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                       JUNIOR  KRYTYK  Z  PRYWATNEGO GIMNAZJUM

   Krytyczne myślenie, analiza, świetna znajomość literatury
i oczywiście dobre pióro, czyli zdolność przelewania swoich
myśli na papier to cechy dobrego recenzenta. Do ich
wąskiego  grona należy Jakub Wlazło, uczeń klasy II
Prywatnego Gimnazjum w Opocznie.
    Umiejętności młodego dziennikarza gazetki szkolnej „Z
Budy” zostały docenione przez ekspertów Junior Media.
Recenzja „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, zredagowana
przez Jakuba, opublikowana została w serwisie
juniormedia.pl w sekcji "Junior Krytyk"
http://www.juniormedia.pl/junior-krytyk/ksiazka Znalazła się
ona również w serwisach dzienników regionalnych Polska
Press Grupy. Dodatkowo recenzent ,oprócz satysfakcji z
publikacji jego tekstu w sieci, został nagrodzony zestawem
gadżetów Junior Media. Biorąc pod uwagę fakt , że to już
trzecia recenzja Jakuba - otrzymał on również
CERTYFIKAT JUNIOR KRYTYKA.
Junior Mediato ogólnopolski projekt edukacyjny dzienników
regionalnych Polska Press Grupy , który od lat realizują
dziennikarze uczęszczający na zajęcia koła
dziennikarskiego w Zespole Szkół Prywatnych w
Opocznie.Umieszczają oni swoje pismo na stronie
http://www.juniormedia.pl  jako  e-gazetę. „ Z Budy”  jest
również udostępniane na stronie
http://www.zsprywopczno.pl. Wszystkie gazetki szkolne
tworzone na platformie Junior Media budowane są na
makietach dzienników regionalnych Polska Press Grupy.

         W akcji JUNIOR KRYTYK    każdy może wziąć udział !
Jeśli lubisz wyrażać swoją opinię zredaguj recenzję książki, którą
ostatnio przeczytałeś lub filmu, który wywarł na Tobie wrażenie. 
Każda recenzja jest dobra!

Jakub Wlazło , kl.II GIM.

http://www.juniormedia.pl/junior-krytyk/ksiazka
http://www.juniormedia.pl
http://www.zsprywopczno.pl
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          WYBRANE  RECENZJE  SZKOLNYCH   DZIENNIKARZY
                             W  KONKURSIE  JUNIOR  KRYTYK

„Igrzyska śmierci. W pierścieniu  ognia” to sequel „ Igrzysk śmierci”
zrealizowanych na podstawie pierwszej części  trylogii Suzanne Collins.
Zwycięzcy 74.Głodowych Igrzysk , Katniss ( Jennifer Lawrence) i Peeta
(Josh Hutcherson) , odbywają  tournee zwycięzców po państwie Panem.
Wszędzie przyjmowani są jako symbole walki z władzą , buntu , co chwila
na trasie ich przejazdu wybuchają zamieszki. Władza jest świadoma , że
popularność tej dwójki może przyczynić  się do wybuchu rewolucji , dlatego
prezydent Snow ( Donald Sutherland) planuje , że na jubileuszowych 75
Igrzyskach wystąpi dwójka dotychczasowych zwycięzców z każdego
dystychu , w ten sposób pozbędzie się młodych buntowników. Nie jest
jednak w stanie przewidzieć wszystkiego…
  Fabuła filmu w dużej mierze przypomina część pierwszą ( wprowadzenie,
treningi , walka w lesie), jednak są też tutaj brane pod uwagę inne aspekty ,
które mogą odnosić się do współczesnych problemów , jak np.
manipulowanie ludźmi przez media , władzę. Pojawiają się również nowe,
ciekawe postacie- jak np. zwycięzcy poprzednich turniejów.
  Banalne w filmie są niektóre efekty specjalne jak np. trująca mgła , która
jest zmywalna przez wodę. Kolejną rzeczą , która może razić w produkcji
Francisa Lawrence'a jest to , że celowe przeciągane są losy bohaterów , by
później urwać film w najbardziej ekscytującym momencie – w ten
 sposób fani „zmuszeni” będą do obejrzenia trzeciej części.
  Pomimo kilku banałów uważam , że film jest warty obejrzenia i na pewno
przyniesie wiele wrażeń.
HUBERT WACH , kl.I LO

