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     Ciekawych artykułów, pięknych
dźwięków , inspirujących obrazów ,
mądrych słów i głębokich znaczeń 
oraz rozmów , które pozostawiają 
na zawsze ślad. Konsekwencji 
w rozwijaniu talentów , odkrywania
nowych pasji , niegasnącego źródła
inspiracji , wrażeń , emocji 
oraz radości dzielenia się z innymi!
I koniecznie własnego skrawka nieba ,
zwolnienia kroku , zadumy i nabrania
dystansu do tego co wokół.Chwil
roziskrzonych uśmiechem najbliższych 
i wiarą w to , że wszystko ma sens , każda
wędrówka ma cel , a nawet największy
problem – swoje szczęśliwe zakończenie.

     Życzy zespół redakcyjny „ Z Budy”

                                Wszystkim Czytelnikom !
                        z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W  tym numerze:
* "W starym kinie" - Narodowe Święto Niepodległości
* Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
* Nie taka jesień straszna...
*Recenzja "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza
* Recenzja " Makbeta" w reż.Justina Kurzela
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   W starym kinie - Narodowe Święto Niepodległości  w naszej szkole

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości  zorganizowane
zostały w konwencji  epoki dwudziestolecia międzywojennego . I wojna
światowa, która skończyła się w 1918 roku miała być ostatnia. Już nigdy nie
miały się powtórzyć potworności i ogrom zniszczeń jakie spowodowała.
By podkreślić  radość  z faktu życia w wolnej , niepodległej Polsce 
uczniowie  ZSPryw. zaprezentowali program artystyczny pt.: „ W starym
kinie”. Aktorzy  starali się  odtworzyć klimat epoki. Podkreślili wagę nowinek 
technicznych tamtych czasów , takich jak : automobile, szybkobieżne
pociągi, tramwaje, sterowce, aeroplany, telefon, telegraf Morse'a, radio ,  film-
to dzięki tym wynalazkom rzeczywistość wyraźnie zmieniła swoje oblicze.
Ludzie zaczęli  wówczas żyć
intensywniej, szybciej, wygodniej. Wystarczyło podnieść słuchawkę, by
natychmiast uzyskać informacje, które kiedyś wędrowały czasem i kilka
miesięcy. Można było "zwiedzać" inne kraje, poruszając gałką aparatu
radiowego albo wybierając się do kina czy - bardziej tradycyjnie –
wykorzystując konie, które nigdy się nie męczą: konie mechaniczne.
Na szkolnej scenie pojawiły się takie gwiazdy jak : Hanka Ordonówna,
Eugeniusz Bodo , Ignacy Jan Paderewski czy Charlie Chaplin . Nie
zabrakło również wybitnych polityków tamtych czasów, jak Józef Piłsudski
, Wincenty Witos czy Józef Beck.
Niestety lata trzydzieste przyniosły wielki kryzys , który objął cały świat , nie
wyłączając Polski - odbierając ludziom poczucie stabilizacji
i bezpieczeństwa. W tym okresie nastąpił wzrost potęgi państw totalitarnych
: III Rzeszy i ZSRR.W roku 1939 wybuchła II wojna światowa.
Występ  szkolnych aktorów  zakończyła brawurowym wykonaniem utworu :
„ Dziś idę walczyć mamo” Katarzyna Petrucha .
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   Czy książki Sienkiewicza są naprawdę tak straszne jak się o nich
mówi? Czy nie da się  ich czytać? Czy zrozumieć je może tylko
wykształcony historyk? 
Odpowiedź na te pytania, ku zdziwieniu wielu brzmi NIE. Sam miałem
okazję zapoznać się z dwutomowymi "Krzyżakami" i mogę powiedzieć
jedno- przeżyłem świetną przygodę.

DLACZEGO TAK NARZEKAMY?

Po przeczytaniu pierwszych stron dzieła, tego słynnego pisarza, byłem
niezadowolony. Z początkowych rozdziałów  zrozumiałem bardzo
niewiele; bałem się, że będzie tak dalej. Jednak akcja zapisana na
kolejnych kartkach stawała się coraz bardziej czytelna, zrozumiała i
wciągająca. Moim zdaniem wiele opinii o tej książce jest tworzonych po
przeczytaniu samego początku powieści. Gdybym z "Krzyżakami"
przestał się "męczyć" się po 30 stronach - to na pewno miałbym bardzo
krytyczne zdanie o  dziele H. Sienkiewicza.
Innym powodem złych ocen mogą być stereotypy. Książki historyczne
nie mają zbyt dobrej reputacji w powszechnym mniemaniu. Na pewno
nie wszystkie powieści są świetne, ale mnóstwo książek jest
pomijanych tylko ze względu na stereotypy. 

