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  W  trzech kolejnych numerach  gazetki szkolnej „ Z Budy”
prezentujemy  recenzje Junior Krytyków
z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie. Uczniowie 
zrecenzowali  w nich lektury szkolne oraz filmy, które wg nich warto
obejrzeć. W akcji JUNIOR KRYTYK NA WAKACJE   może wziąć udział
każdy uczeń.        
Natknęliście się na ciekawy film, interesującą książkę czy wciągającą
grę planszową lub komputerową, a może uczestniczyliście w
niezwykłym wydarzeniu kulturalnym? Napiszcie recenzję.

                             AKCJA : JUNIOR KRYTYK NA WAKACJE
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"Cudzoziemka" autorstwa Marii Kuncewiczowej początkowo ukazywała się
jako powieść w odcinkach na łamach popularnego "Kuriera Porannego".
Miało to miejsce w 1935 roku. Później została opublikowana w postaci
książkowej przez wydawnictwo "Rój". „Cudzoziemka” odniosła sukces i
zapewniła jej autorce wielką karierę pisarską. Inspiracją do stworzenia
głównej bohaterki- Róży Żabczyńskiej była matka Kuncewiczowej, a relacje
Róży z córką były odwzorowaniem stosunków autorki z jej matką. 
  Książka opowiada o nieszczęśliwej, zranionej, samotnej, a także
niespełnionej artystce. Ukazany zostaje portret psychologiczny Róży
Żabczyńskiej, na której życiu odbiła piętno niespełniona miłość z czasów
młodości. Od tamtej pory widzi ona wszystko przez pryzmat tego jednego
zdarzenia. Można powiedzieć, że emocjonalnie zatrzymała się na etapie
nastoletnim. "Cudzoziemkę" można odczytać na wielu płaszczyznach, jedną
z ważniejszych jest problem samotności, wyobcowania, co sam tytuł
sugeruje. Róża jest cudzoziemką we własnym państwie, a nawet we własnej
rodzinie. Wielu z nas pewnie doświadczyło podobnego uczucia, dlatego w
pewnym sensie możemy się z nią utożsamić. Chociażby z tego powodu
skłoniła mnie owa książka do refleksji. Utożsamianie z bohaterami literackimi
jest ważne moim zdaniem, ponieważ lepiej jest wtedy wniknąć w ich
psychikę, a tym samym zrozumieć. 
  "Cudzoziemka" to interesująca książka, która porusza życiowe problemy.
Przekonała mnie o słuszności stwierdzenia, że nigdy nie jest za późno by
pogodzić się ze światem. Historia ukazana w niej jest najzwyczajniej
ciekawa, a do tego w pewnych momentach tajemnicza. Zjednała mnie do
siebie również dlatego, że główna rola przypada kobiecie.. Z tego powodu
łatwiej było mi się wczuć w opowieść. Zachęcam do przeczytania jej,
ponieważ jest warta uwagi. To jedna
z lepszych książek.                                                                                            
                                          Izabela Lubiak, kl.II LO

                          " Cudzoziemka " Marii Kuncewiczowej

,,Zbrodnia i kara” to wybitne literackie studium psychiki człowieka,  który
popełnił zbrodnię. Dostojewski bardzo dokładnie obrazuje motyw zbrodni ,a
także wewnętrzną walkę bohatera z dręczącymi go wyrzutami sumienia .
Pomysł na historię Rodiona Raskolnikowa zrodził się prawdopodobnie, kiedy
autor przebywał na katordze, a jego współwięźniami byli mordercy, którzy
mogli być dla niego inspiracją. 
Fiodor Dostojewski nadał swojemu bohaterowi cechy człowieka zatraconego
we własnych myślach i uważającego się za wybitną osobę, stworzoną do
wielkich czynów, w pełni uprawnioną do zabijania ludzi i popełniania innych
zbrodni.Sam powiedział : „zwykłych, bezużytecznych oraz plugawych”. Ale
to rozumowanie skazało go na upadek moralny i psychiczny.
Jest to tragiczna powieść o wyobcowaniu, załamaniu psychicznym oraz o
nieodwracalności czynów i ich bolesnych konsekwencjach.
                                                                Adam Podsiadły , kl.II LO

