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MARATON  EGZAMINACYJNY

     Od 10 kwietnia w naszej szkole  rozpocznie się maraton 
egzaminacyjny. Jako pierwsi do egzaminów przystąpią
gimnazjaliści.Kolejno ze swoimi egzaminami mierzyć się będą
uczniowie klas ósmych. Od 6 maja absolwenci klasy III liceum
podejmą  wyzwania maturalne. Życzymy połamania piór!              
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                    Jan Świątek stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Świątek , kl.II LO

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau , w towarzystwie kuratora oświaty
Grzegorza Wierzchowskiego wręczył w środę , 13 marca dyplomy
stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w
roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego .Stypendia otrzymało 230 uczniów
liceów i techników w woj. łódzkim.
Stypendystą Prezesa Rady Ministrów w Prywatnym Liceum
Ogólnokształcącym w Opocznie w roku szkolnym 2018/2019 został
uczeń klasy II oddziału mistrzostwa sportowego Jan Świątek. W klasie
pierwszej uczeń osiągnął średnią ocen : 5,20. Jan trenuje na co dzień piłkę
nożną .Potrafi tym samym pogodzić zajęcia sportowe z nauką. Dotychczas
brał udział w wielu konkursach na różnych szczeblach, m.in. w powiatowym
„Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym - STER . W br. szkolnym
zakwalifikował się do drugiego etapu XX Konkursu Wiedzy Geograficzno-
Turystycznej o Regionie Łódzkim : „ Województwo w sercu Polski”
organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu UŁ
"Włóczykije", działającego przy Instytucie Geografii Miast i Turyzmu
Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !
                                                                              I.Stępniewska

Jan



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 59 05/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z
Budy

Iga Stefańska oraz Bartłomiej Wiktorowicz , uczniowie klasy II Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie reprezentowali naszą szkołę na
64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim , który miał miejsce 13 marca
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Na konfrontacje powiatowe Iga
przygotowała recytację wierszy : Józefa Barana „ Więcej uczucia” i
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „ Gałązka wiśni” oraz fragment prozy
Carlosa Ruiza Zafóna „ Cień wiatru” . Bartłomiej Wiktorowicz zaprezentował
zaś wiersz Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wieku” , „Tren VIII”
Jana Kochanowskiego oraz fragm. „ Chłopów” Władysława Reymonta. Za
udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe. Serdecznie gratulujemy naszym recytatorom i życzymy
dalszych sukcesów!
I. Stępniewska

                      64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Iga Stefańska, kl.II LO
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FRYDERYKI 2019

Fryderyk

Fryderyki 2019 – jubileuszowa , 25  edycja
Fryderyków, nagród polskiej branży
fonograficznej za dokonania muzyczne
przypadające w okresie od 1 stycznia 2018r.
do 30 listopada 2018r. 
W dziedzinie muzyki rozrywkowej powrócono
do niektórych dawnych kategorii (m.in.
"album zagraniczny", "oprawa graficzna",
"autor roku" czy "kompozytor") oraz
wprowadzono bardziej szczegółowy podział
gatunków muzycznych. Ponadto pojawiła się
zupełnie nowa idea nagród - kategoria "nowe
wykonanie" dotycząca utworów, albumów 
i realizacji video, które nie mogą być
zgłoszone do innych kategorii
„gatunkowych”, a obejmuje dawne
wykonania, które zostały przez danego
artystę nagrane ponownie, utwory innych
wykonawców (tzw. covery), a także nagrania
koncertowe (w tym także koncertowe DVD).
Łącznie w muzyce rozrywkowej jest 20
kategorii, 
w jazzie - 3 (jak poprzednio), a w muzyce
poważnej - 8 (jak wcześniej). 
Po raz pierwszy gala rozdania nagród odbyła
się w Katowicach,  transmitowana była przez
stację TVN. Podczas gali wystąpili m.in.
Roksana Węgiel, Kayah i Dawid Podsiadło.   

