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Drodzy uczniowie! Z  okazji nadchodzących ferii zimowych życzymy Wam masy wrażeń,
udanego wypoczynku, a przede wszystkim powrotu do szkoły w jednym kawałku!
Pamiętajmy o tym, żeby w zimowym szaleństwie używać głowy i dbać o swoje
bezpieczeństwo. Nikt z nas nie lubi w końcu pobytu w szpitalu, przepisywania lekcji, na
których nas nie było i zaliczania zaległych kartkówek i sprawdzianów. 
                                                                                                            Zespół redakcyjny "Z Budy"

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019
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           Film Tima Burtona  
          "MROCZNE  CIENIE" 

Film Tima Burtona MROCZNE CIENIE ,którego premiera miała miejsce w
2012 roku opowiada o rodzinie Collinsów .W roku 1752 wyruszają w podróż
do Ameryki , by odmienić swoje życie. Ojciec postanawia zainwestować w
połów ryb. Po 20 latach ród jest na tyle zamożny że nazywa miasto od
swojego nazwiska – Collinsport. Rodzina jest szczęśliwa do czasu
pojawienia się Angeliqe Brouchard. Kobieta jest służącą w domu ojca
Barnabasa Collinsa. Dziewczyna zakochuje się w nim, lecz bez
wzajemności. Barnabas ma już swoją wybrankę. Wiedźma rzuca na niego
klątwę, najpierw zabija jego rodziców, a później jego narzeczoną.
Ostatecznie mężczyzna zamienia się w wampira. Wśród mieszkańców
wybucha bunt i Barnabas zostaje zamknięty w trumnie na wieki. Po 200
latach podczas prac budowlanych robotnicy odkopują ciało Collinsa.
Barnabas postanawia odnaleźć swoją rodzinę. Czy mężczyzna odnajdzie
się w świecie po tylu latach i czy przywróci rodzinie dawną świetność? Aby
się tego dowiedzieć musicie sami zobaczyć ten film.

Mi osobiście ten film bardzo się podobał. Oglądałam go kilka razy. Jestem
fanką stylu Burtona. Typowa dla tego reżysera charakterystyka bohaterów
oraz tło, lokacja i muzyka daje efekt którego oczekują wierni widzowie
Burtona. Negatywne opinie niektórych widzów wynikają głównie ze względu
na podobieństwo filmów tego reżysera, lecz każdy film Burtona jest
realizowany na podstawie tego niezmiennego od lat stylu za co pokochało go
tak wiele osób.
Tytuł sugeruje iż film powinien być horrorem, lecz wcale tak nie jest. Akcja
nie ciągnie się i nie jest nudna. Cały czas coś się dzieje. Raz tłem wydarzeń
jest dom Collinsów a raz miasto. Czasami bohaterowie przebywają w lesie
czy nad morzem. W filmie występują barwne postacie. Głównym bohaterem
jest Johny Depp , który jest zupełną odwrotnością postaci dzięki której jest
znany wśród młodszych, mowa tu o kapitanie Sparrowie z PIRATÓW Z
KARAIBÓW. W filmie Burtona jest poważny i opanowany.
MROCZNE CIENIE to kolejny, typowy burtonowski film. Z pewnością nie
zawiódł on swoich fanów. Mroczna atmosfera kontrastuje tu z humorem
typowym dla tego twórcy. Lekkie podejście do tematu magii oraz wampirów.
Standardowa obsada mam tu na myśli Johnego Deppa oraz Helene Bonham
Carter.Ich aktorstwo dopełnia to dzieło. Moim ulubionym elementem w
burtonowskich dziełach jest muzyka która idealnie wpasowuje się do filmu.
Świetnie wykonane efekty specjalne sprawiają, że ciężko zapomnieć z dnia
na dzień o tym filmie. Żaden fan Tima Burtona na pewno nie będzie
zawiedziony po obejrzeniu tego filmu.