   Ostatnio na ekranie oglądałem komedię :” Listy do M2” w reżyserii Macieja
Dejczera. Autorami scenariusza są : Marcin Baczyński i Mariusz
Kuczewski. Zdjęcia do filmu wykonał Marian Prokop. Od pierwszej edycji
„Listów do M” minęły cztery lata.
Zbliża się kolejna Wigilia. Mikołaj ( Maciej Stuhr)nie może zdecydować się na
oświadczyny , jednak intrygę uknuł jego syn Kostek. Małgosia i Wojtek
przechodzą ciężkie chwile(choroba).Postanawiają adoptować Tosię. W
związku popularnego muzyka namiesza nowa pracownica agencji Mikołajów
Magda. W filmie aż roi się od perypetii.
Według mnie film został świetnie zmontowany. Minusem jest
przewidywalność prezentowanych zdarzeń. Po pierwszej części filmu
moglibyśmy spodziewać się czegoś więcej w części drugiej.

Tomasz Mazur , kl . II LO

                
„ Listy do M 2”- reż. Maciej     Dejczer

   „Igrzyska śmierci. W pierścieniu  ognia”
                    reż. Francis Lawrence
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Wiedźmin 3: Dziki Gon 
– najbardziej wyczekiwana gra 2015 roku  miała swoją premierę 19 maja
2015r. Twórcy już dwukrotnie przekładali premierę ze względu na
niedopracowanie niektórych kwestii w grze, przez co oczekiwanie na nią
ciągneło się w nieskończoność, ale trzeba powiedzieć jedno – warto było
czekać na najbardziej epicką grę wszech czasów.
Moje wrażenia z gry są niesamowite. Płynność z jaką porusza się Geralt w
czasie walki jest niebywała. Został wprowadzony również także nowy
system rzucania znaków, najbardziej z nich podoba mi się Igni, który
przypomina „Płomienie” z TESV. Twórcy zrezygnowali również z questów,
które polegały na zabiciu konkretnej liczby potworów(co z czasem stawało
się nudne) na rzecz zabawy w detektywa. Teraz gracz będzie musiał
wytropić konkretnego potwora, który jest odpowiedzialny np.: za zabójstwo
jakiegoś „chłopa”.
Świat w grze.
Świat w Dzikim Gonie jest 45 razy większy niż ten z Wiedźmin 2: Zabójcy
Królów. Na gracza czeka również ponad 80 zadań do wypełnienia, więc nie
będzie czasu na nudę. Gra będzie miała również kilka zamkniętych lokacji,
które zostały stworzone na potrzebę konkretnych misji jakie przyjdzie nam
wypełnić.
System walki.
System walki został urozmaicony o wiele elementów nie tylko przez nowy
system znaków, ale i też broń dystansową jakiej Geralt będzie mógł używać
w czasie walki. Grając na wyższych poziomach trudności, w walce trzeba
będzie postawić na taktykę i przemyślane ruchy, bo przeciwnicy „nie stoją w
miejscu” tak jak na niższych poziomach trudności.
Silnik graficzny.
Gra została oparta na autorskim silniku CD Projekt Red "Red Engine 3",
który wczytuje dane w tle dzięki czemu unikniemy ekranów ładowań. Grafika
w Wiedźminie też jest przepiękna, ale żeby uruchomić go na maksymalnych
detalach będzie potrzeba mocnego sprzętu.
Lecz, nawet tak świetna gra jak Wiedźmin nie obyła się bez błędów,z których
najbardziej uciążliwym jest bugujący się koń, którym jedździmy.
Wiedźmina 3: Dziki Gon możemy kupić już za 100 zł i gra jest w pełni warta
tej ceny.
  Adrian Dziubałtowski, kl.II LO

