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                                    Czytamy...Oglądamy...Recenzujemy...

     Niewątpliwie każdy z nas czyta, ogląda, słucha ...Współczesny człowiek jest
bombardowany coraz to ciekawszymi tekstami kultury.Jak w tym gąszczu odnaleźć dzieło ,
które wniesie do naszego życia jakieś wartości? Przyczyni się do refleksji? Podpowie jak
żyć? W  kolejnym wydaniu gazetki szkolnej proponujemy kilka recenzji.Może któraś z nich
zachęci Was do sięgnięcia po książkę czy film? Zapraszamy do lektury....
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   Jedną z lektur omawianych w klasie II liceum było
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Chcąc nie chcąc
trzeba było do niej zajrzeć.
Tytuł wbrew pozorom nie mówi o porze roku lecz odnosi
się do sytuacji politycznej kraju.
  Głównym bohaterem utworu jest Cezary Baryka. Na
samym początku utworu opisana jest historia rodziny
młodego Baryki.
Powieść podzielona jest na 3 części: "Szklane domy",
"Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Wszystkie razem tworzą
spójną postać Cezarego Baryki.
W pierwszej części powieści opisane jest życie bohatera w
Baku oraz kwestia rewolucji, która przebiega dosyć
krwawo i ukazuje nienawiść między ludźmi. Mimo iż jest
chaotyczna, brzmi dość zachęcająco.
Druga część utworu jest bardziej różnorodna. Występuje
w niej wiele opisów przyrody, dialogów, monologów, co
urozmaica akcję. Wątki, które dotyczyły  spraw miłosnych
Cezarego były ciekawe, choć nie kończyły się dobrze.
Poznajemy w niej poszczególnych bohaterów, a także całe
środowisko.
W trzeciej części utworu autor dużo czasu poświęca
kwestiom politycznym, rozwojowi kraju, opisuje
poszczególne warstwy społeczne. Główny bohater nie
potrafi stwierdzić do jakiej Polski przynależy. Sceną, która
daje wiele do myślenia jest pochód robotników, w którym
uczestniczy Cezary Baryka, równocześnie kończy ona
utwór.
  Mogę śmiało stwierdzić iż "Przedwiośnie" jest powieścią
polityczną, gdyż opisuje spółczesne autorowi problemy
polityczno-gospodarcze kraju. Wskazuje też, że
wprowadzane reformy nie przynoszą rezultatów, a
prowadzone walki wyniszczają naród. Utwór zbiera sprawy
polityczne oraz społeczne, przedstawia rozterki, marzenia
i uczucia młodego człowieka, pełnego zapału oraz nadziei
na lepszą przyszłość.
  Zdecydowanie polecam tę książkę , ponieważ odnosi się
ona do ważnych tematów, a także może umilić nam nasz
wolny czas.
Klaudia Mrowińska, kl.II LO

                         " Przedwiośnie"  Stefana Żeromskiego
                                         Recenzja Klaudii Mrowińskiej z kl.II LO

Adaptacja powieści S.Żeromskiego pt : " Przedwiośnie"



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 54 06/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z Budy