Katarzyna Oleś , kl. III GIM
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Quebonafide - "Egzotyka" –
recenzja

  Egzotyka to drugi album studyjny Kuby Grabowskiego znanego pod
pseudonimem Quebonafide wydany 9 czerwca 2017 roku nakładem
należącej do rapera oficyny QueQuality. Album zadebiutował na 1. miejscu
polskiej listy przebojów – OLiS i utrzymywał się na niej przez 51 tygodni.
Album już w przedsprzedaży zamówiło 30 tys., tym samym album przed
premierą uzyskał status platynowy. Do listopada 2018 roku płyta rozeszła
się w ponad 90 tys. egzemplarzy zdobywając status potrójnej platyny. Album
był najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce w 2017 roku.
  Utwory zamieszczone w "Egzotyce" nagrywane były w 14 krajach, a ich
tekst opowiadał o problemach danych państwach. W sumie autor, wraz z
ekipą, przebyli setki tysięcy kilometrów i odwiedzili sześc kontynentów.
przedsprzedaży do zamówionego albumu, zależnie od płci, był dołączany
bezpłatny minialbum – dla mężczyzn „Dla fanów Eklektyki”, zaś dla kobiet
„Dla fanek Euforii”, a także (dla wszystkich) płyta DVD z teledyskami. Jedna
z płyt zawierała bilet pozwalający na spędzenie wspólnej podróży z raperem
oraz jego ekipą do jednego z krajów Afryki.
  Album zdobył przeróżne nagrody i wyróżnienia :

W 2017 - Najpopularniejsze polskie albumy (nominacja) oraz
Najpopularniejsze albumy w Polsce (nominacja) w Statystykach Spotify
W 2018 - Najlepsza Polska Muzyka (nominacja) w Bestsellerach
Empiku 2017, 2 Najlepsza polska płyta w Newonce.net

           Adam Dembowski , kl. III GIM

źródło: www.facebook.com/Quebonafide/photos/
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Taco Hemingway – Café Belga – recenzja

Po mieszanych recenzjach i ogromnym sukcesie sprzedażowym minialbumu "Szprycer" z 2017 roku i długogrającego
albumu "SOMA 0,5 mg" z 2018, nagranego wraz z Quebonafide, jeden z najpopularniejszych polskich raperów – Filip
Szcześniak, bardziej znany jako Taco Hemingway bez zapowiedzi 13 lipca bieżącego roku wydał krążek "Café Belga", w
którym przez 11 piosenek krytykuje popularność i brak anonimowości w dzisiejszym świecie.
Bity zostały stworzone przez znanych fanom rapera producentów Rumaka i Borucciego, którzy świetnie spełnili swoje
zadanie. Podkłady są przyjemne i wpadają w ucho. Klimat jest dużo cięższy niż na poprzednim solowym projekcie
Taco, co jest zdecydowaną zaletą. Dużo lepiej słucha się Filipa w takim wydaniu. Muzyk przez lata zrobił duży postęp w
rapowaniu. Teksty są błyskotliwe, łatwe w zapamiętywaniu, bogate w porównania czy nawiązania, np.
do Gwiezdnych Wojen, porażki reprezentacji Polski z Senegalem, czy pokemona Mewtwo, będącego legendą
pierwszych gier z serii Pokemon. Obecny jest również humor czy ironia.
W piosence "2031" Taco zastanawia się nad swoją przyszłością, która wcale może nie być kolorowa ("Upłynęło tyle lat,
nie wiem kiedy to minęło nawet"), w "Fiji" rapuje o dziewczynie, która nie odbiera od niego telefonów i nie odpisuje
("Tak mnie irytuje, gdy nie odpisujesz"), a w "ZTM" wraca wspomnieniami do czasów, gdy nie był jeszcze znany i
spokojnie mógł podróżować komunikacją miejską ("Chciałbym znowu jeździć ZTM-em"). Wisienką na torcie jest numer
"4AM in Girona" będący pierwszą od czasów EPki "Young Hems" angielską piosenką Hemingwaya. 
Całość w wersji fizycznej zapakowana jest w twarde tekturowe pudełko. Okładka przedstawia Filipa w tytułowej
restauracji i według mnie jest jedną z najładniejszych w dyskografii muzyka. Jako bonus kupujący otrzymali wywiad,
którego raper udzielił dziennikarzowi Markowi Fallowi i minialbum "Flagey". Album można przesłuchać za darmo na
platformie Spotify, lub pobrać z oficjalnej strony Taco (tacohemingway.com) zupełnie za darmo!
Podsumowując, myślę, że Café Belga to album godny polecenia. Uważam, że jest to jeden z najlepszych w karierze
Filipa Szcześniaka i warto go posłuchać, szczególnie jeśli jest się zawiedzionym poprzednimi projektami autora.
Rafał Jurek, IIIG.
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  O tym , że uczniowie klas sportowych dysponują niespożytymi
pokładami energii wiadomo chyba każdemu , kto na co dzień ma
zaszczyt z nimi pracować. By wyzwolić nieco tej pozytywnej energii ,
czyli  podnieść  poziom dopaminy, odpowiedzialnej za motywację do
działania, i endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia uczniowie klasy II
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wybrali się 29
stycznia  2019r. na wycieczkę klasową  do parku trampolin Saltos w
Łodzi. Ćwiczenia na 60 różnych trampolinach – od najprostszych –
zakończonych basenem z gąbkami, po trampoliny
wyczynowe wzmocniły ich  mięśnie głębokie, poprawiły zdolności
motoryczne i równowagę. Przede wszystkim zaś dały mnóstwo frajdy.
  Organizatorzy wycieczki : wychowawczyni  - Iwona Stępniewska oraz
trener – Mateusz Matysiak ; zadbali również o aspekt duchowy swoich
podopiecznych. Po wysiłku sportowym uczniowie obejrzeli w Cinema
City film Petera Hedgesa pt. „ Powrót Bena”. Historia Bena
uzależnionego od narkotyków  dała młodzieży wiele do myślenia,
skłoniła do refleksji i dyskusji. "Nie możesz go uratować. Ale będziesz
sobie pluć w twarz, jeśli nie spróbujesz" – te słowa słyszy w filmie „
Powrót Bena” matka (Julia Roberts), kiedy prosi o pomoc w
poszukiwaniach syna-narkomana. Są one doskonałym podsumowaniem
opowieści, która przypomina , że nadzieja zawsze umiera ostatnia. Zaś
dziecku należy dać tyle szans  ile tylko potrzebuje , by się podnieść.
I.Stępniewska

