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JEST TAKI DZIEŃ

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie 

Noc igliwia zapach niesie

prezenty

choinka

choinka

Przyszedł grudzień, a wraz z nim Święta Bożego
Narodzenia. Często kojarzą się nam one ze śniegiem,
choinką, czasem spędzonym z rodziną, wspólnym obiadem.
Zastanówmy się jednak przez chwilę i zadajmy sobie
pytanie - czy nie jest to czas sztucznej miłości, fałszywych
uśmiechów, nieszczerych życzeń i nadużywania słowa
"wzajemnie".
A Ty jak to widzisz?
Jeśli zgadzasz się z tym, co napisałam, to zmień to. Spraw
by miłość była szczera, uśmiech prawdziwy, a życzenia z
głębi serca...

Natalia

Janek

Janek

Janek
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W naszym kochanym XX liceum odbyła się z 4
na 5 grudnia 2015r. II Szkolna Noc Filmowa.
Została zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski. Spędziliśmy świetną noc z piątku na
sobotę. Na początku seansu puszczony został
film ,,Lucy", który opowiada o tym, że człowiek
wykorzystuje 10% swojego mózgu, natomiast
Lucy, główna bohaterka filmu - 100%. Jest to
spowodowane przypadkowym wydostaniem się
narkotyków do organizmu podczas próby ich
przemytu. Następna była ,,Obecność" z 2013r. - 
jeden z najlepszych hollywoodzkich filmów grozy.
Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych
zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą
terroryzuje potężny demon. Trzecim filmem była
bajka, wszystkim na pewno bardzo dobrze znana,
,,Shrek". Następnie ,,Anioły i demony" nakręcone
na podstawie bestsellerowej powieści Dana
Browna. Jako przedostatnią ekranizację
puszczono horror ,,Martwe zło". Główna akcja
dzieje się podczas pobytu w leśnej chacie, w
której grupa nastolatków przez przypadek
przywołuje z zaświatów demona. Ostatnia była
uwielbiana przez wiele dzieci bajeczka ,,Minionki
rozrabiają". Jest to kontynuacja przebojowej
animacji z 2010r. ,,Jak ukraść księżyc".

Bardzo dobrze wspominam to wydarzenie. Miło i
zabawnie spędziłam czas w gronie
sympatycznych osób. To była moja pierwsza noc
filmowa i mam nadzieję, że nie ostatnia. Szczerze
zachęcam wszystkich do brania udziału w takich
wydarzeniach, można mieć po nich wspaniałe
wspomnienia. Zapraszam za rok na III Szkolną
Noc Filmową :) 

Weronika

Szkolna Noc Filmowa

Szkolna Noc FilmowaMinionki rozrabiają
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Święta są okresem magicznym. Niektórzy
uwielbiają je i nie mogą się ich doczekać. Gdy
gdzieś pojawi się pierwsza świąteczna choinka,
reklama w telewizji lub przebrany Święty Mikołaj
wariują i dopada ich szał zakupów. Skupiają się
na przyziemnych rzeczach: zastanawiają się, czy
mają dla wszystkich prezenty, co będzie do
jedzenia na stole wigilijnym, czy starczy na to
wszystko pieniędzy. Zapominamy, po co tak
właściwie są te święta. Wigilia jest przede
wszystkim po to, aby razem, rodzinnie spędzić ze
sobą czas. A jedzenie, prezenty i inne rzeczy są
tylko dodatkami- dla mnie mało istotnymi. Z roku
na rok moja opinia na temat świąt się zmienia.
Kiedyś nie zauważałam niektórych relacji między
ludźmi, wiele rzeczy, które są złe, uważałam za
poprawne.

Gdy byłam mała, co roku pisałam z babcią listy
do Świętego Mikołaja. Babcia zawsze obiecywała,
że zostaną one wysłane do Laponii. Pomimo że
co roku dostawałam coś innego, niż napisałam w
liście i zawsze po świętach znajdywałam te listy
gdzieś w domowych zakamarkach, wierzyłam
bezgranicznie w Świętego Mikołaja. W Wigilię, gdy
pierwsza gwiazda pojawiała się na niebie, dziadek
mówił, że chyba widział przez okno sanie
Świętego Mikołaja i idzie nakarmić renifery. Wtedy
za pięć minut Święty Mikołaj zjawiał się w salonie
, gdzie czekaliśmy  i rozdawał wszystkim
prezenty, które od rana zapakowane leżały pod
choinką. Gdy byłam mała, czułam tę magię.
Teraz, gdy zbliżają się święta i widzę świąteczne
lampki, ozdoby czy reklamy, już tak bardzo mnie
to nie zachwyca. Uważam, że jest to sztuczne i
robione na siłę. Pomimo że mam takie zdanie i tak
nie mogę się doczekać świąt. Wtedy ten jeden raz
w roku cała moja rodzina zbiera się przy jednym
stole. Wszyscy są uśmiechnięci, nikt nie marudzi.
W ten jeden wigilijny wieczór nikt się nie kłóci ani
nie ma do siebie pretensji. 

Celebrujemy chwilę, w której jesteśmy wszyscy
razem.

