczerego słowa,  

Prawdziwego żalu   

Ani głuchego 

Płaczu w poduszkę.  

Nigdy nie zaniesie ci wiatr 

Mojego krzyku 

Bezwiednie milczącego 

O pomoc. 

 

Piotr Cuprjak  (absolwent LO w Mogielnicy i nasz redakcyjny kolega , obecnie student 

pierwszego roku filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)       

Podpatrzone w sieci 

Zgadnij, kto to jest? Kogo przedstawia ta karykatura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgadnij, co to za miejsce?  

 

 

 

Czekamy na odpowiedzi 

                                                                                       

Drodzy Czytelnicy!!! 

 

Pożegnaliśmy rok 2010, weszliśmy wspólnie w 2011!  

Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, 

pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń. A gdy się one 

już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one 

nadają życiu sens. 

Zespół redakcyjny Szkolnego Halo  


