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                                   Nowy Rok 2017 

              Wiernym Czytelnikom, wliczając również rzetelnych krytyków,
                                  z okazji  Nowego Roku 2017 
               radości, spokoju, miłości najbliższych, odpoczynku

       od zgiełku  codzienności i wielu powodów do wyjątkowego       
przeżywania każdej  chwili ...

                                                                       - życzy redakcja „ Z Budy”
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Ernest Hemingway

Dree Hemingway

Ernest Hemingway(ur. 21 lipca 1899 w Oak Park, Ilinois, zm. 2 lipca 1961 w
Ketchum, Idaho)-amerykański pisarz i dziennikarz. Jest autorem takich
powieści jak ,,Słońce też wschodzi", ,,Pożegnanie z bronią" oraz opowiadań
,,Śniegi Kilimandżaro" i ,,Stary człowiek i morze". Swoje dzieła opierał na
osobistych doświadczeniach. Dla przykładu, ojczyste strony pisarza lub
zawód jego ojca znalazły odzwierciedlenie w losach Nicka Adamsa(,,W
naszych czasach"), a udział autora w pierwszej wojnie światowej stał się
podstawą do napisania kilku pozostałych dzieł. Fakty biograficzne(praca w
CK na froncie włosko-austriackim, pobyt w szpitalu wskutek ciężkich
obrażeń, niespełniona miłość do sanitariuszki Agnes von Kurowsky) w
prozie Hemingwaya są twórczo przekształcone w przejmujący obraz
cierpienia i męstwa straconego pokolenia. Większość jego dzieł
przetłumaczył na język polski przyjaciel autora-Bronisław Zieliński.
Nawiązując do życia prywatnego-miał cztery żony i trójkę dzieci. Popełnił
samobójstwo w swoim domu w Ketchum w 1961. Za życia umierał
wielokrotnie, po śmierci kilkakrotnie się odradzał. Potrafił przez długie
godziny studiować swoje nekrologi. Zapomniawszy o bożym świecie, czytał
pośmiertne wspomnienia o sobie i okolicznościowe podsumowania własnego
twórczego życia, jakby delektując się tym szczególnym spojrzeniem na
siebie samego z tymczasowych zaświatów. Innego rodzaju śmiercią, choć
bardziej symboliczną, była utrata wszystkich 

rękopisów. Jeśli wierzyć legendzie, w 1922 pierwsza żona pisarza zgubiła
walizkę z rękopisami niepublikowanych utworów i ich kopiami. Hemingway
tak jak za życia umierał wielokrotnie, tak po śmierci się odradzał. Moim
zdaniem trwa to po dziś dzień, ponieważ jego dzieła uczyniły go
nieśmiertelnym.

Dree Hemingway(ur. 4 grudnia 1987 w Sun Valley, Idaho)- to amerykańska
aktorka i modelka(podbiła francuskie wybiegi mody). Jest córką aktorki
Mariel Hemingway i Stephena Crismana. Amerykański pisarz Ernest
Hemingway jest pradziadkiem matki Dree, co czyni ją prawnuczką słynnego
pisarza.
Od 2015 pełni funkcję ambasadorki perfum Chloe- Chloe Fleur de Parfum.
Dree po raz kolejny promuje zapach francuskiej marki. Ta pachnąca
mieszanka składa się z nut róży, kwiatu werbeny oraz wiśni. Jak widać
dobrze sobie radzi, czyżby smykałkę odziedziczyła po pradziaku? Gwiazda
odwiedziła Polskę w marcu, była zaproszona do programu ,,Pytanie na
śniadanie". Tam spytana o samobójstwo Hemingwaya, odpowiedziała ,,Po
prostu jesteśmy na świeczniku". Była zadowolona z pobytu w naszym kraju,
odwiedziła Stare Miasto , gdzie bardzo spodobała jej się restauracja Magdy
Gessler ,,U Fukiera".

                                                        
                                                                 Izabela Lubiak , kl. I LO

Ernest Hemingway pradziadkiem Dree Hemingway. 
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WARSZTATY    MEDIALNE

