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 W Przeglądzie Dorobku
Artystycznego Szkół
Ponadgimnazjalnych
Powiatu Opoczyńskiego
wzięło udział sześć szkół .
Motywem przewodnim
tegorocznych prezentacji
było „Dziedzictwo –
źródło tożsamości”.Temat
został ujęty w sposób
różnorodny i ciekawy.
Zespół Szkół Prywatnych
w Opocznie wystąpił w
programie „Liga
Mistrzów”. Dzięki 
zawodnikom Ceramiki
Opoczno : Adamowi
Mickiewiczowi ,
Henrykowi Sienkiewiczowi
oraz 

Stanisławowi
Wyspiańskiemu widownia
podziwiała  "Pana
Tadeusza" i " Wesele" w
wykonaniu scenicznym
oraz "Latarnika" na
szklanym ekranie.  Aktorzy
zaprezentowali również
mistrzów polskiego
sportu: Kamila Stocha, 
Justynę Kowalczyk ,
Zbigniewa
Bródkę,Mariusza
Wlazłego, Rafała Majkę
oraz Michała
Kwiatkowskiego.
  Jury wytypowało do
nagrody utalentowanych
młodych wykonawców.
Wśród nagrodzonych 

znalazło się sześciu
uczniów naszej szkoły.
Są to :
Piotr Pacan    -  talent
wokalny
Szymon Gwadera - talent
konferansjerski
Martyna Węglińska,
Damian Rudzki - talent
aktorski
Błażej Wach -talent
kabaretowy
Marta Kurzyk -talent
nowoodkryty.
Wszyscy wyróżnieni w
przeglądzie  17 grudnia
pojadą do Teatru
Powszechnego w Łodzi na
sztukę „Szalone nożyczki”
.

                11. edycja Przeglądu Dorobku Artystycznego
            Szkół  Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego
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                     " LIGA MISTRZÓW"  
                         W OBIEKTYWIE
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   Zabójczy labirynt ?        OTRZĘSINY

         OKO W OKO Z GRZEGORZEM JANUSZEWSKIM

Z Budy: Dlaczego przyszłość powiązał
Pan ze sportem?
Grzegorz Januszewski:  Odkąd
pamiętam zawsze chciałem być
nauczycielem wychowania
fizycznego. Od zawsze wiedziałem, że
to zawód dla mnie

Ile pan już uczy
wychowania
fizycznego?
-15 lat.
-Ulubiona dyscyplina
sportu? 
- Siatkówka, ale lubię
też bardzo
lekkoatletykę i
koszykówkę. To takie
moje ulubione
dyscypliny.
-Co powinno być
najważniejsze dla
uczniów na lekcjach
wychowania
fizycznego?
-Zadowolenie, radość
, zaangażowanie.
Wychowanie fizyczne

jest aktualnie formą
zabawy w szkole.
-A jak było kiedyś?
- Wyglądało to tak:
przychodzimy na 
lekcję, całą godzinę
nauka kozłowania i
koniec. Nauczyciel
nie pytał się co
chcemy robić, na co
wyrażamy ochotę,
tylko on decydował.
-A ma Pan może jakieś
zainteresowania nie
związane ze sportem?

Grzegorz
Januszewski  -
nauczyciel
wychowania
fizycznego w Zespole
Szkół Prywatnych
 w Opocznie ,
zdradził naszej
redakcji kilka sekretów
o sobie... Oto one:

- Aktualnie nie mam,
ale kiedyś zbierałam
znaczki.
-Naprawdę? Ma Pan
jakiś pełny album?
- Tak, całe trzy.To
bardzo ciekawa i
barwna
kolekcja.Warta
obejrzenia.

- Jaki ma Pan styl
ubierania?
-Sam nie umiem
ocenić. Najbardziej
lubię nosić koszule
i jeansy.
-Dziękujemy bardzo za
wywiad.
-Wzajemnie.
Justyna Wiktorowicz,
Oliwia Nieć

"Więzień Labiryntu"
("The Maze Runner") to
nowy film science-
fiction, który dopiero co
dostał się na ekrany
kin.To pierwsza
część trylogii Jamesa
Dashnera, na
podstawie której
powstała  rewelacyjna
ekranizacja Wesa
Balla. Dynamiczne,
wciągające od
pierwszych minut kino
dla każdego.  Jest to 
zupełnie inny świat od 
tego , który
znamy.Jeżeli jesteście

gotowi na nową wizję
świata , to proszę
bardzo jest to idealny
film dla Was ! Wielki
labirynt , a w nim grupa
pozbawionych
wspomnień chłopców i
jednej jedynej
dziewczyny  .  Za
wielkimi murami
ukrywają się czyhające
na nich
na nich zagadki między
innymi : straszne,
wielkie i potężne
potwory...  MARTYNA
WĘGLIŃSKA

