
Z Budy
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół Prywatnych w
Opocznie
ul.Partyzantów 1a
26-300, Opoczno

Numer 32 09/15

ROK SZKOLNY  ROZPOCZĘTY !!!

Wszyscy uczniowie kochają
szkołę. A ich ulubionym
świętem jest oczywiście
rozpoczęcie roku
szkolnego.U nas w tej
uroczystości wzięło udział
420 uczniów.
Akademię   tradycyjnie
poprzedziło wprowadzenie
sztandaru z wizerunkiem
naszego patrona- Profesora
Stanisława Albina
Kowalskiego. Następnie
wicedyrektorzy
poszczególnych oddziałów-
przedszkola,szkoły
podstawowej,
gimnazjum(Barbara
Miękus), liceum i szkoły
zawodowej (Waldemar
Ferensztajn) 

           LEKKOATLECI  GÓRĄ...     
         W czwartek 24 września większość lekkoatletów
 z "prywatnej" w Opocznie wzięło udział w indywidualnych
biegach przełajowych, które jak co roku odbyły  się 
w Mniszkowie. Dystans ten nie należał do najłatwiejszych,
ponieważ mierzył on 1000m dla dziewcząt i 1500m dla
chłopców. Najlepiej zaprezentowała się Daria Leśniewska z
3gim - wygrywając kategorię dziewcząt szkół
gimnazjalnych. W tej samej kategorii czwarta na mecie była
Paulina Walkiewicz z 1gim. W kategorii chłopców szkół
gimnazjalnych trzecie miejsce wywalczył Mateusz
Milczarek z 3gim, a oczko za nim uplasował się Łukasz
Rogulski z 2gim. Ze szkół ponadgimnazjalnych czwarte
miejsce zajęła Ewelina Andre, a piąte Dagmara Olczak.
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali kwalifikacje do
zawodów wyższej rangi w Uniejowie. Dla reszty
zawodników bieg ten był sprawdzianem przed
nadchodzącymi sztafetami.
                       MONIKA  GROMADZKA, kl.II G

   Ja -  jak każdy uczeń ,
uważam  iż pierwszy
września   to   utrata
wolności czyli koniec
wakacji. Niestety, wszystko
co dobre szybko się kończy.
Na uczniów znowu czekają
sprawdziany,
kartkówki,odpowiedzi.
Jedyną rzeczą, która może
nas, uczniów pokrzepić- jest
to, że za 9 miesięcy
oczekiwane WAKACJE.

 JAKUB WLAZŁO,
           kl.II G

zapoznali wszystkich 
z wychowawcami,
nauczycielami oraz
ważnymi zasadami
panującymi w szkole. Nowi
uczniowie mogli po raz
pierwszy zobaczyć swoich
kolegów i koleżanki, a także
całe grono pedagogiczne.
Pod koniec  uroczystości
nadeszła chwila niecierpliwe
oczekiwana przez
wszystkich  -

        ROZPOCZĄŁ SIĘ
         ROK   SZKOLNY  
            2015/2016.

Pierwszy dzwonek dla uczniów klasy "0" oraz klasy "1"



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 32 10/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZ Budy

NARODOWE
CZYTANIE
"Lalki”
„ Lalka”- Bolesława 
Prusa to jedna z
najważniejszych lektur 
w liceum. Dnia 5
września odbyło się
ogólnopolskie czytanie
tego tekstu. Patronat
główny objął  prezydent
Andrzej Duda wraz ze
swoją małżonką. Tego
dnia para prezydencka
w warszawskim
Ogrodzie Saskim jako
pierwsza  przeczytała

fragment powieści
Prusa. Przez cały
dzień dzieło
"Aleleksandra
Głowackiego"  czytali
znani aktorzy, m.in
Jerzy Radziwiłowicz,
Anna Dymna, Jan
Peszek, Małgorzata
Foremniak.
9 września swoją
obecnością w naszej
szkole zaszczyciła nas
Alicja Piekarska  z
Biblioteki
Pedagogicznej w
Opocznie. 