     " Zbrodnia i kara"                     
Fiodora Dostojewskiego
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Głównym wątkiem w tej powieści jest miłość zubożałego szlachcica-
Stanisława Wokulskiego do pięknej arystokratki-Izabelli Łęckiej. Akcja
powieści rozpoczyna się gdy Wokulski wraca do Warszawy aby ubiegać się
o Izabelę. Jest ona zimną kobietą i liczą się dla niej tylko pieniądze. Kobieta
uważa, że Stanisław wywodzi się z niższej warstwy społecznej i nie myśli o
nim poważnie. Woli bogatych arystokratów. Historia ta kończy się tak, że
Wokulski znika ( niby popełnił samobójstwo) a Izabela wstępuje do klasztoru.
Pierwszym narratorem jest Ignacy Rrzecki, który prowadzi pamiętniki, a
drugi jest nieznany i obiektywny. Język w jakim została napisana jest łatwy
do odbioru.
Lalka ma swoich wielbicieli, przez co stała się jedną z ulubionych lektur
szkolnych. Akcja powieści rozgrywa się głównie w dziewiętnastowiecznej
Warszawie - w czasie dominacji popowstaniowych idei pozytywistycznych.
Wokulski to bogaty kupiec galanteryjny. Pomimo dużego majątku i uznania
wśród społeczności nie czuje się jednak szczęśliwy. Zakochuje się w Izabeli
Łęckiej - osobie z wyższych sfer, oceniającej ludzi po statusie społecznym.
Pomimo wielu wysiłków, by zdobyć jej serce -wciąż pozostaje jej obojętny.
Dla niej, wychowanej w środowisku piękna, dobrych manier, gdzie miarą
człowieka jest jego pochodzenie, a ciężka praca zdaje się być czymś
nierealnym - liczy się tylko pozycja. W rzeczywistości, w której arystokracja
patrzy na innych z góry, a bezinteresowna pomoc się nie liczy, w
środowisku opanowanym hipokryzją i luksusem - Izabela ignoruje swoich
adoratorów, bądź po prostu bawi się ich uczuciami...Przez to iż akcja
rozgrywa się głównie między Izabelą a Wokulskim sprawia, że nabiera ona
monotonii.
Wokulski zyskał wielki majątek i choć wiele jego działań ma typowo
pozytywistyczny charakter -  uczucie, jakim darzy Izabelę Łęcką jest
prawdziwe, głębokie, nieodwzajemnione, odrobinę naiwne, romantyczne i
nieszczęśliwe. To ono powoli doprowadza go do upadku. Motywuje jego
późniejsze decyzje, wyniszcza, zaślepia. Poprzez tę postać autor ukazał 
nam minusy romantycznych idei i udowodnił słuszność racji
pozytywistycznych. Ostrzegł przed ślepą wiarą w ludzi, ideały. Niestety
smutny koniec głównego bohatera jest bardzo przewidywalny. Pomimo
zasługującej na powszechne uznanie pracowitości, wytrwałości - okazał się
po prostu naiwny, zaprzepaścił prawie wszystkie swoje możliwości. Stał się
monotonny, przewidywalny, skazany na nieszczęśliwy koniec.
Jeżeli chodzi o Izabelę Łęcką jest to dziewiętnastowieczna arystokratka. W
przeciwieństwie do Wokulskiego została wychowana w bogatej rodzinie. Nie
ma ona pojęcia o ciężkiej pracy. Uczucia innych są dla niej nieważne. To co
czuje Stanisław jest jej obojętne. Jednak mimo trudnego charakteru staje się
ona obiektem zachwytu głównego bohatera, co jest w tym najsmutniejsze,
bo manipulowanie uczuciami drugiej osoby jest najgorszym doznaniem
człowieka. Sprawia to iż inaczej dostrzegamy świat i tracimy poczucie
własnej wartości. Autor przez ukazanie postaci takiej jak Izabela skrytykował
arystokrację, pokazał co tak naprawdę jest dla niej ważne. Izabella owinęła
sobie Wokulskiego wokół palca , był on na każde jej skinienie.
Powieść ta straszy przewidywalnością. Brakuje w niej elementów
zaskoczenia, innowacyjności. Gdyby była krótsza nabrałaby dynamiczności.
Jednakże nie żałuję przeczytania tej książki. Podoba mi się ukazanie w niej
wszystkich warstw społecznych poczynając od biedoty a kończąc na
arystokracji.
                                  Daniel Sobczyk, kl.II LO

