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                                      Nowy Rok 2019 !!!

Na Nowy Rok życzymy
Wam, aby spełniło się
wszystko, o czym sobie
tylko zamarzycie. 

Trzymamy kciuki 
za realizację wszelkich
Waszych planów, nawet
tych najbardziej
zwariowanych!

 Dobrego kontaktu
 z bliskimi, miłości 
 i wsparcia od nich. 

 Niech każdy dzień będzie  
dla Was ciekawy
 i pomyślny. 

Niech Wam się darzy!

Zespół redakcyjny 

                    "Z Budy"
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       Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda  -   Recenzja

 Film miał swoją premierę w listopadzie 2018 roku. Twórcą scenariusza jest J.K. Rowling.Akcja rozpoczyna się w 1927
r., kilka miesięcy po tym, jak Newt Scamander pomógł zdemaskować i schwytać  czarnoksiężnika Gellerta
Grindelwalda, któremu jednak udaje się uciec. Grindelwald zaczyna gromadzić swoich zwolenników, namawia ich do
wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty.Jedynym, który  może go powstrzymać jest
czarodziej,którego niegdyś uważał za swojego najlepszego przyjaciela - Albus Dumbledore. Jednak nie obejdzie się on
bez pomocy swojego byłego ucznia - Newta, któremu już raz udało się pokrzyżować plany Grindelwalda. Przygoda ponownie splata

losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Ich misja będzie trudnym sprawdzianem lojalności, kiedy będą stawiać czoła coraz to nowym zagrożeniom. 

Moim zdaniem, watro zapoznać się z tym filmem choćby dlatego, że stanowi odskocznię od codziennego życia. Ma on
gwiazdorską obsadę aktorską (Grindelwalda gra sam Johnny Depp).Aktorzy są świetnie dobrani do swoich ról. Watro
również zwrócić uwagę na efekty specjalne, które są naprawdę zjawiskowe i realistyczne. Występuje w nim
różnorodność gatunkowa.Motywem przewodnim jest fantasy, lecz można się tam doszukać także komedii (na przykład
postać Jacoba) i miejscami tragedii ( na przykład w przypadku śmierci bohatera). "Zbrodnie Grindelwalda" to z
pewnością idealny wybór dla fanów "Harry Pottera"( bohaterowie znajdują nawet czas na odwiedzenia Hogwartu) oraz
zwolenników gatunki filmowego i literackiego jakim jest fantasy, choć to wcale nie oznacza, że nie przypadnie on do
gustu osobie kompletnie niezainteresowanej tym gatunkiem. Można bardzo łatwo zrozumieć treść i odnaleźć się w
fabule. Występują zwroty akcji, które przyśpieszają tempo, a przejmujący, mroczny finał to zdecydowanie
najmocniejszy fragment filmu, a zarazem intrygujący zwiastun przyszłości.
Film ten wywołał u mnie bardzo pozytywne emocje, urzekł mnie głównie swoją obsadą i realizmem. Zachęcił  do
dalszego zgłębiania filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta", liczę na szybkie pojawienie się kolejnych części. Moim
zdaniem, ta produkcja jest jak najbardziej warta polecenia i obejrzenia, stanowi naprawdę ciekawe dzieło, które potrafi
rozbudzić wyobraźnię i ciekawość widza. 

                                                                                                                                                                                Michał Stróżak, kl.III GIM
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Polscy bohaterowie

                    100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 Jak zapewne wszyscy wiemy, 11 listopada 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 9 listopada odbyła się niezwykła
akademia-niezwykła, ponieważ wszyscy odpowiadali za właściwe uczczenie tej podniosłej
chwili. Każdy przyszedł ubrany odświętnie, z biało-czerwonym kotylionem na piersi. O
godzinie 11:11 wszyscy obecni odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Później przyszedł czas na
część artystyczną: recytację stosownych do okazji wierszy i występy wokalne szkolnego
chóru. Ważnym punktem programu było przedstawienie polskich bohaterów, takich jak Maria
Skłodowska-Curie, Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. Na zakończenie wystąpiła pani
wicedyrektor Barbara Miękus i pogratulowała nam zaangażowania w obchody Dnia
Niepodległości. Stwierdziła, że nasz trud włożony w organizację uroczystości pozwolił nam
na chwilę wstąpić w szeregi polskich bohaterów.
                           ..                                                                                                         