O CZYM  W OGÓLE
MOŻEMY PRZECZYTAĆ W "KRZYŻAKACH"?

Powieść ta opowiada oczywiście o słynnych zakonnikach, a raczej ich
konflikcie z Polską za panowania Władysława Jagiełły. Oprócz faktów i
postaci historycznych mamy też bohaterów fikcyjnych, których losy
przeplatają się z tymi prawdziwymi.
Na pewno nie zanudzicie się fabułą powieści. Bardzo często mamy
interesujące i trzymające w napięciu momenty tak, że od razu chcemy
przeczytać następną kartkę. Jak w wielu książkach Sienkiewicza -
występują barwne i dość długie opisy przyrody, miejsc zdarzeń.Jednak
nie przeszkadzają one w ogólnym odbiorze utworu. 

 
 PODSUMOWANIE, CZYLI JAK TO
NAPRAWDĘ JEST?

"Krzyżacy" nie są dziełem ani perfekcyjnym, ani genialnym, jednakże
mogą przypaść
uczniom do gustu jeżeli na początek zdecydują się w ogóle po tekst
sięgnąć i zacząć czytać. Całe pesymistyczne nastawienie wynika w
większości ze stereotypów oraz innych  nieprawdziwych opinii. Jestem
zwykłym uczniem i  lekturę "przeżyłem na własnej skórze"
.Zrozumiałem, że "Krzyżacy nie są tacy straszni jak ich malują". 

                                                                        Jakub Wlazło , kl. II G

                  "Strach ma wielkie oczy", czyli dlaczego warto przeczytać
                                         "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza
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             Pierwsze skojarzenia związane z jesienią to deszcz, szaruga za
oknem, niska temperatura, przeziębienia. Jednak ta pora roku nie jest
wcale taka straszna. Wielu z nas zapomina, że w tym okresie zbiera
swoje ulubione grzyby, chodzi do parku by robić ludziki z kasztanów
czy po prostu przygląda się pięknym kolorowym liściom spadającym z
drzew. Jesień to okres czasu związany ściśle z zimą,dlatego w naszych
spiżarniach zaczyna przybywać zapasów: dżemów, konfitur, kiszonych
ogórków i innych przysmaków. W tym czasie zmieniamy również czas z
letniego na zimowy, więc w nocy z 24 na 25 października cofamy
wskazówkę zegara o godzinę i mamy dodatkowe 60 minut snu. 
Jesienią, nam uczniom jest się także łatwiej uczyć. Dlaczego? Patrząc
na widok zza okna chce nam się raczej usiąść nad książkami niż 
spędzać czas na dworze jak to było latem. 
Podsumowując, jesień nie jest taka straszna- ma swoje wady, ale także
zalety. Mam nadzieję, że dzięki przytoczonym tu argumentom bardziej
polubicie tę porę roku.
                                                    Jakub Wlazło , kl. II G

                                Nie taka jesień straszna...
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 Uczniowie ZSPryw. w Opocznie  w Muzeum Powstania Warszawskiego