Czytanie powieści
B.Prusa odbyło się w  
klasie  2 LS , która w
bieżącym roku
szkolnym przeczyta
tekst w
całości.Czytanie
lektury odbyło się  na
lekcji języka polskiego.
Pierwszy fragment
czytała kierownik
Biblioteki
Pedagogicznej w
Opocznie :  Alicja
Piekarska. Kolejny
fragment  
wysłuchaliśmy w
wykonaniu naszej
polonistki - Iwony
Stępniewskiej. Czytali
również uczniowie:
Szymon Gwadera ,
Karol Balasiński oraz
Marysia Kołodziejczyk.
Na pamiątkę
narodowego czytania  
każdy uczeń  

mógł sobie przybić
ogromną  pieczątkę w
swojej książce lub  w
zeszycie. Z całą
pewnością
egzemplarze wydań 
" Lalki" , które
opatrzono taką
pieczęcią zyskały na
wartości.
Przeczytane fragmenty
lektury rozbudziły moją
ciekawość. Chętnie 
przeczytam powieść
B.Prusa w całości, tym
bardziej , że już w
październiku będę
omawiała ww. lekturę
na lekcjach języka
polskiego.
Marysia
Kołodziejczyk,kl.II LO

          W środę 16
września 2015 roku 
z  klasą  II gimnazjum
wybraliśmy się na
ognisko. Chcieliśmy
miło spędzić czas,
powspominać
wakacje, zrelaksować
się, zwyczajnie
powygłupiać.
 Pogoda od samego
rana bardzo
dopisywała.Świeciło 
słońce - ogrzewające
nasze twarze.
Miejscem , które
wybraliśmy

na ognisko  była
średniej wielkości
działka rodziców
naszego kolegi z
klasy - Maksyma.
Przed wycieczką 
udaliśmy się na
zakupy do  sklepu
spożywczego, gdzie
nasz wychowawca
kupił najbardziej
potrzebne rzeczy :
kubeczki , talerzyki
itp. Następnie
wszyscy z 
uśmiechami na
twarzach  wsiedliśmy

do autobusu 
szkolnego i udaliśmy
się na działkę. Po
dziesięciu minutach
byliśmy na
miejscu.Dziewczyny
z 
z zapałem nakryły stół
a chłopcy rozpalili
ognisko.Następnie
usiedliśmy do stołu,
gdzie zaczęliśmy
kosztować naszych
przysmaków. Wśród
nich oczywiście na
honorowym miejscu
znalazły się kiełbaski

, które każdy upiekł
sobie sam w ognisku.
Następnie czas umiliły
nam gry :  odbijanie
piłki , gra w
badmintona. Nie
obyło  się również od
zdjęć i wygłupów. W
końcu śmiech to
zdrowie. 
Do szkoły  wróciliśmy 
o 13.30. Czekamy na
kolejne wyprawy.Iga
Stefańska , kl.II G
  

       OGNISKO   KLASOWE

klasa II LO

klasa II gimnazjum w plenerze

Alicja Piekarska
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  W sobotę 12 września
odbyły się eliminacje
do zawodów
ogólnopolskich  w
Łodzi na AZS
.Wszyscy z naszego 
klubu  starali się
zaprezentować jak
najlepiej .Niektórzy
skakali w dal ,wzwyż ,
biegali na 100 i 200 m -
wszystkie typowe
konkurencje 
lekkoatletyczne.
Dziewczyny 

wystawiły  sztafetę
4x100m, która zajęła
pierwsze  miejsce  na 
szczeblu wojewódzkim
. Wśród nich znalazły
się : Kinga Ciach , Iga
Stefańska , Izabela
Ksyta  oraz  Kinga
Smak. Miejsca
medalowe zajęli 
również:Izabela Ksyta
, Daria Leśniewska ,
Przemysław
Rutowicz oraz Adam 
Podsiadły.
KINGA CIACH , kl.II G

Po obejrzeniu -
bardzo ciekawej,
pierwszej części
"Wieźnia labiryntu"
liczyłem na kolejną
produkcję, która
jeszcze bardziej
nakłoni mnie, do
przeczytania
książki. Z kina
wychodziłem z
mieszanymi
uczuciami, bo o ile
realizacja
filmu(efekty
specjalne,
aktorstwo)stały na
wysokim poziomie,
to wydarzenia
ukazane w filmie
były momentami
sztampowe
(zakończenie
było strasznie
patetyczne i psuło
dobre wrażenie).
Po "jedynce" byłem
strasznie
podekscytowany, że
dane mi będzie
obejrzeć "Próby
ognia" na wielkim

ekranie. Nie dość że
doznania są zgoła
odmienne, to w
dodatku efekt 3D
dodaje produkcji
klasy. Nikt nie
przejdzie obojętnie
obok płynnych 60
klatek na sekundę i
głębi obrazu na
wielkim kinowym
ekranie. Film nie
miał może wielu
momentów by
wykazać się
wykorzystaniem tej
technologii, ale gdy
już mógł to zrobić,
wrażenia były
niezapomniane.
Burza piaskowa i
ucieczka przed
hordą poparzeńców
(tamtejsze zombie),
przyprawiała o
ciarki na plecach. 
Rzeczą
najistotniejszą w
filmach tworzonych
na podstawie
książek jest
podobieństwo do
pierwowzoru.