Najwięcej nominacji (10) i nagród (6) zdobył Dawid Podsiadło.
Album Roku Blues / Country: Robert Cichy – Smack
Album Roku Folk / Muzyka Świata: Warszawskie Combo Taneczne – Sto
lat Panie Staśku!
Album Roku Hip-Hop: Taconafide – SOMA 0,5mg; O.S.T.R – W drodze po
szczęście; PRO8BL3M – Ground Zero Mixtape
Album Roku Pop: Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy
Album Roku Pop Alternatywny: Mela Koteluk – Migawka
Album Roku Rock: Lao Che – Wiedza o społeczeństwie
Album Roku Metal: Behemoth – I Loved You at Your Darkest
Album Roku Elektronika: Xxanaxx – Gradient
Album Roku Alternatywa: Nosowska – Basta
Album Roku Muzyka Ilustracyjna: Różni wykonawcy – Kamerdyner -
muzyka z filmu
Album Roku Muzyka Poetycka: Stanisława Celińska – Malinowa...
Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa: Natalia Kukulska, Marek
Napiórkowski – Szukaj w snach
Nowe Wykonanie: Krzysztof Zalewski – Zalewski śpiewa Niemena
Najlepszy Album Zagraniczny: Greta Van Fleet – Anthem of the Peaceful
Army 
Fonograficzny Debiut Roku: Tulia
Autor Roku: Dawid Podsiadło
Kompozytor Roku: team Dawid Podsiadło / Bartosz Dziedzic
Najlepsza Oprawa Graficzna: Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy

Google Grafik
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Album "Atypowy" hitem!

Google Grafika

Tracklista:

1. Alicja //prod. Kubi Producent   2:39 
2. W Krainie Czarów //prod. PSR   3:06 
3. UFO //prod. Michał Graczyk   3:36 
4. Szlam feat. Paluch //prod. D3W  4:08
5. Lavender Town feat. Białas //prod. Deckster  3:54
6. Zombie //prod.D3W  3:42 
7. Hinata //prod. Deemz  3:10 
8. Nieważne// prod. Got Barss  3:07 
9. Oddajemy krew Wampirom feat. Włodi //prod. megot  3:08 
10. Ja YETI //prod. prod. Michał Graczyk & Rutkovsky  3:12 
11. MOJO JOJO //prod. Kubi Producent  2:34 

Szpaku, właściwie Mateusz Jakub Szpakowski (ur. 6 stycznia 1994 w
Morągu) – polski raper i autor tekstów. Muzyk należy do wytwórni B.O.R.
Records. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak raperzy Paluch,
Young Igi, Białas, Guzior, Włodi, Sheller, Słoń, Koldi, Kobik i Kaz Bałagane.

Data premiery: 2018-10-19
Według mnie Szpaku najlepiej wykorzystał okres wakacyjny do tego, by
regularnie przypominać się słuchaczom. W czerwcu dał o sobie znać za
sprawą feat’u u Guziora. W lipcu pokazał się z Białasem w „Bólu”. Koniec
sierpnia upłynął pod znakiem „Dobrego chłopaka” u Sariusa. Wakacje
wakacjami, wrzesień wcale nie był gorszy. „Sicario” w towarzystwie Słonia
znalazło równie imponujące audytorium. Takiej rozgrzewki przed płytą już
dawno nikt nam nie zafundował. Cztery przepotężne single potwierdzały
zwyżkową formę Szpaka przez co premiera „Atypowego” stawała się
bardziej i bardziej atrakcyjna.
„ATYPOWY” to drugi fizyczny krążek młodego reprezentanta BOR
Records. Wcześniejszy materiał, „BORuto” EP był dostępny tylko na
oficjalnym sklepie borshop.pl w limitowanej ilości 3000szt i został
wyprzedany w ciągu 1 godziny.
Wydawnictwo to 11 premierowych numerów, które są przesiąknięte
życiową treścią, energią oraz bezkompromisowymi wersami. Za produkcję
krążka odpowiedzialni są młodzi producenci, którzy podobnie jak Szpaku, w
ciągu ostatniego roku udzielali się na najmocniejszych materiałach w
polskim rapie.
Tekstowo ta płyta to naprawdę pierwsza liga. Szpaku daje nam wachlarz
emocji i w każdej z konwencji wypada fenomenalnie. Gorycz i osiedlowy
brud, będące nierozłącznym elementem płyty są idealnie podkręcane
szorstką barwą głosu.
W kwestii gości nie można powiedzieć, że gospodarz wygląda przy nich jak
koleżka z pierwszej łapanki. Nieważne czy to Paluch, Białas czy legenda
pokroju Włodiego (notabene jeden z najlepszych numerów płyty) z każdym
z nich Simba nawiązuje chemię do tego stopnia, że nie widziałbym
przeszkód aby powstały 3xLP z każdym z wyżej wymienionych raperów.
Produkcyjnie rozwinięta jest formuła prezentowana we wcześniejszych
numerach. Na pewno nie można powiedzieć, że jest to Szpaku w wersji
znany i lubiany, ale drastycznych zmian nie uraczymy. Za jakość
odpowiadają między innymi Michał Graczyk, Kubi, PSR, czy Got Barss.
Uważam, że „Boruto” było dosyć eklektyczno-mixtapowe, może trochę
nonszalancko niedojrzałe. „Atypowy” pokazuje wszystko to, co w Szpaku
najlepsze. 
Gorycz, pewną mentalną offowość, refleksje przesiąknięte klimatem
blokowisk połączone z mentalnością wygranej, naturalność przy
zachowaniu pełnego ekshibicjonizmu. Już dawno nie słyszałem albumu,
który mógłby być tak dobrą wizytówką całokształtu twórczości. Nie boje się
użyć stwierdzenia, że „Atypowy” to opus magnum Szpaka, które bardzo
ciężko będzie zbić z tronu. Kupuję ten album w całości. 