                                           " Lalka" Bolesława Prusa
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Obsesja doskonałości. Zostań legendą sportu” Dawida Piątkowskiego to
bardzo interesująca książka z dziedziny psychologii sportu, w której znaleźć
można praktyczne wskazówki przydatne sportowcom w każdej dziedzinie.
Jest to pozycja poświęcona rozwojowi osobistemu sportowców, ich
rodziców i trenerów, oparta na fundamencie duchowym.
  Autor z wielką pewnością siebie mówi, że jego publikacja ma potencjał, aby
zmienić oblicze sportu na całym świecie:
„Pomogłem już tylu sportowcom poukładać życie prywatne i sportowe, że
nie muszę nikomu nic udowadniać. W tym aspekcie jestem spełniony.
Wydanie książki na pięciu kontynentach było zawsze moim marzeniem,
tylko dlatego je zrealizuję. Wierzę, że „Obsesja doskonałości” pomoże wielu
sportowcom wznieść się na wyżyny ich ukrytych możliwości, a następnie
zmieni oblicze sportu na całym świecie.”
  Główna idea tego poradnika oparta jest o dwa filary: potęgę umysłu i ciężką
pracę. Zdaniem autora, to klucze do sukcesu w sportowym świecie. Wysiłek
fizyczny, jakim jest trening to tylko niewielki element, część składowa na
drodze do osiągania najlepszych wyników. Dawid Piątkowski, opierając się
na własnym doświadczeniu w trenowaniu mistrzów głosi, iż nie ma czegoś
takiego, jak przetrenowanie. W grę nie wchodzi rezygnacja z treningu z
powodu złego samopoczucia sportowca czy jego gorszej kondycji
psychicznej. Absolutnie wyklucza możliwość odwołania treningu. Autor
stawia na samodyscyplinę i nieustanne ćwiczenia, które powinny zajmować
8 godzin dziennie, bez względu na okoliczności. Istotne jest także
odpowiednie nastawienie do treningów, które zawsze powinny być
przeprowadzane na 100% i z pełnym zaangażowaniem. Jedyna słuszna
droga to poświęcenie swojego życia sportowi. 
Autor zdradza, że w pracy ze swoimi zawodnikami, którzy pretendują do
mistrzowskich osiągnięć, nie dopuszcza możliwości skrócenia treningu, nie
mówiąc już o jego odwoływaniu. Zawodnik nie powinien pozwalać sobie na
chwile słabości, a na treningu ma dawać z siebie 100%. Wskazuje także, że
pomiędzy staraniem się a daniem z siebie 100% jest jeszcze ogromna
przepaść. Absolutne zaangażowanie jest według niego jedyną drogą do
stania się najlepszym na świecie. Swoje nastawienie i stan psychiczny
można dowolnie moderować, tak samo jak można wybrać sobie swoje
cechy osobowości. W treści książki tłumaczy, w jaki sposób dojść do
maksymalnej samokontroli. Tłumaczy, że nasze umysły są niejako
osobnymi bytami, które – jeśli nie są trzymane na krótkiej smyczy –
pomiatają nami, jak chcą. Wskazówki podpowiadane przez autora są bodaj
najbardziej wartościową częścią książki. W każdym tego typu poradniku
piszą, że aby odnieść sukces, należy w siebie wierzyć, ale nikt jeszcze nie
przekazał tego w tak przekonujący sposób. Dawid Piątkowski bardzo dużą
wagę przywiązuje do ćwiczeń mentalnych. Twierdzi, że nastawienie
zawodnika to nie 50 i nie 80, ale pełne 100% wyniku. Profesjonalne podejście
do sportu przejawia się w codziennych czynnościach i w każdym treningu,
który przybliża zawodnika do upragnionego celu.
  Książka zawiera specjalny rozdział adresowany do rodziców i opiekunów
dzieci, którzy trenują. Piątkowski ma swoje zdanie – bardzo konkretne i
bezkompromisowe.

Uważa on, że jeśli dziecko wykazuje predyspozycje w jakiejkolwiek
dziedzinie sportu, należy zdecydowanie postawić na treningi.
  Przeczytałem tą książkę z wielkim zainteresowaniem i to nie jeden raz.
Zdarza mi się do niej wracać. Mogę polecić ją każdej osobie, która chce
osiągnąć sukces w sporcie.
„Obsesja doskonałości” to książka, o której myślałem, dopóki jej nie
skończyłem. I gdy tylko dotarłem do ostatniego zdania, zmartwiłem się, że
nie ma drugiej części. 

                             Adam Raszewski Kl II LS

    

                     „Obsesja doskonałości. Zostań legendą sportu"
                                            Dawida Piątkowskiego
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