Na początek
dziewczyny z klas
starszych narysowały
nam kocie wąsy i noski
,kolejno
wszystkie klasy udały
się na salę 
gimnastyczną , gdzie
czekali na nas nasi
koledzy przebrani  w
wojskowe  mundury.
Wszystkie klasy 
zaprezentowały się ze
swoim ręcznie 
robionym plakatem i
ułożonym hymnem.
Wypadli rewelacyjnie.
Według mnie

najciekawszą
konkurencją był lot ze
spadochronem.
Wykonanie zadania
wymagało ogromnej 
wyobraźni. Wszyscy 
uczestnicy spisali się
na medal. Na koniec 
złożyli uroczyste
ślubowanie.
Marta Jarząb 
i Weronika
Kopytowska
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 WYSTAWIAMY " DZIADY" A.MICKIEWICZA

Lektura " Dziadów"
Adama Mickiewicza
zainspirowała uczniów
klasy I gimnazjum do
ćwiczeń dramowych.
Podczas lekcji języka
polskiego uczniowie
wcielili się 
w bohaterów
tekstu.Wcześniej
samodzielnie wykonali

rekwizyty i
przygotowali
stroje.Zadbali również
o odpowiedni nastrój:
zasłonili okna ,zapalili
świece . Zgodnie z
przesłaniem tekstu
przynieśli " jadło i
napoje". Obrzęd
dziadów rozpoczął 
dwuwierszem chór :

“Ciemno wszędzie,
głucho wszędzie/ Co
to będzie, co to
będzie?”  . Guślarz , 
w którego rolę wcielił
się Jakub Wlazło
przywołał kolejno :
duchy lekkie: Józia i
Rózię , ducha o
ciężkim grzechu :
Widmo Złego Pana

oraz ducha
pośredniego  : Zosię.
 Tekst romantycznego
dramatu okazał się
wciąż aktualny.
 

"Brać", czy
nie "Brać"?

Każdy statystyczny
Polak, zna na pewno
kontrowersyjną parę.
Cleo i Donatan .Na
swoim koncie mają już
Eurowizję, a także
wielki hit "My
Słowianie", który do
dziś wzdbudza wielkie
kontrowersje.
Sam Donatan jako były
raper i producent
muzyki typowo
młodzieżowej, raczej
nie spodziewał się, że
wybije się na muzyce
bardzo bliskiej
polskiemu folklorowi.
Aranżacje, klimatyczne
teledyski, a także

sama wokalistka-Cleo,
sprawiają, że ta
muzyka znalazła wielu
zwolenników, ale także
wrogów. Winne są
temu teledyski, które w
hurtowych ilościach
prezentują seksapil
słowiańskich kobiet, co
jednak nie zraża
Donatana, by
prezentować piękne
Polki w swoich
teledyskach coraz
częściej.
Nowy sngiel "Brać",
jest kolejną ciekawą
propozycją Donatana,
który tym razem ,
upiększył swoje
folklorowe aranżacje,
dodając zespół Enej,
który gra folk,

KĄCIK
MUZYCZNY
SZYMONA
Witam wszystkich
czytelników bardzo 
serdecznie w kąciku,
którym będę się
zajmował na łamach
gazetki. Tematyką
poruszaną w tym
dziale będzie muzyka
pod każdym
możliwym aspektem,
rozrywkowym i
niekomercyjnym.
Postaram się
przyglądać

nowym albumom,
ciekawym zespołom,
które są "na czasie",
a także tym, które z
biegiem lat niczym
wino, cieszą nasze
zmysły jeszcze
bardziej.
Dzisiaj w kąciku o
dosyć świeżym
singlu Donatana-Cleo
i Enej pt::"Brać" .

 zmieszany z mocnymi rockowymi
brzmieniami. Cleo (jak w każdym jej
singlu)dała pokaz świetnych
umiejętności wokalnych, nie mówiąc już
o choreografii na koncertach, czy w
samym teledysku. Donatan zaczyna nas
powoli przyzwyczajać do piosenek w
słowiańskim stylu. .
Piosenkę "Brać" ocniam  jak
najbardziej na plus.

SZYMON GWADERA , kl.I LO  
   