Jednym z czołowych dramatów w dorobku literackim W.
Szekspira jest "Makbet". To sztuka o sile takich
namiętności, jak nienawiść i chęć posiadania. Zazdrość
i pożądanie to główne wartości, którymi kierują
się czołowi bohaterzy tej tragedii. Cała dramatyczność
dalszej sytuacji wywodzi się z umysłu Makbeta, który
będąc początkowo kochany przez ludność tak mocno
jak król, któremu on i cała ludność służył, postanawia
zająć jego miejsce i zagarnąć dla siebie całą miłość,
oddanie i sławę dotychczasowego władcy. Ten pomysł
wywodzi się z jego pychy, samouwielbienia i właśnie chęci
posiadania, czegoś, co mu się prawnie nie należało, ale o 
czym on skrycie marzył i czego pragnął. Ponieważ
ta żądza stawała się coraz większa i wyraźniejsza
,postanowił oszukać panującego władcę i pozbawić
go życia, by zaraz po tym niecnym czynie zająć jego
miejsce. Istotną rolę  w kuszeniu Makbeta do złego
spełniły pojawiające się na moment w sztuce wiedźmy,
które zwróciły jego oczy ku władzy i podpowiedziały jak
wyeliminować króla, który stał na drodze jego sławy.
Jednakże nie ukazały mu sposobu, którym miałby
się pazerny Makbet posłużyć. W tej chwili do akcji
wkroczyła żona  bohatera- Lady Makbet: kobieta okrutna,
przebiegła, cyniczna, wyzbyta jakichkolwiek zahamowań
płynących z nakazów etyki. Ona także najbardziej
na świecie pragnęła zostać królową, żądza władzy
zaślepiła ją całkowicie. Wszystkie inne wartości przestały
się dla niej liczyć.
Makbet nie był tak na wskroś zepsuty jak jego żona.
Jeszcze tuż przed okrutnym mordem borykał się z
myślami, kłóciły się w nim sprzeczne usposobienia,
sumienie próbowało jeszcze zapobiec tragedii. Jednakże
Makbet przemógł się w sobie, uciszył wewnętrzną
moralność i targnął na życie władcy, który mu ufał
i któremu on był do tej pory wierny. Czyn ten jednak wcale
nie okazał się rozwiązaniem jego problemów, spełnieniem
marzeń i przepustką do lepszego życia. Wszakże Makbet
szybko przekonał się, że powiedzenie: "nie ma zbrodni
bez kary" jest prawdziwe, gdyż wewnętrzne niepokoje,
leki, , strach- po prostu nasilające się z każdą chwilą
wyrzuty sumienia, przekreśliły normalność i spokój jego
dalszego życia. Morderca nie mógł już zwyczajnie
funkcjonować, nie mógł poradzić sobie z czynem, którego
się dopuścił, nie umiał o nim zapomnieć, nie potrafił
cieszyć się zdobytą władzą. Jego paranoje, jego depresja,
jego ból i cierpienie, jaki odczuwał od momentu dokonania
zbrodni  były dla Makbeta największą karą za haniebny
czyn.
Szekspirowski dramat porusza kilka istotnych problemów,
nie tylko sprawę kary za każdy grzech , a zwłaszcza
zbrodnię. "Makbet" odkrywa przed nami także tą mroczną,
najczęściej

ukrytą odsłonę ludzkiej świadomości. Szekspir pokazuje człowieka jako
okrutnego, mściwego, pełnego pychy i żądzy posiadania. Jeżeli ta "zła
osobowość" dojdzie do głosu to nawet poprawne sumienie, resztki zachowań
etycznych nie zdołają powstrzymać człowieka przed niegodnymi
go czynami. Wielu z ludzi pragnie szybko osiągnąć zamierzony cel-
na przykład zdobyć w sposób lekki i przyjemny sposób fortunę, by dostatnio
i bezproblemowo urządzić sobie życie na świecie, dlatego często, kiedy
tylko zobaczą możliwość na szybkie dojście do celu, nie zawahają się nawet
nieco nagiąć swego wzorcowego postępowania, by zdobyć to, czego
pragną. To przykre, ale wśród nas żyje wielu takich ludzi, którzy potrafią
zmierzać do wyznaczonego celu nawet po trupach, dlatego wymowa i nauka
tej sztuki jest wciąż aktualna.
"Makbet"  -  według mnie ; to najlepszy dramat z dorobku Szekspira, gdyż
jest niezwykle ciekawy, wciąga czytelnika w swą akcję, nie można się od
niego oderwać, ponieważ cały czas zastanawiamy się, co będzie dalej,
jak zakończy się sprawa Makbeta i jego podstępnej żony. Jest w tej tragedii
wszystko to, co zawsze wzbudzało i wzbudza nadal zaciekawienie wśród
odbiorców: silna namiętność, chęć posiadania, elementy mistyczne
(czarownice), dlatego uważam, że pozycja ta jest warta przeczytania i do
tego gorąco zachęcam: WSZYSTKICH. Zarówno młodzież jak i starszych,
by Ci drudzy zwłaszcza przypomnieli sobie, że nienawiść i żądza to nie
są dobre przewodniczki w życiu.                             
                                                              Patryk Bors , kl. I LO        
                                 