                                    Coś dla ciała , coś dla ducha...

https://www.filmweb.pl/film/Powr%C3%B3t+Bena-2018-811365
https://www.filmweb.pl/person/Julia.Roberts
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  W polskiej
literaturze o wiele
trudniej znaleźć
bohatera, który
stworzył sobie takie
„Jądro ciemności”.
Na myśl przychodzi
mi tylko dwóch.
Jeden to mniej
ważny bohater
„Krzyżaków”
Henryka
Sienkiewicza –
Zygfryd de Lowe. Był
on komturem
krzyżackim ze
Szczytna. Podobnie
jak wszyscy rycerze
zakonni był uważany
za nosiciela
europejskiej kultury.
Wprowadzał
chrześcijaństwo, nie
tylko wśród
pogańskich Prusów,
ale także dążył do
rozszerzenia władzy
zakonu na ziemie
polskie. Uważał
Polaków pod
rządami Władysława
Jagiełły za nie do
końca chrześcijan,
czyli tych którzy nie
do końca byli
kulturalni. Z drugiej
strony ten
„miłosierny a
kulturalny” rycerz
porwał Danusię,
uwięził Juranda ze
Spychowa, a
następnie nakazał
wypalić mu drugie
oko, uciąć język i
odciąć prawą dłoń.
Tfu. Ohyda. Jednym
słowem Zygfryd
okazał się bardzo
mściwym
okrutnikiem, nie
mającym dla nikogo
litości.
Sumienie ruszyło go
dopiero wtedy, gdy
uwięzionego,
wypuścił go Jurand.

Zygfryd chyba z
wyrzutów sumienia,
z przekonaniem, że
nie potrafił być
miłosierny, popełnił
samobójstwo.
  Drugą postacią był
jeden z najbardziej
znanych bohaterów
polskiej literatury -
Andrzej Kmicic. W
części początkowej
„Potopu”  Kmicic
stworzył dla
mieszkańców
sąsiednich
miejscowości piekło.
Jako warchoł i
zabijaka organizował
najazdy na sąsiednie
dwory, dał się
poznać jako opój,
który nie przepuścił
nawet obrazom na
ścianie dworku
szlacheckiego.
Zmieniła go dopiero
miłość do Oleńki
Billewiczównej, dla
której postanowił się
zmienić
i założyć na siebie
płaszcz kultury, lub
jak mówią fani
„Gwiezdnych wojen”,
przeszedł na jasną
stronę mocy. 
Przyjmuje nazwisko
Babinicza i staje się
jednym z
najważniejszych
bohaterów
zwycięstwa nad
Szwedami. Ta
zmiana daje mu w
końcu to co chciał,
miłość ukochanej
kobiety, sławę i
ogólne poważanie.
  Wyżej wymieni
bohaterowie tacy są,
jak zwykli ludzie,
dobrzy i źli. Właśnie
taka jest natura
człowieka, że każdy
posiada wady i zalety

i to środowisko, w
którym żyje go
kształtuje, rodzina,
grupa rówieśnicza
czy szkoła. Pewny
jestem, że każdy
człowiek i kulturalny i
niekulturalny
korzysta z dóbr
kultury
wytworzonych przez
innych ludzi. Tylko
od nas zależy czy
stworzymy sobie i
innym własne „jądro
ciemności”, czy
będziemy „po jasnej
stronie mocy”, żeby
nie zostać
przysłowiowym
Doktorem Jekyllem i
Panem Hydem z
powieści Roberta
Louisa Stevensona.