          W czwartek- 03.12.2015 roku odbyła się wycieczka do Muzeum
Powstania Warszawskiego w której udział wzięli uczniowie naszego
gimnazjum i liceum. „Lekcję historii” w muzeum warszawskim
zorganizowała nasza polonistka- Iwona Stępniewska. 
        Wyprawa rozpoczęła się o godzinie 9.00. Na miejscu byliśmy około
godziny 12.00. Musieliśmy chwilę poczekać przed budynkiem,
ponieważ tego dnia wiele grup chciało zobaczyć wystawę. W tym
czasie mogliśmy obejrzeć znajdujące się na dziedzińcu muzeum :
„ścianę pamięci” z nazwiskami ofiar powstania oraz replikę samochodu
pancernego "Kubuś". Po wejściu do budynku poznaliśmy naszego
przewodnika ,który oprowadził nas po kompleksie i pokazał
zgromadzone eksponaty: miedzy innymi broń jakiej używali powstańcy,
mundury czy maszyny drukarskie. Przewodnik wnikliwie przypomniał
nam jakie były przyczyny, przebieg oraz skutki powstania. Największe
wrażenie zrobiło na nas przejście kanałami, samolot "Liberator", którym
dostarczano zaopatrzenie dla walczącej Warszawy oraz rozmowa z
pracownikiem muzeum ,który był naocznym świadkiem wydarzeń
wojennych. Na zakończenie obejrzeliśmy film pt.: "Miasto Ruin" - polski
krótkometrażowy film animowany z 2010 w reżyserii Damiana Nenowa
w 3ds max. Film przedstawia zburzoną i wyludnioną Warszawę z
perspektywy lotu - wiosną 1945 .
    Wyjazd oceniam pozytywnie. Wizyta w muzeum to niesamowita
lekcja historii.
                                                             Karol Balasiński , kl. II LO
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Makbet
Data premiery :
2015 (Stany
Zjednoczone)

Reżyseria: 
Justin Kurzel

   

Dotychczas filmy
opowiadające o
nieszczęsnym królu
Szkocji były
strasznie
„nierówne” i z całą
pewnością
stanowiły jedynie
dobre 
wprowadzenie do
szkolnej  lektury,
ale na pewno nie
były
satysfakcjonującym

kinem dla
niedzielnego
odbiorcy. 
Jednak ten
"Makbet" miał być
czymś zgoła innym.
Wszak nie za każdą
książkę bierze się
reżyser, który
mimo małej ilości
popełnionych dzieł
ma już Oskara na
swoim koncie i
zdaje się być
człowiekiem, który
może przekuć na
hit wszystko, co
tylko go
zainspiruje. Jak
więc wypada „ w
praniu” sam film?
Poprzednie
adaptacje dzieł
Szekspira były
zawsze robione z
mocno teatralną
manierą, tutaj

udało się
wprawdzie uniknąć
koturnowości, jest
za to zbyt wiele
chłodu,
emocjonalnego
dystansu,
jakby Kurzel  chciał
udowodnić, że
szekspirowskiego
bohatera nie trawi
gorączka obłędu,
ale współczesna
depresja. Poza
tym Fassbender  i 
Cotillard  to
najbardziej
zachowawczy
Makbet i Lady
Makbet w historii –
kolejne linijki
tekstu intonują z
taką monotonią,
jakby
tragedia Szekspira
została napisana

w jakimś
starożytnym,
niezrozumiałym
języku.Osobiście
samą tę "stylowość
"
 "Makbeta"  w
dużym stopniu
kupuję – na
poziomie
kinematografii  to
prawdziwy
majstersztyk, popis
technicznych
możliwości
operatora i
postprodukcyjnego
rzeźbiarstwa. Już
dawno nie
widziałem filmu, w
którym obrazy
miałyby taką moc
oddziaływania –
jakby za kinowym
ekranem schował
się magnetyzer  i
sterował  ruchami

naszych gałek
ocznych. 
Film Kurzela
 przynosi więc
wizualne
spełnienie, ale jako
adaptacja Szekspira
 plasuje się w
średniej lidze –
jest przeciętnie,
czasami nawet
irytująco. Dobrze,
że komuś chce się
jeszcze
unowocześniać
klasykę, szkoda
tylko, że przy
okazji nie
spróbował lekko
"nadpisać"
zmurszałego tekstu
Szekspira."Makbet
"  napisany
jak "Diabły " Kena
Russella? Dla mnie
brzmi dobrze. Na
razie na

zamku Forres
wciąż czekają na
następcę tronu –
po prawej stronie
króla, przy pustym
tronie, zasiada
samotnyAdam
Arkapaw.
Dla jego
mistrzowskiej
roboty powinniśmy
wyłączyć naszego
"wewnętrznego
szekspirologa" i
skorzystać z
dwóch godzin
wizualnej rozkoszy.
Warto – nawet dla
tych kilku scen.

Szymon Gwadera , 
kl. II LO

                                               
                                              " Makbet"  na ekranie 
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http://www.filmweb.pl/person/Adam+Arkapaw-340962
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