                                "Makbet " Williama Szekspira
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Heraklit z Efezu mawiał: „wszystko płynie”. Płynie nasze życie i my,
doprawdy, nie zastanawiamy się nad faktem, że jeszcze sto lat temu nie
narzekalibyśmy na polityków w Warszawie, ale w Moskwie, Berlinie czy
Wiedniu. Zabory, jak nazywają ten czas nasze podręczniki do nauki historii,
to z jednej strony okres degrengolady gospodarczej, ekonomicznej i
politycznej, ale z drugiej… czas powstania najwspanialszych dzieł polskiej
kultury.
Z jednej strony oczywisty, a z drugiej kompletnie niezrozumiały jest fakt, iż to
właśnie w tym czasie powstały dzieła nie tylko piękne, nie tylko będące
sztuką same w sobie, ale przede wszystkim przemawiające do wyobraźni i
pamięci czytelnika. Pamięci niezwykłej, bo nie tej składającej się z naszych
wspomnień, ale pamięci ludzi, pamięci narodowej.
Jakim sposobem udało się Adamowi Mickiewiczowi, poecie z okolic
litewskiego Nowogródka, w tym trudnym czasie napisać jeden z
najwybitniejszych dramatów nie tylko polskiej, ale i światowej literatury? Bo
„Dziady cz. III”, napisane zaledwie w miesiąc, są dziełem sztuki na
najwyższym poziomie. To niezwykła polemika z rozumem i zmysłami
widza. Widza, nie czytelnika, bo „Dziady” z zadrukowanych kartek stają się
wspaniałym widowiskiem – widowiskiem ludzkich uczuć, ale jednocześnie
widowiskiem magicznym i mistycznym.
To zestawienie nie może być łatwe. Nie jest łatwe. Nigdy nie miało być łatwe.
Ale „Dziadów” nie da się po prostu „uznać”. Albo ten dramat pokochasz, albo
znienawidzisz. Nie da się go odłożyć na półkę i czytać w pięciominutowej
przerwie między jednym obowiązkiem a drugim. To niemożliwe. Ten utwór to
wyzwanie, o którym myślisz mimo woli i nad którym się zastanawiasz
dopóty, dopóki go nie rozwiążesz

Żadne opracowanie nie daje przyjemności i satysfakcji samodzielnego
dochodzenia do sedna utworu, pogrążania się we wszystkich jego
zawiłościach, ześlizgiwania się z jednej tezy na drugą. To nie jest książka
„lekka, łatwa i przyjemna”, żeby użyć potocznego wyrażenia. Ta książka to
widowisko, zmuszające do pracy umysł, rozum, wszystkie zmysły,
pobudzające uczucia.
Razem z Konradem, księdzem Piotrem, Senatorem udajemy się w podróż:
od arystokratycznych salonów, więziennych cel, przez Syberię, aż po
wyżyny wiary, najwyższe oświecenie, jakiego może doznać człowiek:
spotkanie z samym Bogiem. Romantyczny mesjanizm tu osiąga swoją
najpełniejszą formę: oto Polska, kraj zszargany, „rozdarty” między
potężnych sąsiadów, ma stać się „Chrystusem Narodów”.
To nieprawda, że część III nie opowiada o miłości (jak część IV), bo przecież
miłość i praktycznie tylko miłość motywuje bohaterów. Miłość, ale większa i
czystsza niż ta Gustawowa, prowadzi Konrada i księdza Piotra: uczucie do
ojczyzny. Miłość do władzy powoduje Senatorem i jego sługusami, miłość do
syna – Rollisonową. Bo romantyzm to miłość właśnie, to uczucia.
Polecam! Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. „Dziady” to dramat wprost
nieziemski – i niezwykła przygoda. Przeczytaj, jeśli chcesz pogrążyć się w
lekturze ciekawej, niesamowitej i pięknej, choć niekonwencjonalnej – jak na
dzieło sztuki przystało.
Filip Niźnikowski , kl. I LO