  Odwołując się do
„Jądro ciemności” i
innych znanych
lektur rozwiń słowa
Barbary Skargi:
„Człowiek nie może
żyć poza kulturą,
ale często zrzuca z
siebie jej płaszcz”.
  Język polski jest
pełen
wieloznacznych
słów a słowo
kultura jest jednym
z nich. Z jednej
strony jest
rozumiana jako
wszystko to co
ludzkość
wytworzyła przez
tysiąclecia swojego
istnienia,  z drugiej
jako ogłada, obycie,
takt.  Barbara
Skarga twierdzi, że:
„Człowiek nie może
żyć poza kulturą,
ale często zrzuca z
siebie jej płaszcz”.
Jak rozumieć te
słowa? W pierwszej
chwili nic nie
zrozumiałem, ale
później
pomyślałem, że
jeżeli kultura to
wszystko to co
wytworzył
człowiek, to
przecież ja też nie
mogę żyć bez
kultury. Jak
rozumieć jednak
drugą część wyżej
wymienionego
cytatu o zrzucaniu
płaszcza. Myślę, że
dotyczy to
postępowania
takiego jakiego
większość ludzi się
nie spodziewa, że
nie tak mamusia
nas nauczyła. W
codziennym życiu i

w literaturze jest
wiele przykładów
takiej dwoistości
postępowania
różnych ludzi i
bohaterów
literackich. W
„Jądrze
ciemności”- noweli
Josepha Conrada
poznajemy właśnie
takiego bohatera –
Kurtza.
  Kurtza znamy
jedynie z relacji
innych osób.
Kolejno  poznajemy
go jako „wysłańca
litości i nauki”, jako
kierownika stacji
mającego
największe
osiągnięcia w
handlu kością
słoniową. Potem
dowiadujemy się,
że jest poetą,
malarzem i
dziennikarzem,
czyli prawdziwym
twórcą kultury, a
nawet człowiekiem
odrodzenia
szerzącego kulturę
europejską wśród
„dzikusów”.
Główny bohater
„Jądra ciemności”
Marlow nie może
się doczekać
poznania Kurtza -
świetnego
przedsiębiorcy,
filantropa,
człowieka
pracowitego. Gdy
wreszcie go
spotyka, okazuje
się, że opowieści
miały niewiele
wspólnego z
rzeczywistością.
Kurtz okazuje się
postacią, która nie
tylko często, ale
właściwie

na stałe zrzuciła 
płaszcz kultury.
Jest typowym
kolonizatorem,
którego interesuje
tylko bogactwo i
władza. Lubi być
słuchany, widzi
tylko siebie,
odrzuca wszystkie
zasady i uczucia.
Ważne są tylko
zaszczyty,
powodzenie i
potęga. A to, że
giną niewinni
ludzie, trzebione są
słonie, palona i
niszczona jest
kultura Czarnego
Lądu, to rzecz
nieważna. Ważny
jest tylko Kurtz  i
jego
wyidealizowana
wizja krainy
szczęśliwości,
którą sam sobie
stworzył w
tytułowym „Jądrze
ciemności”.
  Znam w literaturze
tylko jeden przykład
właśnie takiego
bohatera, który
stworzył „idealne
społeczeństwo”,
które wcale takim
nie było. To
Napoleon z
„Folwarku
zwierzęcego”
Georga Orwella.
Jest dokładnie taki
sam jak Kurtz.
Słowa ma piękne i
górnolotne.
Wszystkie
zwierzęta są równe,
buduje zwierzęcy
świat
szczęśliwości.
Rzeczywistość jest
inna. Folwark
wygląda jak kolonia
karna albo