Jako ,  że kino
rządzi się swoimi
prawami, to
zminimalizowano
dialogi do minimum,
a „władowano” całą
masę akcji, z
ucieczkami na czele,
bo tych było trochę
za dużo. Po 20
minutach ciągłego
uciekania przed
potworami i
krzyczenia
"szybko", "uważaj",
"za tobą" robiło się
to nawet nieco
nużące. Efekt
napięcia nie został
zachowany w
żadnym calu.
Za to do scen walki
nie mam się jak
przyczepić, bo są
one zagrane
idealnie. Obsada
aktorska stoi na
wysokim poziomie,
a sylwetki postaci
szybko zapadają w
pamięć, więc
niekonieczne było
pisanie dużej ilości

dialogów. Akcja jest
tak wartka, że
wszystkiego
dowiadujemy się w
jej trakcie.

"Próby ognia"
odbieram bardzo
pozytywnie jako
niedzielny kinoman,
a nie fan samej
książki, której nie
miałem okazji
poznać. Dla kogoś,
kto poszukuje filmu
akcji, z elementami
grozy i dobrym
aktorstwem jest to
idealny wybór.
SZYMON
GWADERA, kl.II LO

Kino na Temat :
"Karbala" w  
reż. Krzysztofa
Łukaszewicza

Widziałem już wiele
filmów , które
wywarły na mnie
ogromne

wrażenie.:Karbala"
jest dziełem ,
którego nigdy nie
zapomnę.Film
ukazuje dwa wątki.
Pierwszy z nich
prezentuje losy
szeregowego, który
nie wykonuje
rozkazu.Drugi
opowiada o
wydarzeniach z
kwietnia 2004 roku ,
kiedy grupa
polskich żołnierzy ,
pod dowódctwem
kapitana Grzegorza
Kalisiaka ma za
zadanie obronić
przed rebeliantami 
ratusz.Rozpoczyna
się największa bitwa
z udziałem
Polaków....
KAROL
BALASIŃSKI ,kl.II
LO

                Na co do kina? Kino na Temat...

Olimpiada Wiedzy 
o Mediach to  szansa
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
którzy chcą zdobyć
jeden z 48 indeksów
na kierunku
dziennikarskim oraz
cenne nagrody .

 Napisz : esej.
 Stwórz : film,
fotoreportaż lub
fotokast .
 Sprawdź : swoje
umiejętności i
wiedzę podczas
testu na etapie
okręgowym i na
etapie
centralnym.

Olimpiada
Wiedzy
       o
Mediach

                  "Pegazowe sukcesy"
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Jako, że muzyka jest
mi rzeczą w życiu
zdecydowanie
najbliższą, a na
obcowanie z nią
poświęcam każdą
wolną chwilę, to
postanowiłem
podzielić się z Wami
moją opinią. Pod
„Zdartym winylem”
będę zamieszczał
recenzję albumów
muzycznych
znanych i mniej
znanych szerszej
publiczności. Będą to
moi faworyci, których
słucham od wielu lat,
ale również
najnowsze
produkcje, a także
kontrowersyjne twory
muzyczne. Witam i
życzę miłej lektury!
„Max”
Historia jak każda
inna…
Na pierwszy ogień
chciałem wybrać

coś, co wzbudza u
mnie nie tylko
uśmiech na twarzy i
rytmiczne kiwanie
głową, ale powoduje
również ciarki na
plecach i wzrusza,
jak osobę zakochaną
w poezji śpiewanej.
Bez dłuższego
zastanawiania
wybrałem dość
świeży album
Habakuka, który
miałem okazję
poznać będąc w
stolicy tego
„jamajskiego”
klasyka polskiej
sceny reggae. To
były moje pierwsze
kroki, które
poczyniłem by
słuchać reggae. Po
odsłuchaniu wielu
hitów Boba Marleya i
Inner Circle, przyszła
pora na coś z
naszego „podwórka”.
W częstochowskim

sklepie muzycznym
zapytałem naiwnie
sprzedawcę, czy
poleciłby coś z
„polskiego reggae”.
Jak się okazało gość
był w temacie i od
razu puścił w
sklepowych
głośnikach wybraną
płytę. „Sztuka
ulotna”  była moją
pierwszą muzyczną
miłością w gatunku
reggae i ograniczyła
się do tego małego
pudełeczka, które
zabrałem
zadowolony do
domu.
Polska Jamajka?
Kiedy tak sobie z
perspektywy
słuchacza rozpatruję
to, czy miłość moja
była ślepa, czy też
nie, odpowiadam
sobie że z całą
pewnością ,że NIE.
Gdyby takowa była,