                            "Dziady" cz.III Adama Mickiewicza
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                     Film w reżyserii Curtisa Hansona i Michaela Apteda 
                                            pt.: „Wysoka fala"

Film reżyserii Curtisa Hansona i Michaela Apteda pt.: „Wysoka fala” to
amerykański dramat, wyprodukowany przez 20th Century Fox. Na
ekrany kinowe wszedł 26 października 2012r.
  Film przedstawia opowieść zainspirowaną prawdziwą historią
sławnego surfera w latach 90-tych , Jaya Moriarity'ego. Jay to 15-letni
chłopak marzący o pływaniu na jednych z największych fal na świecie
„Mavericks”. Chęć zmierzenia się z czymś niemożliwym (bo nikt
wcześniej tego nie dokonał) staje się życiowym celem młodego chłopca,
do którego realizacji uporczywie dąży. O pomoc w przygotowaniu do
podjęcia wyzwania prosi światowego mistrza surfingu Ricka
„Frosty'ego”Hessona. Ich współpraca nie należy do najprostszych.
Długo szukają nici porozumienia między sobą, lecz w końcu
zaprzyjaźniają się i razem chcą sprostać wyzwaniu. W tym samym
czasie Jay podkochuje się w starszej od siebie koleżance Kim, której
boi się do tego przyznać. Bohater w swoim życiu nie ma osoby, której
mógłby się zwierzyć ze swoich problemów.Ojciec zostawił rodzinę, gdy
Jay był mały. Matka sama potrzebuje pomocy, jest chwiejna
emocjonalnie. Nawet jego najlepszy kolega okazuje się zdrajcą. Jay jest
pozostawiony sam sobie. Dopiero po poznaniu Frosty'ego odnajduje
swoją „bratnią duszę”, osobę której może zaufać, zwierzyć się. Później
okazuje się, że również to Jay był bardzo potrzebny w życiu
mężczyzny. Wspólna długa i ciężka współpraca przynosi upragnione
efekty,.Chłopak w wieku 16 lat zdobywa międzynarodową sławę płynąc
na „Mavericku”. 
  Akcja filmu kończy się tym wydarzeniem. Z końcowych napisów
możemy się natomiast dowiedzieć, że później Jay Mariarity ożenił się z
Kim, pierwszą miłością swojego
życia oraz, że w przeddzień swoich 23 urodzin utonął podczas
swobodnego nurkowania na Malediwach.
  Według mnie film ten mimo typowej konwencji i braku większych
fabularnych zaskoczeń ogląda się bardzo dobrze. Dla mnie ten jest
bardzo ciekawy ze względu na to, że potrafił wzbudzić we mnie 
wzruszenie, a także chwile grozy i niepokoju. Opowiada nie tylko 
o losach sławnego sportowca ale dla mnie przede wszystkim pokazuje
kształtowanie się charakterów oraz przekazuje wartości moralne jak np.
wsparcie ze strony przyjaciół, a także 
jest przykładem ciężkiej pracy dzięki, której niemożliwe staje się
możliwe. 
  Grę aktorską oceniam jako porywającą.Aktorzy posiadają zdolność
przekazywania uczuć. W role główne wcielili się :
Jonny Weston jako Jay Moriarity 
Gerard Butter jako Frosty Hesson
Leven Rambin jako Kim
Elizabeth Shue jako Kristy Moriarity
  „Wysoka fala” to film rzetelnie stworzony. Opierając fabułę na
wydarzeniach autentycznych daje odbiorcy uczucie smutku,
współczucia, goryczy. Łącząc to ze znakomitą scenografią i dobrą grą
aktorską , dostajemy obraz warty obejrzenia. 
  Bardzo mocno polecam ten film osobom, które są wrażliwe, lubią dać
się ponieść emocjom oraz szukają filmu, który potrafi czegoś nauczyć
oraz wzruszyć.
                                                                        