Dominika

Wesołych Świąt

bombka

ozdobaDD

Wiktoria

Wiktoria
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NOWY 2016 ROK W KINIE

Nowy Rok wiążę się z szampańską zabawą i
fajerwerkami. Wiele osób stawia sobie cele,
postanowienia, które mają zamiar wypełnić w
rozpoczynającym się nowym roku. Dla fanów
kina nowy rok to także nadchodzące premiery
długo wyczekiwanych filmów. Co czeka
kinomaniaków w 2016 roku? Wiele wspaniałych
filmów akcji, dramatów, a nawet zapomniany
western.

Już w Nowy Rok swoją premierę ma "Sekret w
ich oczach" w reżyserii nominowanego do
Oscara Billa Ray'a, którego kunsztem
artystycznym mogliśmy się zachwycać w
"Igrzyskach Śmierci". Thriller opowiada historię
duetu śledczych FBI, którzy są jednocześnie
dobrymi przyjaciółmi - Jess (laureatka Oscara
Julia Roberts) i Ray (Chiwetel Ejiofor znany z
nominacji do Oscara za film "Zniewolony"). Kiedy
pewnego razu przyjeżdżają na miejsce brutalnego
morderstwa, okazuje się, że ofiarą jest córka
Jess. Sprawca z braku dowodów jego winy
zostaje wypuszczony, czego zraniona matka nie
może przeżyć. Postanawia znaleźć sprawcę i
wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.
Jednak jej przyjaciel Ray chce ją uprzedzić.
Komu uda się znaleźć mordercę? 

Jaką cenę będzie musiała zapłacić Jess za chęć
zemsty? Tego możecie się dowiedzieć na sali
kinowej już od 1 stycznia 2016 roku.

Od 15 stycznia fani filmów Quentina Tarantino
znów będą mogli zachwycać się jego wspaniałym
talentem, tym razem w westernie "Nienawistna
ósemka". Na ekranie zobaczymy Kurta Russela
w roli łowcy nagród Johna Rutha, który u boku
zbiegłej z więzienia przestępczyni Daisy (Jennifer
Jason Leigh) przemierza pustkowia Wyoming.
Napotyka ich silna zamieć. Pragną schronić się
do jednego z zajazdów, w którym poznają
tajemniczych ludzi. Rozumieją, że teraz ich
największym problemem nie jest pogoda, która
uniemożliwia im dotarcie do miasta, ale
towarzysze przebywający w zajeździe i ich
nieznane intencje. Na ekranie mamy szansę
zobaczyć wspaniałego Samuela L. Jacksona -
legendę i szanowanego aktora kina
amerykańskiego - oraz Tima Rotha znanego z
innego filmu Tarantino - "Pulp Fiction".

Nic tak nie wzrusza i nie dotyka jak filmy oparte
na prawdziwych wydarzeniach. "Pokój" jest
jednym z nich. W szopie ogrodowej nieznanego
brutalnego mężczyzny przez siedem lat żyła Joy.
Nieustannie zastraszana, więziona i gwałcona. W
czasie niewoli urodziła syna Jacka, który nie zna
innego świata niż otaczające go cztery ściany
szopy. Joy wymyśla plan, którym główną rolę gra
Jack. Postanawia pomóc chłopcu uciec i mówi
mu, co ma zrobić, kiedy przedostanie się na
zewnątrz.  Czy osiągną swój cel? Jeśli nie, co
zrobi z nimi oprawca? A jeśli tak? Czy nauczą się
znów żyć wśród ludzi? Czy chłopiec dostosuje się
do zupełnie "nowego" dla niego świata? Film
został pokazany na Warszawskim Festiwalu
Filmowym. Publiczność była nim zachwycona do
tego stopnia, że film zdobył Nagrodę Publiczności.
Piękny oraz bogaty w doznania emocjonalne,
który na pewno warto obejrzeć.

"To najbardziej ludzki film roku. Bez ani jednego
żywego aktora" tak napisał o "Anomalisie" Matt
Patches w magazynie "ESQUIRE".  

Jest to dzieło wyróżniające się z pewnością na tle
ostatnich filmów. "Anomalisa" to rzadko widywana
na ekranach kin forma animacji dla dorosłych
poruszająca problemy egzystencjalne. Opowiada
o rutynie życia, frustracji, codzienności, od której
nie można uciec, ale w której można odnaleźć
radość życia. Jest to jeden z głównych
kandydatów do Oscara, cieszący się wspaniałymi
recenzjami. Po światowej premierze widownia
najczęściej określała film jako arcydzieło - piękny,
zabawny i prawdziwy. Za ten sukces
odpowiedzialny jest Charlie Kaufman -
scenarzysta "Być jak John Malkovich" oraz
"Zakochanego bez pamięci".

Nowy rok to nowe przygody i doświadczenia.
Warto rozpocząć go z filmami, które uczą i
pomagają w podejmowaniu decyzji. Dobrze jest
mieć w pamięci przesłania płynące z
wartościowych filmów. Warto o nich pamiętać na
życiowych zakrętach lub na sali pisząc maturę.
                                                             Marta

Sekret w ich oczach NIenawistna ósemkaDD DD