to przestałbym jej
słuchać po
odsłuchaniu innej
dobrej płyty. Bo jest
cała masa
wartościowej muzyki
reggae tworzonej w
Polsce. Bashkish,
Maleo Reggae
Rockers lub Izrael.
Cenię sobie każdy
dobry zespół,
jednakże nic mnie
tak nie przeszyło już
bardzo dawno, jak
liryczne teksty
Wojtka Turbiarza i
muzyczna otoczka
jego „apelu”, do ludzi
zagubionych w
życiu- bowiem siła
przebicia jest
ogromna. Skąd się
bierze moc tego
przekazu? Są dwa
sposoby na to, by
muzyka dotarła do
odbiorcy. Możemy
zrobić wspaniałe,
rozbudowane

i przybijające do
muru aranżacje,
które słuchacza
zahipnotyzują i
nakłonią do
obcowania z muzyką
tylko „instrumental”
.Drugą opcją jest
wypchnięcie
frontmana na
pierwszy plan i danie
mu szansy na
wykazanie się. Niech
jego dusza przemówi
a z ust wypłynie
myśl, koncepcja.
Teksty muszą
zabłysnąć jako
nietuzinkowe i
ponadczasowe. A co
robi Habakuk?
Dokładnie to samo,
co Marley popełniał
za swego życia.
Tworzył muzykę z
głęboką treścią, nie
idąc na żadne
kompromisy, usiłując
nie tylko ludzi
połączyć

we wspólnej zabawie
ale i czegoś
nauczyć. „Buffalo
Soldier, czy też
„One love” to
utwory najbardziej
ukazujące kunszt
tego artysty, pod
kątem treści. A jakże
jest z naszym
swojskim
Habakukiem?
„Ulotna”, a trudna
do zapomnienia
Z całą pewnością
mogę stwierdzić ,że
to ich najlepszy
album. Nie tylko
dlatego, że wreszcie
odstąpili od jakże
kontrowersyjnych
coverów
Kaczmarskiego. Nie
ma też wielu
udziwnionych w
mojej opinii utworów,
których dawniej było
dosyć sporo. Na
płycie  „Mniam,
mniam reggae”

mieliśmy tylko
„Rasta trans”
-kultowy już hymn
fanów reggae w
Polsce.

 Ale poza nim album
był tylko dobry. W
„Sztuce Ulotnej”
wszystko jest dobre.
Nie ma gorszych
utworów, ani też
lepszych, bo każdy
różni się od
poprzedniego aranżacj
ą i tematyką. Mimo iż
brzmi to banalnie to
widać to w przypadku
tej grupy bardzo
wyraźnie. Jako jedna
z niewielu potrafi grać
reggae zawsze wtedy,
gdy dryfuje na
zupełnie innych falach.
Mamy więc electro,
dub, dancehall, ale też
po prostu rock.
Wszystko to jest
zmiksowane w
orzeźwiający koktajl,
który pieści

zmysł słuchu
wachlarzem zagrań
typowych tylko dla
Habakuk.
„Muzyka, słowo,
liczba, kolor”
Zatrzymajmy się
jeszcze nad tym
pierwszym, bo jest to
element dla muzyki
nieodłączny, tym
bardziej dla „żywych”
zespołów, które
koncertują po całej
Europie. O ile
koncertowo Habakuk
to najwyższa półka
ustalająca standardy
na Polskiej scenie
muzycznej, to w
studiu nagraniowym
przemieniają się w
prawdziwych tytanów
pracy. Wysiłek i pasję
czuć w każdej

cząstce ich
twórczości. Zupełnie
jak w utworze z płyty
„4 LIFE” -muzyka i
słowo to oczywiste
elementy, ale liczba
instrumentów i ich
barwa to luksus, na
który może sobie
pozwolić mało
zespołów polskiej
sceny reggae.
Podsumowanie
Jako ,że płyta w moim
wpisie była z góry
skazana na
powodzenie, werdykt
nie jest zaskakujący.
Habakuk nagrał
genialną płytę, której
wysłuchać powinien
każdy muzyczny
koneser. Fan każdego
gatunku znajdzie tutaj
coś dla siebie.

Poszkodowani mogą
poczuć się tylko fani
muzyki pop, którzy
wywodów Turbiarza
nie usłyszą w żadnej
popularnej stacji
radiowej. To kolejny
album, który trafia do
wąskiego grona
słuchaczy. Ten zespół
już od 25 lat nie idzie
na żadne kompromisy
i robi to, co kocha.

SZYMON
GWADERA , kl. II LO

               Pod „Zdartym winylem” – Habakuk „Sztuka Ulotna”