                                                              Iza Ksyta , kl. II LO
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Jakiś czas temu byłam z klasą na warsztatach ,na których
jednym z punktów było przygotowane przez młodzież z
kółka teatralnego krótkie przedstawienie. Gra aktorów
jakoś mnie nie porwała, ale dzięki nim przypomniałam
sobie o pewnym filmie, ponieważ ta krótka sztuka była
właśnie z niego zaczerpnięta. Mowa tu o filmie „Ukryte
piękno”. Już jakiś czas temu mogłam go poznać, ale
wtedy z racji na brak czasu, obejrzałam tylko początek,
który bardzo mnie zaciekawił. Obiecałam sobie wtedy, że
go dokończę, ale wciągnięta w wir codziennego życia
całkowicie o tym zapomniałam. Jednak dzięki temu
przedstawieniu, które naprawdę zdenerwowało mnie
chaotycznością wątków i niedokładnym scenariuszem
przypomniałam sobie i moim postanowieniu dokończenia
oglądania filmu, a zasadzie postanowiłam zrobić to od
początku, na spokojnie w zaciszu mojego pokoju.
  Film w reżyserii Davida Frankela z gwiazdorską obsadą
naprawdę doprowadzi niejednego twardziela do łez. Nie
jest to jednak typowy film, którego głównym celem jest
doprowadzić widza do płaczu. Zachwyca nas przede
wszystkim genialny scenariusz (którego zakończenie jest
dla niektórych pewnego rodzaju niespełnieniem), ale też
niezwykła główna rola grana przez Willa Smitha. 

Aktor przerósł w niej samego siebie dostarczając nam przy tym
ogromnej porcji emocji. Film opowiada o Howardzie, który wraz z
przyjaciółmi rozkręca agencje reklamową. Bohater jest mistrzem w
swym fachu i dzięki swej pomysłowości rozkręca interes. Niestety w
życiu bohatera wydarza się tragedia, która całkowicie zmienia
całkowicie jego nastawienie do życia. Ucieka on od otaczającego go
świata i ludzi w codzienną rutynę pracy i przesiadywanie samotnie w
parku.
Pod wpływem smutku i złości jaką wyraża poprzez bunt do świata, losu
i Boga pisze listy do trzech bytów. Co przypadkiem odkrywają jego
przyjaciele i postanawiają mu pomóc. Pomóc na swój sposób,
ponieważ ich firma powoli podupada. Sam pomysł na film jest
niezmiernie ciekawy. Reżyser gra na emocjach widzów i trafia w punkt
nie tylko samymi dialogami co też obrazami. Osobiście uważam, że u
ogromnych znawców dobrego kina ten film czasem swą prostotą i
skromnością może nie zyskać dobrego uznania. Aczkolwiek myślę, że
nie jest on zbyt oczywisty i sama fabuła zaciekawi codziennego widza.
  Film odnosi się do wartości, jakie stawia współczesny człowiek na
szczycie swego życia. Miłość, czas, śmierć. Byty, których nasza
wyobraźnia nie jest w stanie pojąć, a jednak odkrycie i poznanie ich
wiąże się z życiem każdego z nas. Aby zachęcić do filmu nie mogę
zdradzać więcej, gdyż każde następne zdania może odkryć tajemnice
jakie zgrywa ten dramat. Podsumowując, niech zachęci nas
gwiazdorska obsada i zaskakująca prostota fabuły.