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       Zuzanna Wylon , kl.III
GIM

KLASA II szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią Barbarą
Miękus
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  "Skąpiec" jest jednym z najsłynniejszych dzieł Moliera-i sława ta jest, moim zdaniem,
zasłużona. Nie można zaprzeczyć, że nasze poczucie humoru wiele się zmieniło od XVII
wieku, a jednak wiele scen zawartych w sztuce nadal nie przestaje nas bawić. Za przykład
mogę podać "obdarowywanie" Marianny pierścieniem czy dialog pomiędzy Kleantem i
Harpagonem, podczas którego każdy z nich mówi o czymś zupełnie innym. Jednak
najlepszym elementem sztuki są nie sceny humorystyczne, a przedstawione postaci. Nawet,
jeśli nie budzą sympatii-jak na przykład tytułowy bohater-są bardzo wyraziste i dobrze
skonstruowane. Autorowi doskonale udało się oddać, jak wpływają na siebie, i, przede
wszystkim, jak skąpstwo ojca powoli niszczy rodzinę. Warto bowiem pamiętać, że celem
Moliera, obok rozbawienia czytelników, było ukazanie tragicznej sytuacji dzieci, tak, niestety,
częstej w jego czasach. Eliza i Kleant są traktowani wyłącznie jako potencjalne źródło zysków
dla ojca, który nie liczy się z ich uczuciami i pragnieniami. Każde z nich radzi sobie z tym
inaczej, ale widać, że i ich powoli ogarnia obsesja pieniędzy. Przekaz ten, co ważne, nie jest
narzucany czytelnikowi, który zdaje sobie z niego sprawę dopiero po tym, jak zamknie
książkę. Najsłabszą stroną sztuki jest jej kompozycja. Kilka razy autor podaje pomysł,
którego później nie wykorzystuje, niektóre wątki są nazbyt rozciągnięte w czasie i pozostają
w zawieszeniu tak długo, że czytelnik o nich zapomina, inne pojawiają się zbyt późno i
rozwiązują się za szybko. Kontrowersyjne jest również zakończenie, gdyż w żaden sposób
nie jest wcześniej zapowiedziane i ma ścisły związek z postacią, która osobiście pojawia się
dopiero pod koniec ostatniego aktu, przez co sprawia wrażenie, jakby zostało wymyślone je
w ostatniej chwili. Większość tych mankamentów jest jednak niewidoczna na pierwszy rzut
oka. Dlatego myślę, że "Skąpiec" ma szansę spodobać się każdemu, jeżeli tylko pozbędziemy
się nastawienia "jeżeli to lektura, musi być nudna".         Zuzanna Wylon,kl.III GIM
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  Przystępując do konkursu „Polska to kraj bohaterów.Który z nich w ciągu
ostatnich 100 lat miał, Twoim zdaniem, największy wkład w naszą
niepodległość?” miałem cichą nadzieję, że mój esej zostanie zauważony. A
może otrzyma jakąś nagrodę? Wynik przeszedł moje najśmielsze
oczekiwania. Otrzymałem główną nagrodę, którą był wyjazd studyjny do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
  Wyjazd został zorganizowany przez europarlamentarzystę Jacka Saryusz-
Wolskiego. Wzięli w nim udział uczniowie szkół województwa łódzkiego w
nagrodę za udział w Europejskim Parlamencie Młodych, konkursach wiedzy
o Unii Europejskiej, historycznych, literackich i innych. Podróż, chociaż długa
i męcząca, minęła całkiem szybko, ponieważ nawiązałem nowe znajomości
z uczniami z Łodzi, Tomaszowa i Pajęczna.