           Wiedźmin : Krew i Wino
Wiedźmin : Krew i Wino to już drugi i niestety  ostatni dodatek do
podstawowej wersji gry Wiedźmin 3. Dziki Gon. Grę stworzyło studio CD
Projekt RED, czyli zespół  odpowiedzialny za wszystkie poprzednie części
Wiedźmina.
Jak już wszystkim wiadomo dodatek Krew i Wino jest ostatnią przygodą
Geralta w świecie Wiedźmina, co większość graczy napawa smutkiem.
Krew i Wino przenosi nas do malowniczej krainy Toussaint , w której
będziemy musieli rozwikłać zagadkę tajemniczych zabójstw.”Redzi”
przygotowali dla nas dużą i arcyciekawą historię , z wieloma zadaniami
pobocznymi i kolejnymi poziomami .W nowym dodatku została także dodana
Wiedźmińska Szkoła .Wraz z dodatkiem wydano aktualizację , która
wprowadza szereg poprawek , w tym również zmieniony interfejs , który jest
teraz bardziej przejrzysty i łatwiejszy w użyciu. Pod młotek poszła także
oprawa graficzna , która zmienia nam grafikę na bardziej nasyconą kolorami
(ale tylko w Toussaint, grafika z podstawki nie została zmieniona).Niektórym
się to może nie podobać , ale według mnie tak  powinno wyglądać Toussaint.
Kraina mlekiem i miodem płynąca , a raczej winem.
Obsada aktorska( oczywiście chodzi o  głos) także powala na kolana :
Geralt z Rivii – Jacek Rozenek , Anna Henrietta  - Agnieszka Grankowska,
Regis  - Jan Frycz.
Wiedźmin to świetna gra- szkoda tylko , że już się „skończyła”.

Adrian Dziubałtowski, kl.II LO

       GRY z serii:  "Wiedźmin"
                 pod lupą...

 Wiedźmin 3: Dziki Gon to trzecia odsłona popularnej serii cRPG. Grę
tworzy studio CD Projekt RED, czyli zespół odpowiedzialny również za
dwie poprzednie części.
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    Film „ Jesteś Bogiem” to wytwór polskiej kinematografii. Z pozoru film
może wydawać się tandetny i nie warty obejrzenia , jednak po głębszym
zapoznaniu się z nim okazuje się , że opowiada całkiem ciekawą historię.
Dzieło Leszka Dawida zostało luźno oparte na działalności polskiej grupy
hip-hopowej  Paktofonika , a skoncentrowany wokół osoby, zmarłego w 2000
roku rapera Piotra „Magika” Łuszcza. Fabuła przedstawia historię zespołu ,
który postanowił nagrać płytę , która podbije polską scenę  muzyczną. Moim
zdaniem na wielki plus zasługują postawy bohaterów, którzy pomimo braku
wiary ze strony innych ludzi robią wszystko aby osiągnąć sukces .Tak też
się staje. Takie przeszkody jak brak pieniędzy , trudności w znalezieniu
studia nagraniowego , problemy rodzinne , nie zdołały ich powstrzymać.
  Zaletą filmu jest również bardzo duża zbieżność z prawdziwą historią
Paktofoniki. W filmie są również elementy , które nie przypadły mi do gustu.
Jest to między innymi bardzo duża ilość wulgaryzmów i przekleństw, które
reżyser mógł sobie darować. Tak czy inaczej „ Jesteś Bogiem” to dobry film
i ze względu na dostrzegane przeze mnie w nim wartości motywacyjne ,
polecam go każdemu widzowi , który ma problemy z wiarą w siebie i swoje
możliwości.

        Bartłomiej Malec,kl.I LO

          „ Jesteś Bogiem”
      reżyseria Leszek  Dawid

  Film Wojciecha Marczewskiego „Ucieczka z kina „Wolność”” to polski film
psychologiczny z 1990 roku. Film powstał w studiu filmowym „Tor”. W
obsadzie znalazł się Janusz Gajos (cenzor) , Teresa Marczewska
(Małgorzta) , Piotr Fronczewski (sekretarz KW) , Zbigniew Zamachowski (
asystent cenzora), Michał Bajor ( krytyk filmowy).
Film opowiada o perypetiach i przemianie wewnętrznej cenzora.
  W kinie „Wolność” trwa projekcja nowego filmu. Nagle seans zostaje
przerwany z powodu zbuntowanych aktorów , którzy nie chcą grać dalej
fałszywych i ogłupiających ról. Rozpoczynają dyskusję , w którą wciągają
publiczność , a wokół kina gromadzi się ludność. Władze zastanawiają się
co robić z tą skomplikowaną sytuacją .Na miejsce zamieszania przybywa
cenzor – którego zaczyna z kolei krytykować Małgorzata – dawna miłość.
Po powrocie do rzeczywistości cenzor nie jest już tym samym człowiekiem-
postanawia skończyć z dotychczasową pracą. Zmienia również stronę i
przystaje do zbuntowanych  aktorów. Jak zareagują postacie „wycięte „
niegdyś przez cenzora z filmów?  To trzeba już zobaczyć samemu.
Ta czarno - biała produkcja warta jest polecenia;  i to nie tylko ze względu na
rolę, którą odegrał  dla polityki w 1989 roku.