                                                     Ania Kołodziejczyk , kl.II LO

                  Film pt.:  "Ukryte piękno"  w reż.  Davida Frankela
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	W trzeciej części utworu autor dużo czasu poświęca kwestiom politycznym, rozwojowi kraju, opisuje poszczególne warstwy społeczne. Główny bohater nie potrafi stwierdzić do jakiej Polski przynależy. Sceną, która daje wiele do myślenia jest pochód robotników, w którym uczestniczy Cezary Baryka, równocześnie kończy ona utwór.
	Mogę śmiało stwierdzić iż "Przedwiośnie" jest powieścią polityczną, gdyż opisuje spółczesne autorowi problemy polityczno-gospodarcze kraju. Wskazuje też, że wprowadzane reformy nie przynoszą rezultatów, a prowadzone walki wyniszczają naród. Utwór zbiera sprawy polityczne oraz społeczne, przedstawia rozterki, marzenia i uczucia młodego człowieka, pełnego zapału oraz nadziei na lepszą przyszłość.
	Zdecydowanie polecam tę książkę , ponieważ odnosi się ona do ważnych tematów, a także może umilić nam nasz wolny czas.
	Klaudia Mrowińska, kl.II LO


	"Makbet " Williama Szekspira
	Jednym z czołowych dramatów w dorobku literackim W. Szekspira jest "Makbet". To sztuka o sile takich namiętności, jak nienawiść i chęć posiadania. Zazdrość i pożądanie to główne wartości, którymi kierują się czołowi bohaterzy tej tragedii. Cała dramatyczność dalszej sytuacji wywodzi się z umysłu Makbeta, który będąc początkowo kochany przez ludność tak mocno jak król, któremu on i cała ludność służył, postanawia zająć jego miejsce i zagarnąć dla siebie całą miłość, oddanie i sławę dotychczasowego władcy. Ten pomysł wywodzi się z jego pychy, samouwielbienia i właśnie chęci posiadania, czegoś, co mu się prawnie nie należało, ale o  czym on skrycie marzył i czego pragnął. Ponieważ ta żądza stawała się coraz większa i wyraźniejsza ,postanowił oszukać panującego władcę i pozbawić go życia, by zaraz po tym niecnym czynie zająć jego miejsce. Istotną rolę  w kuszeniu Makbeta do złego spełniły pojawiające się na moment w sztuce wiedźmy, które zwróciły jego oczy ku władzy i podpowiedziały jak wyeliminować króla, który stał na drodze jego sławy. Jednakże nie ukazały mu sposobu, którym miałby się pazerny Makbet posłużyć. W tej chwili do akcji wkroczyła żona  bohatera- Lady Makbet: kobieta okrutna, przebiegła, cyniczna, wyzbyta jakichkolwiek zahamowań płynących z nakazów etyki. Ona także najbardziej na świecie pragnęła zostać królową, żądza władzy zaślepiła ją całkowicie. Wszystkie inne wartości przestały się dla niej liczyć.
	Makbet nie był tak na wskroś zepsuty jak jego żona. Jeszcze tuż przed okrutnym mordem borykał się z myślami, kłóciły się w nim sprzeczne usposobienia, sumienie próbowało jeszcze zapobiec tragedii. Jednakże Makbet przemógł się w sobie, uciszył wewnętrzną moralność i targnął na życie władcy, który mu ufał i któremu on był do tej pory wierny. Czyn ten jednak wcale nie okazał się rozwiązaniem jego problemów, spełnieniem marzeń i przepustką do lepszego życia. Wszakże Makbet szybko przekonał się, że powiedzenie: "nie ma zbrodni bez kary" jest prawdziwe, gdyż wewnętrzne niepokoje, leki, , strach- po prostu nasilające się z każdą chwilą wyrzuty sumienia, przekreśliły normalność i spokój jego dalszego życia. Morderca nie mógł już zwyczajnie funkcjonować, nie mógł poradzić sobie z czynem, którego się dopuścił, nie umiał o nim zapomnieć, nie potrafił cieszyć się zdobytą władzą. Jego paranoje, jego depresja, jego ból i cierpienie, jaki odczuwał od momentu dokonania zbrodni  były dla Makbeta największą karą za haniebny czyn.
	Szekspirowski dramat porusza kilka istotnych problemów, nie tylko sprawę kary za każdy grzech , a zwłaszcza zbrodnię. "Makbet" odkrywa przed nami także tą mroczną, najczęściej