stalinowski łagier, a
Napoleon to typowy
dyktator nie mający
dla nikogo litości.
Liczy się tylko
władza i realizacja
własnych potrzeb,
czego wyrazem jest
hasło: kto nie z
nami ten przeciw
nam. Jakże
jednoznaczne w
naszej kulturze jest
to, że w świecie
stworzonym w
Folwarku
zwierzęcym rządzą
świnie, a porządku
pilnują psy.
  W polskiej
literaturze o wiele
trudniej znaleźć
bohatera, który
stworzył sobie takie
„Jądro ciemności”.
Na myśl przychodzi
mi tylko dwóch.
Jeden to mniej
ważny bohater
„Krzyżaków”
Henryka
Sienkiewicza –
Zygfryd de Lowe.
Był on komturem
krzyżackim ze
Szczytna. Podobnie
jak wszyscy rycerze
zakonni był
uważany za
nosiciela
europejskiej
kultury.
Wprowadzał
chrześcijaństwo,
nie tylko wśród
pogańskich
Prusów, ale także
dążył do
rozszerzenia
władzy zakonu na
ziemie polskie.
Uważał Polaków
pod rządami
Władysława Jagiełły
za nie do końca
chrześcijan,

czyli tych którzy nie
do końca byli
kulturalni. Z drugiej
strony ten
„miłosierny a
kulturalny” rycerz
porwał Danusię,
uwięził Juranda ze
Spychowa, a
następnie nakazał
wypalić mu drugie
oko, uciąć język i
odciąć prawą dłoń.
Tfu. Ohyda. Jednym
słowem Zygfryd
okazał się bardzo
mściwym
okrutnikiem, nie
mającym dla nikogo
litości.
Sumienie ruszyło
go dopiero wtedy,
gdy uwięzionego,
wypuścił go
Jurand.
Zygfryd chyba z
wyrzutów sumienia,
z przekonaniem, że
nie potrafił być
miłosierny, popełnił
samobójstwo.
  Drugą postacią był
jeden z najbardziej
znanych bohaterów
polskiej literatury -
Andrzej Kmicic. W
części początkowej
„Potopu”  Kmicic
stworzył dla
mieszkańców
sąsiednich
miejscowości
piekło. Jako
warchoł i zabijaka
organizował
najazdy na
sąsiednie dwory,
dał się poznać jako
opój, który nie
przepuścił nawet
obrazom na ścianie
dworku
szlacheckiego.
Zmieniła go dopiero
miłość do Oleńki
Billewiczównej,

dla której
postanowił się
zmienić
i założyć na siebie
płaszcz kultury, lub
jak mówią fani
„Gwiezdnych
wojen”, przeszedł
na jasną stronę
mocy.  Przyjmuje
nazwisko Babinicza
i staje się jednym z
najważniejszych
bohaterów
zwycięstwa nad
Szwedami. Ta
zmiana daje mu w
końcu to co chciał,
miłość ukochanej
kobiety, sławę i
ogólne poważanie.
  Wyżej wymieni
bohaterowie tacy
są, jak zwykli
ludzie, dobrzy i źli.
Właśnie taka jest
natura człowieka,
że każdy posiada
wady i zalety i to
środowisko, w
którym żyje go
kształtuje, rodzina,
grupa rówieśnicza
czy szkoła. Pewny
jestem, że każdy
człowiek i
kulturalny i
niekulturalny
korzysta z dóbr
kultury
wytworzonych
przez innych ludzi.
Tylko od nas zależy
czy stworzymy
sobie i innym
własne „jądro
ciemności”, czy
będziemy „po
jasnej stronie
mocy”, żeby nie
zostać
przysłowiowym
Doktorem Jekyllem
i Panem Hydem z
powieści Roberta
Louisa Stevensona.

  S.Sionek, kl.II LO

Odwołując się do „Jądro ciemności”J.Conrada  i innych znanych lektur rozwiń słowa Barbary
Skargi: „Człowiek nie może żyć poza kulturą, ale często zrzuca z siebie jej płaszcz”.
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	Drodzy uczniowie! Z  okazji nadchodzących ferii zimowych życzymy Wam masy wrażeń, udanego wypoczynku, a przede wszystkim powrotu do szkoły w jednym kawałku! Pamiętajmy o tym, żeby w zimowym szaleństwie używać głowy i dbać o swoje bezpieczeństwo. Nikt z nas nie lubi w końcu pobytu w szpitalu, przepisywania lekcji, na których nas nie było i zaliczania zaległych kartkówek i sprawdzianów.                                                                                                              Zespół redakcyjny "Z Budy"