  Bruksela jak na stolicę Europy, jest całkiem niewielkim: 177 tysięcznym
miastem, przypominającym trochę Łódź, ze względu na ciasną XVIII i XIX -
wieczną zabudowę, z której co krok wyrastają w niebo wielopiętrowe
wieżowce ze szkła i metalu. Wielkie wrażenie zrobił na mnie hotel, w którym
zostaliśmy zakwaterowani : Maisson du Dragon. Cały hol przy recepcji
stanowi małe muzeum chińskie. Nie mogłem się napatrzeć na wielkie ,
czterometrowe wazy w stylu dynastii Ming; drobną, pięknie zdobioną
porcelanę, figurki smoków i ludzi w typowych strojach chińskich. Na kolana
powalił mnie okręt smoczy, wykonany prawdopodobnie z laki i duże figury
żołnierzy armii chińskiej ,będące jak mniemam , replikami terakotowej armii
z grobowca cesarza Qin Shi.
  W trakcie pierwszego spaceru stwierdziłem, że Belgia jest krajem
wielokulturowym. Obserwując wychodzących z Uniwersytetu Brukselskiego
studentów , doszedłem do wniosku , że prawie połowę stanowili Afrykanie i
Azjaci. Na ulicach co kilkadziesiąt metrów siedzieli na kartonach i
materacach żebrzący Romowie.  Naprawdę szokujący widok. Każdego
poranka służby miejskie próbują posprzątać te „legowiska”, ale
zaobserwowałem, że to Syzyfowa praca.
  Kolejnego dnia udaliśmy się do serca Unii Europejskiej, czyli Parlamentu
Europejskiego. Cały kompleks budynków znajduje się we wschodniej części
Brukseli i robi niesamowite wrażenie. Jest wielkości małego miasta z
uliczkami i główną ulicą Solidarności , na cześć polskiego związku
zawodowego. Zabudowana jest nowoczesnymi budynkami z betonu, szkła i
metalu, obłożona zaś płytami kamiennymi. Przy wejściu obowiązują
rygorystyczne procedury, podobne to tych stosowanych  na lotniskach. W
głównym holu przywitała nas dyrektor biura poselskiego Jacka Saryusz-
Wolskiego i zaprowadziła na wykład dotyczący funkcjonowania Unii
Europejskiej. W trakcie prelekcji przybył nasz mecenas : Jacek Saryusz-
Wolski, który przybliżył główne problemy stojące przed Unią Europejską,
czyli te związane  z Brexitem i uchodźcami. Opowiadał w sposób ciekawy i
bardzo zajmujący. Godzina minęła bardzo szybko. Potem był czas na
zdjęcia, zwiedzenie sali plenarnej parlamentu i wizyta w multimedialnym
muzeum noszącym nazwę : „Parlamentarium”. Dzień pełen wrażeń
zakończyła uroczysta kolacja, w podobno najbardziej popularnej belgijskiej
restauracji Chez de Leon. Polecam szczególnie krem z muli i mus
czekoladowy. 
  

                                 Marzenia się spełniają

Ostatniego dnia odbyliśmy spacer po największych atrakcjach Brukseli.
Wielkie wrażenie zrobił na mnie Grand Place z ratuszem i pięknie złoconymi
kamieniczkami oraz romańsko- gotycka katedra świętego Michała.
Rozczarowała mnie natomiast jedna z głównych atrakcji Brukseli czyli
Maneken pis.
  Wyjazd do Brukseli był realizacją jednego z moich marzeń , niemniej jednak
jeszcze nie tego największego , którym jest  stanięcie na murawie Nou
Camp w Barcelonie.

Stanisław Sionek, uczeń kl.II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 
                               w Opocznie
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