	"Dziady" cz.III Adama Mickiewicza
	Film w reżyserii Curtisa Hansona i Michaela Apteda
	pt.: „Wysoka fala"
	Film reżyserii Curtisa Hansona i Michaela Apteda pt.: „Wysoka fala” to amerykański dramat, wyprodukowany przez 20th Century Fox. Na ekrany kinowe wszedł 26 października 2012r.   Film przedstawia opowieść zainspirowaną prawdziwą historią sławnego surfera w latach 90-tych , Jaya Moriarity'ego. Jay to 15-letni chłopak marzący o pływaniu na jednych z największych fal na świecie „Mavericks”. Chęć zmierzenia się z czymś niemożliwym (bo nikt wcześniej tego nie dokonał) staje się życiowym celem młodego chłopca, do którego realizacji uporczywie dąży. O pomoc w przygotowaniu do podjęcia wyzwania prosi światowego mistrza surfingu Ricka „Frosty'ego”Hessona. Ich współpraca nie należy do najprostszych. Długo szukają nici porozumienia między sobą, lecz w końcu zaprzyjaźniają się i razem chcą sprostać wyzwaniu. W tym samym czasie Jay podkochuje się w starszej od siebie koleżance Kim, której boi się do tego przyznać. Bohater w swoim życiu nie ma osoby, której mógłby się zwierzyć ze swoich problemów.Ojciec zostawił rodzinę, gdy Jay był mały. Matka sama potrzebuje pomocy, jest chwiejna emocjonalnie. Nawet jego najlepszy kolega okazuje się zdrajcą. Jay jest pozostawiony sam sobie. Dopiero po poznaniu Frosty'ego odnajduje swoją „bratnią duszę”, osobę której może zaufać, zwierzyć się. Później okazuje się, że również to Jay był bardzo potrzebny w życiu mężczyzny. Wspólna długa i ciężka współpraca przynosi upragnione efekty,.Chłopak w wieku 16 lat zdobywa międzynarodową sławę płynąc na „Mavericku”.    Akcja filmu kończy się tym wydarzeniem. Z końcowych napisów możemy się natomiast dowiedzieć, że później Jay Mariarity ożenił się z Kim, pierwszą miłością swojego życia oraz, że w przeddzień swoich 23 urodzin utonął podczas swobodnego nurkowania na Malediwach.   Według mnie film ten mimo typowej konwencji i braku większych fabularnych zaskoczeń ogląda się bardzo dobrze. Dla mnie ten jest bardzo ciekawy ze względu na to, że potrafił wzbudzić we mnie  wzruszenie, a także chwile grozy i niepokoju. Opowiada nie tylko  o losach sławnego sportowca ale dla mnie przede wszystkim pokazuje kształtowanie się charakterów oraz przekazuje wartości moralne jak np. wsparcie ze strony przyjaciół, a także  jest przykładem ciężkiej pracy dzięki, której niemożliwe staje się możliwe.    Grę aktorską oceniam jako porywającą.Aktorzy posiadają zdolność przekazywania uczuć. W role główne wcielili się : Jonny Weston jako Jay Moriarity  Gerard Butter jako Frosty Hesson Leven Rambin jako Kim Elizabeth Shue jako Kristy Moriarity   „Wysoka fala” to film rzetelnie stworzony. Opierając fabułę na wydarzeniach autentycznych daje odbiorcy uczucie smutku, współczucia, goryczy. Łącząc to ze znakomitą scenografią i dobrą grą aktorską , dostajemy obraz warty obejrzenia.    Bardzo mocno polecam ten film osobom, które są wrażliwe, lubią dać się ponieść emocjom oraz szukają filmu, który potrafi czegoś nauczyć oraz wzruszyć.
	Iza Ksyta , kl. II LO