	Film Tima Burtona
	"MROCZNE  CIENIE"
	Quebonafide - "Egzotyka" – recenzja
	Taco Hemingway – Café Belga – recenzja
	Po mieszanych recenzjach i ogromnym sukcesie sprzedażowym minialbumu "Szprycer" z 2017 roku i długogrającego albumu "SOMA 0,5 mg" z 2018, nagranego wraz z Quebonafide, jeden z najpopularniejszych polskich raperów – Filip Szcześniak, bardziej znany jako Taco Hemingway bez zapowiedzi 13 lipca bieżącego roku wydał krążek "Café Belga", w którym przez 11 piosenek krytykuje popularność i brak anonimowości w dzisiejszym świecie. Bity zostały stworzone przez znanych fanom rapera producentów Rumaka i Borucciego, którzy świetnie spełnili swoje zadanie. Podkłady są przyjemne i wpadają w ucho. Klimat jest dużo cięższy niż na poprzednim solowym projekcie Taco, co jest zdecydowaną zaletą. Dużo lepiej słucha się Filipa w takim wydaniu. Muzyk przez lata zrobił duży postęp w rapowaniu. Teksty są błyskotliwe, łatwe w zapamiętywaniu, bogate w porównania czy nawiązania, np. do Gwiezdnych Wojen, porażki reprezentacji Polski z Senegalem, czy pokemona Mewtwo, będącego legendą pierwszych gier z serii Pokemon. Obecny jest również humor czy ironia. W piosence "2031" Taco zastanawia się nad swoją przyszłością, która wcale może nie być kolorowa ("Upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet"), w "Fiji" rapuje o dziewczynie, która nie odbiera od niego telefonów i nie odpisuje ("Tak mnie irytuje, gdy nie odpisujesz"), a w "ZTM" wraca wspomnieniami do czasów, gdy nie był jeszcze znany i spokojnie mógł podróżować komunikacją miejską ("Chciałbym znowu jeździć ZTM-em"). Wisienką na torcie jest numer "4AM in Girona" będący pierwszą od czasów EPki "Young Hems" angielską piosenką Hemingwaya.  Całość w wersji fizycznej zapakowana jest w twarde tekturowe pudełko. Okładka przedstawia Filipa w tytułowej restauracji i według mnie jest jedną z najładniejszych w dyskografii muzyka. Jako bonus kupujący otrzymali wywiad, którego raper udzielił dziennikarzowi Markowi Fallowi i minialbum "Flagey". Album można przesłuchać za darmo na platformie Spotify, lub pobrać z oficjalnej strony Taco (tacohemingway.com) zupełnie za darmo! Podsumowując, myślę, że Café Belga to album godny polecenia. Uważam, że jest to jeden z najlepszych w karierze Filipa Szcześniaka i warto go posłuchać, szczególnie jeśli jest się zawiedzionym poprzednimi projektami autora. Rafał Jurek, IIIG.

	Coś dla ciała , coś dla ducha...
	O tym , że uczniowie klas sportowych dysponują niespożytymi pokładami energii wiadomo chyba każdemu , kto na co dzień ma zaszczyt z nimi pracować. By wyzwolić nieco tej pozytywnej energii , czyli  podnieść  poziom dopaminy, odpowiedzialnej za motywację do działania, i endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia uczniowie klasy II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wybrali się 29 stycznia  2019r. na wycieczkę klasową  do parku trampolin Saltos w Łodzi. Ćwiczenia na 60 różnych trampolinach – od najprostszych – zakończonych basenem z gąbkami, po trampoliny wyczynowe wzmocniły ich  mięśnie głębokie, poprawiły zdolności motoryczne i równowagę. Przede wszystkim zaś dały mnóstwo frajdy.
	Organizatorzy wycieczki : wychowawczyni  - Iwona Stępniewska oraz trener – Mateusz Matysiak ; zadbali również o aspekt duchowy swoich podopiecznych. Po wysiłku sportowym uczniowie obejrzeli w Cinema City film Petera Hedgesa pt. „ Powrót Bena”. Historia Bena uzależnionego od narkotyków  dała młodzieży wiele do myślenia, skłoniła do refleksji i dyskusji. "Nie możesz go uratować. Ale będziesz sobie pluć w twarz, jeśli nie spróbujesz" – te słowa słyszy w filmie „ Powrót Bena” matka (Julia Roberts), kiedy prosi o pomoc w poszukiwaniach syna-narkomana. Są one doskonałym podsumowaniem opowieści, która przypomina , że nadzieja zawsze umiera ostatnia. Zaś dziecku należy dać tyle szans  ile tylko potrzebuje , by się podnieść.
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