Pewnie większość z was ogląda  codziennie telewizję i słucha popularnych
rozgłośni radiowych. Jednak niewielu zastanawia się jak powstają nasze
ulubione słuchowiska czy największe programy informacyjne., Ja
szczęśliwie miałem okazję poznać telewizję i radio "od  kuchni" podczas
warsztatów medialnych w opoczyńskim MDK-u, które miały miejsce 17
listopada br.Cała impreza odbyła się z inicjatywy posła Roberta Telusa.
Zajęcia prowadzili eksperci z Radia Maryja i TV Trwam.
Wydarzenie rozpoczęło się od części dotyczącej obrazu . Podczas tych
zajęć mogliśmy dowiedzieć się więcej o pracy kamery, planach filmowych
czy greenboxie. Dowiedzieliśmy się też jak telewizja potrafi wyrobić opinię o
człowieku, niekoniecznie prawdziwą - poprzez na przykład pokazywanie
zdjęć w śmiesznych pozach. Cała lekcja była interaktywna i niektórzy z
widzów mogli nawet znaleźć się na scenie. Wśród tych szczęśliwców byli
również uczniowie naszej szkoły- Maksym Gajewski pokazywał jak
człowiek świeci się w kamerze bez odpowiedniego make-upu, a posłużył do
ukazania perspektywy bocianiej .Natomiast mógł przybić wirtualną piątkę z
osobą siedzącą w wozie transmisyjnym kilkadziesiąt metrów dalej poprzez
użycie greenscrena.
Podczas drugiej części warsztatów   pobawiliśmy się dźwiękiem.
Prowadzący zajęcia nagrał nasze krótkie wypowiedzi o sobie i z pomocą
profesjonalnych programów zaczął je edytować. Efekty jego pracy były
bardzo zabawne i sala kilkukrotnie wybuchała śmiechem. Podczas tych
zajęć poznaliśmy także typy mikrofonów, historię rejestrowania dźwięku (
pierwsze nagranie zostało zrealizowane na... kartce papieru),a nawet
mogliśmy posłuchać piosenki wykonanej przez jedną z uczennic i porównać
oryginalne nagranie z już edytowanym i poprawionym. Nagrywaniu piosenek
została poświęcona dłuższa chwila. Dowiedzieliśmy się jak można
manipulować nagraniem i  z człowieka nieumiejącego śpiewać zrobić
prawdziwą gwiazdę estrady. Tutaj również wspominaliśmy o manipulacji,
którą można wykonać o wiele łatwiej niż w przypadku obrazu.
Warsztaty były ogólnie bardzo ciekawe i zajmujące. J.Wlazło, kl.III G
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  W dniu 2.12.2016 r. na hali lekkoatletycznej w Centralnym Ośrodku
Sportu w Spale, odbyły się Halowe Zawody Zrzeszeń Ludowych
Zespołów Sportowych województwa łódzkiego w lekkiej atletyce szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
  W tym kończącym się roku grupa lekkoatletów z Zespołu Szkół
prywatnych w Opocznie reprezentowała "prywatną" na świątecznych
zawodach. Jak co roku naszym sportowcom poszło bardzo dobrze.
Z klasy I gimnazjum Edyta Gromadzka zajęła 1 miejsce w swojej
kategorii wiekowej na dystansie 600 m. Edyta nie dała żadnych szans
rywalkom. Wbiegła na linię mety z czasem 1:53. 
Z klasy II gimnazjum Patryk Nowicki zajął 3 miejsce w skoku wzwyż z
wynikiem 1,65, a także 5 miejsce w skoku w dal- 5,24.  Jego rówieśnik
Sebastian Kwiatkowski zajął ....... .Również z tej samej klasy Mateusz
Konewka zajął 5 miejsce w swojej serii na dystansie 1000 m.
Z klasy 3 gimnazjum Kinga Ciach miała przyjemność stanąć na 3
miejscu. A brała udział w konkurencji pchnięciu kulą 3 kg ustanawiając
swój nowy rekord  ....... 

.
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                     ZAWODY

  W dniu 2.12.2016 r. w  hali lekkoatletycznej w Centralnym Ośrodku
Sportu w Spale odbyły się Halowe Zawody Zrzeszeń Ludowych
Zespołów Sportowych województwa łódzkiego w lekkiej atletyce szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
  W tym kończącym się roku grupa lekkoatletów z Zespołu Szkół
Prywatnych w Opocznie reprezentowała "prywatną" na świątecznych
zawodach. Jak co roku naszym sportowcom poszło bardzo dobrze.
Z klasy I gimnazjum Edyta Gromadzka zajęła 1 miejsce w swojej
kategorii wiekowej na dystansie 600 m. Edyta nie dała żadnych szans
rywalkom. Wbiegła na linię mety z czasem 1:53. 
Z klasy II gimnazjum Patryk Nowicki zajął 3 miejsce w skoku wzwyż z
wynikiem 1,65, a także 5 miejsce w skoku w dal- 5,24.  Również z tej
samej klasy Mateusz Konewka zajął 5 miejsce w swojej serii na
dystansie 1000 m.
Z klasy 3 gimnazjum Kinga Ciach miała przyjemność stanąć na 3
miejscu. A brała udział w konkurencji pchnięciu kulą 3 kg ustanawiając
swój nowy rekord: 10,74. Ten wynik dał jej pozycję na 3 miejscu.
Również z tej samej klasy Iga Stefańska zajęła 1 miejsce na dystansie 60
m. z wynikiem 8,16, a także 1 miejsce na 200 m. w czasie:  26,74.
Łukasz Rogulski wziął udział w biegu na 1000m. w czasie:  2:56, co dało
mu 3 pozycję. 
Myślę, że dzień ten był dla uczestników niezwykły, bo pełen wyzwań.
Każdy sportowiec z naszej szkoły był zadowolony i sądząc po minach
uważam, że każdy spełnił swoje cele.
 
                                                

                                                Iga Stefańska, kl.III gim

Podziękowania od Prezydenta RP

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie otrzymał z Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podziękowanie za udział w piątej
edycji Narodowego Czytania oraz okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza (specjalne wydanie Kancelarii Prezydenta RP) z
dedykacją Pary Prezydenckiej jako pamiątkę wspólnego czytania.
Prezydent, dziękując za umiłowanie rodzimej literatury i pięknej polszczyzny,
wyraził nadzieję, że czytanie największych dzieł literatury polskiej scala
Naród, wzmacnia poczucie tożsamości, daje też impuls do refleksji na temat
współczesnej Polski i perspektyw jej rozwoju.
Nasza szkoła we wrześniu 2016 r. po raz pierwszy wzięła udział w
Narodowym Czytaniu. Pomysł wspólnego czytania spodobał się
społeczności szkolnej. Młodzież zapewniła, że w przyszłym roku równie
chętnie zaangażuje się w następnej edycji.

 Podziękowania od Prezydenta RP
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                                       Pejzaż zimowy :)
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