      Jakub Dąbrowski, kl.I LO

" Ucieczka z kina „Wolność” -
reżyseria: Wojciech Marczewski

https://www.google.pl/search?biw=1429&bih=965&q=ucieczka+z+kina+%E2%80%9Ewolno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D+re%C5%BCyseria&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDcrz06r0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAJnrzJkmAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwibtI7y9J3NAhVnIJoKHbMdDvsQ6BMIiQEoADAP
https://www.google.pl/search?biw=1429&bih=965&q=Wojciech+Marczewski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDcrz06rUoKyy8oz4rXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAA2ikYMgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwibtI7y9J3NAhVnIJoKHbMdDvsQmxMIigEoATAP
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                        „Bogowie” – polski film fabularny z 2014 r. 
                               w reżyserii Łukasza Palkowskiego

Ostatnio obejrzałam film pt: „ Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego
.W główne postacie wcielili się : Tomasz Kot – Zbigniew Religa , Piotr
Głowacki – Marian Zembala,
Magdalena  Czerwińska – Anna Religa , Szymon Piotr Warszawski- Andrzej
Bochenek.
„Bogowie” to film o pierwszym , udanym przeszczepie serca dokonanym
przez kardiochirurga Zbigniewa Religę. Operacja odbywa się w Kinice w
Zabrzu.
Akcja rozpoczyna się gdy młody lekarz Religa przyjeżdża ze stażu i próbuje
swoją wiedzę i praktykę zastosować w Polsce. Jednak spotyka się z
ogromną krytyką swojego zachowania i swoich pomysłów. Młody doktor
chce działać. Nie poddaje się i zakłada swoją własną klinikę. Niestety ponosi 
cały czas porażki.
Tomasz Kot bardzo dobrze odgrywa swą postać, tworząc wyraźny obraz
bohatera.
Doktor  Religa  po kilku wpadkach zaczyna pić, o paleniu nie ma już co
wspominać. Po wielu próbach udaje mu się znaleźć lokal w Zabrzu
.Zdobywa fundusze oraz ekipę.
  Najbardziej poruszyła mnie scena , kiedy małżonka operowanego
mężczyzny pyta czy jej mąż po przeszczepie będzie ją nadal kochał- to
dosyć realny obraz ludzkiej natury.
W filmie rozgrywa się wiele scen na granicy życia i śmierci. Wszyscy
lekarze z kliniki bardzo się angażują i przeżywają każdą z operacji.
Widza ogarnia nastrój zarówno strachu jak i radości- jeśli lubimy taki splot
uczuć to film jest godny polecenia.
Maria Kołodziejczyk, kl. II LO

„Furia” amerykańsko -chińsko-brytyjski
dramat wojenny z 2014 roku w reżyserii
Davida  Ayera

 
   Film pt.: „ Furia”  na podstawie scenariusza i w reżyserii Davida  Ayera
opowiada o losach amerykańskiej załogi czołgu w ostatnich dniach II wojny
światowej. Tytułowa „Furia” pod dowództwem Dona Collera ( Brad Pitt)
wyrusza za linię frontu. Pięciosobowa załoga musi stawić czoło
przerażającym siłom wroga.
W filmie odgłosy walki zasługują na najwyższe noty. Dosyć wysoko
oceniłbym również scenografię , muzykę oraz kostiumy. Jednak sceny
batalistyczne mijają się z realiami pola walki. Amerykańscy żołnierze
ukazani są jako superbohaterowie , którzy niszczą wszystkich na swojej
drodze i odpierają ataki nieudolnych nazistów.
„Furia” dostarcza wielu  niezapomnianych wrażeń. Po obejrzeniu tego filmu
każdy z nas zadać musi sobie pytanie: „Czy jestem gotów na wojnę?”
Mimo kilku niedociągnięć i wyidealizowanego wizerunku pola walki w
kontekście całości film jest warty obejrzenia i godny polecenia.