Adam Dembowski, kl.III GIM

Szpaku "Atypowy"
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Istnieje wiele różnych świąt, lecz nie o wszystkich na co dzień pamiętamy...być może nawet nie zdajemy sobie sprawy jak
wiele ich jest.

W tym artykule przedstawię najważniejsze i najbardziej nietypowe święta w
marcu i kwietniu.
Począwszy od tych, które raczej każdy zna i przynajmniej część z nich
obchodzi:
–Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca)
–Popielec (6 marca)
–Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca)
–Dzień Mężczyzn (10 marca)
–Początek astronomicznej wiosny ( 20 marca)
–DZIEŃ WAGAROWICZA (21 marca) :)))))))))))))))))))
–Zmiana czasu z zimowego na letni 
–Prima Aprilis (1 kwietnia)
–Wielki Czwartek (18 kwietnia)
–Wielki Piątek (19 kwietnia)
–Wielka Sobota (20 kwietnia)
–Wielkanoc (21 kwietnia)
–Poniedziałek Wielkanocny i Międzynarodowy Dzień Ziemi (22 kwietnia)
–Święto Bożego Miłosierdzia (28 kwietnia)
Oprócz nich jest jeszcze wiele nietypowych, o których nie wiemy. Ich
tematyka jest bardzo zróżnicowana: od takich, które mają zwrócić uwagę
na różnego rodzaju problemy społeczne oraz kontakty międzyludzkie
(zdecydowana większość) do takich, które mają charakter bardziej
humorystyczny np. Światowy dzień drzemki w pracy (12 marca).
W pierwszej kolejności pragnę wymienić święta,moim zdaniem, ważniejsze,
gdyż zwracają uwagę istotne kwestie historyczne, społeczne i kulturalne.
–Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym 
Światowy Dzień Świadomości Autoagresji (1 marca)
–Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej (2 marca)
–Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych (20 marca)
–Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową (21 marca)
–Dzień Ochrony Bałtyku (22 marca)
–Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (23 marca)
–Światowy Dzień Walki z Gruźlicą (24 marca)
–Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci
Światowy Dzień Autyzmu (2 kwietnia)
–Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegającym
Minom (4 kwietnia)
– Dzień Pamięci o Holocauście (7 kwietnia)
–Międzynarodowy Dzień Romów (8 kwietnia)
–Dzień Służby Zdrowia (10 kwietnia)
–Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
Ogólnopolski Dzień Walki  z Bezrobociem (11 kwietnia)
–Światowy Dzień Pamięci Ofiar (13 kwietnia)
–Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) (14 kwietnia)
–Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości (15 kwietnia)
–Światowy Dzień Chorych Na Hemofilię (17 kwietnia)
–Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
MICHAŁ STRÓŻAK,kl.III GIM

             TANIĄ CZY  DROGĄ ,
 KTÓRĄ LUSTRZANKĘ  WYBRAĆ?
Czym jest lustrzanka?
 Jest to aparat fotograficzny wyposażony w lustro i matówkę. Zadaniem
zespołu lustra i matówki jest dokładna prezentacja bieżącego kadru.
Rozwiązanie takie ma znaczenie przy precyzyjnym nastawianiu odległości
fotografowania, ocenianiu głębi ostrości, ocenie aberracji optycznych, jak
również przy prawidłowym kadrowaniu obiektów nieodległych. Sprzyja
również kompozycji kadru, ocenie proporcji oświetlenia itp
Najtańszą lustrzankę z podstawowym obiektywem można kupić już za ok.
1200 zł. Najdroższe, profesjonalne konstrukcje to koszt rzędu 25 tysięcy zł
za samo body. Jeśli zależy Ci na zrobieniu dobrego zdjęcia nie musisz
kupować drogiej lustrzanki. Wszystko zleży od umiejętności. W prawym
górnym rogu przykładowe zdjęcie zrobione aparatem za 2000 zł z
obiektywem 18-55 mm(canon 4000D). Jakość zdjęć które robimy jest
zależna przede wszystkim od czynników zewnętrznych, głównie
oświetlenia.

                                                            KASIA OLEŚ,kl.III GIM
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