	Film pt.:  "Ukryte piękno"  w reż.  Davida Frankela
	Jakiś czas temu byłam z klasą na warsztatach ,na których jednym z punktów było przygotowane przez młodzież z kółka teatralnego krótkie przedstawienie. Gra aktorów jakoś mnie nie porwała, ale dzięki nim przypomniałam sobie o pewnym filmie, ponieważ ta krótka sztuka była właśnie z niego zaczerpnięta. Mowa tu o filmie „Ukryte piękno”. Już jakiś czas temu mogłam go poznać, ale wtedy z racji na brak czasu, obejrzałam tylko początek, który bardzo mnie zaciekawił. Obiecałam sobie wtedy, że go dokończę, ale wciągnięta w wir codziennego życia całkowicie o tym zapomniałam. Jednak dzięki temu przedstawieniu, które naprawdę zdenerwowało mnie chaotycznością wątków i niedokładnym scenariuszem przypomniałam sobie i moim postanowieniu dokończenia oglądania filmu, a zasadzie postanowiłam zrobić to od początku, na spokojnie w zaciszu mojego pokoju.
	Aktor przerósł w niej samego siebie dostarczając nam przy tym ogromnej porcji emocji. Film opowiada o Howardzie, który wraz z przyjaciółmi rozkręca agencje reklamową. Bohater jest mistrzem w swym fachu i dzięki swej pomysłowości rozkręca interes. Niestety w życiu bohatera wydarza się tragedia, która całkowicie zmienia całkowicie jego nastawienie do życia. Ucieka on od otaczającego go świata i ludzi w codzienną rutynę pracy i przesiadywanie samotnie w parku.
	Pod wpływem smutku i złości jaką wyraża poprzez bunt do świata, losu i Boga pisze listy do trzech bytów. Co przypadkiem odkrywają jego przyjaciele i postanawiają mu pomóc. Pomóc na swój sposób, ponieważ ich firma powoli podupada. Sam pomysł na film jest niezmiernie ciekawy. Reżyser gra na emocjach widzów i trafia w punkt nie tylko samymi dialogami co też obrazami. Osobiście uważam, że u ogromnych znawców dobrego kina ten film czasem swą prostotą i skromnością może nie zyskać dobrego uznania. Aczkolwiek myślę, że nie jest on zbyt oczywisty i sama fabuła zaciekawi codziennego widza.
	Film odnosi się do wartości, jakie stawia współczesny człowiek na szczycie swego życia. Miłość, czas, śmierć. Byty, których nasza wyobraźnia nie jest w stanie pojąć, a jednak odkrycie i poznanie ich wiąże się z życiem każdego z nas. Aby zachęcić do filmu nie mogę zdradzać więcej, gdyż każde następne zdania może odkryć tajemnice jakie zgrywa ten dramat. Podsumowując, niech zachęci nas gwiazdorska obsada i zaskakująca prostota fabuły.

	Film w reżyserii Davida Frankela z gwiazdorską obsadą naprawdę doprowadzi niejednego twardziela do łez. Nie jest to jednak typowy film, którego głównym celem jest doprowadzić widza do płaczu. Zachwyca nas przede wszystkim genialny scenariusz (którego zakończenie jest dla niektórych pewnego rodzaju niespełnieniem), ale też niezwykła główna rola grana przez Willa Smitha.