Karol Balasiński, kl.II LO
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     „Jedna chwila”  z płyty „Panny wyklęte”w wyk.Kasi Malejonek

Piosenka zatytułowana jest „Jedna chwila”. Pochodzi z płyty „Panny
wyklęte” . Cały album zainspirowany jest  historią Danuty Siedzikówny,
znanej pod pseudonimem „Inka” oraz Żołnierzom Wyklętym.
Utwór został wykonany przez Kasia Malejonek & MRR (słowa Michał
Konarski, muzyka Darek Malejonek i Maleo Reggae Rockers). Reżyser –
Michał Wilczek. Teledysk przygotował Instytut Pamięci Narodowej.
Inka urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie koło Narewki,
na skraju Puszczy Białowieskiej. Jej rodzice byli patriotami. Oby dwoje
zginęli w czasie drugiej wojny światowej. Od tej pory mieszkała razem z
babcią, do której była bardzo przywiązana. W roku 1943 złożyła
przysięgę AK. Miała wtedy zaledwie 15 lat, czyli była w naszym wieku.
Była łączniczką i sanitariuszką.
Zatrzymano ją w roku 1946 roku kilka dni przed jej osiemnastymi
urodzinami. Długo czekała na tę uroczystość, bowiem miała się odbyć
operacja jej blizny na twarzy, którą „zdobyła” podczas porodu. Pomimo
szramy była bardzo ładną dziewczyną. Zwracała uwagę swoich
kolegów. Zwłaszcza dlatego, że tydzień przed jej zatrzymaniem zaczęła
się ubierać w dziewczęce sukienki, a nie (jak do tej pory) długiej
wojskowe spodnie. Aresztowano ją gdy wracała z prywatki, na którą
zarosili ją znajomi.
Była zwykłą dziewczyną. Wykazała się jednak wielką odwagą.
Osadzona w więzieniu w Gdańsku, przesłuchiwana przez
funkcjonariuszy UB, nie wydała cennych informacji. Po ciężkim
śledztwie skazano ją na karę śmieci. Jej ostatnim życzeniem był
przekazanie jej babci, że ” postąpiła tak jak trzeba” . Te słowa pojawiają
się w piosence „Jedna chwila”. Rozstrzelano ją 28 sierpnia 1946 roku. 
Ostatnie słowa jakie wymówiła brzmiały: „Niech żyje Polska!”
A teraz przejdźmy do teledysku. Na początku widzimy Inkę, która
wypowiada słowa (o których już była wcześniej pora) „Niech żyje
Polska!” i ginie od strzału z pistoletu. Potem następuje przesłuchanie,
podczas którego dziewczyna zostaje uznana za winną.
W kolejnych scenach widzimy kobiety. Są w różnym wieku maja różne
zajęcia, różne role. Jest wśród nich  matka,  studentka, lekarka, panna
młoda…  Jedną  z nich mogła być w przyszłości Danuta Siedzikówna.
Inka wolała jednak zginąć w obronie naszej ojczyzny, dla naszej lepszej
przyszłości. „Chcę byś swoim życiem, żył trochę za mnie”. Była zwykłą
dziewczyną, miała swoje plany na przyszłość, swoje marzenia…
Zupełnie tak jak my. Uważamy, że powinniśmy czerpać jak najwięcej z
historii Polski, okazywać jej szacunek, bohaterom, którzy walczyli w jej
obranie. Kobiety występujące w teledysku w ostatniej scenie teledysku
składają kwiaty pod pomnikiem Inki. Dają nam przykład jak należy
postępować .
 Czy ten teledysk motywuje nas do działania? Zdecydowanie tak!
Chcemy brać przykład z naszych przodków, walczyć za to co kochamy.
A jednocześnie jesteśmy im dozgonnie wdzięczni, że możemy żyć w
wolnej Polsce.
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