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Konsekwencją tego było przyniesienie hańby
rodzinie z powody braku zamążpójścia.

Mulan zostaje bohaterką Chin.

                                            HIT CZY KIT?
“Mulan” film oparty na bajce z roku 1998 o tym samym tytule, czy jest tak samo
dobry, gorszy, czy może lepszy?

Film opowiada historię
młodej dziewczyny,
Mulan, która od
dziecka przejawia
zdolności akrobatyczne
oraz szermiercze.

Symbolizuje to, że posiada 
wielkie “Qi”. Martwi to jej
rodziców, ponieważ 
świadczy to o waleczności,
czego jako dziewczyna
powinna się
wystrzegać. Gdy osiągnęła
określony wiek, musiała
spotkać się ze swatką, u
której nie wypadła
korzystnie.

W tym czasie na Chiny
napadają najeźdźcy z
północy, którym
towarzyszy wiedźma.
Cesarz decyduje się
rekrutować po jednym
mężczyźnie z każdego
domostwa, w celu obrony
państwa. W rodzinie Mulan
jest to jej ojciec, który
mimo odczuwalnych
skutków poprzedniej
wojny, decyduje się
wstąpić do wojska.
Dziewczyna nie chce, aby 
zginął, więc jedzie

na szkolenie za niego. 
Najbliższe osoby rano
dowiadują się o zniknięciu
głównej bohaterki i 
stwierdzają, że nie pojadą
za nią, bo tylko naraziliby
ją na niebezpieczeństwo.
Dziewczyna w obozie
zyskuje cenne
umiejętności, które
przydadzą jej się w walce z
wrogiem, a przy tym
znajduje przyjaciół. Gdy
jedno z miast ma zostać
zaatakowane, armia Mulan
zostaje tam wysłana.

Wojowniczka ratuje cały
swój oddział, ujawniając
przy tym swoją tożsamość.
Robi to po rozmowie z
wiedźmą, którą pokonuje w
walce, dlatego że ma
dodatkowe opancerzenie.
Przez ujawnienie
tożsamości Mulan mogła
ponieść śmierć ze strony
generała za zdradę.
Jednak postanawia ją
wygnać, co przynosi
upokorzenie jej rodzinie. 

Dziewczyna znów spotyka
wiedźmę, która proponuje
jej dołączenie do przeciwnej
armii, zdradzając jej plan
zabójstwa cesarza. Mulan
postanawia być wierna
ojczyźnie. Odrzuca
propozycje. Informuje
swojego generała o planie
wroga i dzięki wsparciu
kolegów, dowódca rusza na
pomoc do pałacu. Całą
akcją dowodzi Mulan, która
ratuje władcę przed
śmiercią z rąk Bori Khana.
Po drodze wiedźma ginie,
ratując dziewczynę od
strzały wodza najeźdźców.

Bajka z 1998 roku jest
musicalem. Posiada
elementy komediowe m. in:
smoka, który towarzyszy i
pomaga bohaterce. W
nowej wersji został on
zastąpiony feniksem, który
pojawia się, aby pomóc
Mulan. W nowej wersji nie
ma wątku miłosnego.
Można spekulować, że 
występuje on pomiędzy
Honghui i Mulan, ale nie jest
on wyraźnie przedstawiony. 

Disney Nieznany
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Nowa wersjia “Mulan” wprowadza nowe postacie:
Honghui albo Xianniang. 

W 92’  odebranie
autonomii
Karabachowi 

Wprost

Nowy film oddaje hołd
swojemu
poprzednikowi, w 
niektórych
momentach
puszczając muzykę z
pierwowzoru lub dając
te same kwestie w
podobnych scenach.
Gra aktorów jest
dobra. Na szczególną

uwagę zasługuje Li
Gong, która wybitnie
odegrała postać
Xianniang, kobiety
wykluczonej ze
społeczeństwa,
wykorzystującej swoje
zdolności w złych
celach, aby ją
uszanowano. Naszą
uwagę przykuwa

pejzaż,
przedstawiający m. in:
miasteczka oraz
kostiumy, które są
przygotowane
idealnie. W pewnych
momentach zawodzą
efekty specjalne. 
Przykładowo przy
skokach, gdzie widać
wyraźnie, że aktor

jest podciągany na
linach. Równie źle są
tu wykorzystane
cięcia, które są
robione bez umiaru. 
W scenach, gdzie
kamera powinna
chodzić wolno są
robione szybko.

Mulan współcześnie

Wprost

Konflikt w
Górskim
Karabachu
“Wojna, wojna nigdy
się nie zmienia”~
Ron Perlman          

Nie chcę przynudzać,
ponieważ moim celem
jest przyjemny artykuł,
a nie nudna lekcja
historii na 8
godz. Zaczęło się
niewinnie… od lat 60
XX w. Armeńska SRR
chciała przejąć Górski
Karabach. Ormianie

mieli przy tym
nadzieję, że
odwrócą niekorzystne
tendencje
demograficzne dla
mieszkających tam
Ormian. Nie tylko
Armeńska SRR chciała
włączenia Karabachu.
Również Ormiański
komitet “Karabach”. W
1988 ZSRR kolejny raz
odmówiło wcielenia
tego terytorium do
ASRR, więc
mieszkańcy Armenii i
Karabachu zaczęli
masowo protestować. 

Po czasie walka
partyzancka
przerodziła się w
normalną wojnę. W 94’
przystąpiono do
rozmów pokojowych.
Ormianie żądali
uznania  Górnego
Karabachu za
suwerenne państwo,
natomiast Azerowie
totalnie odrzucali takie
rozwiązanie. W maju
94’ podpisano
zawieszenie

broni (mimo tego
ok.200 ludzi zginęło od
min i ostrzału
snajperów - dane z
roku 2006). Warto
wspomnieć, że w 2016
r odbyła się
krótkotrwała
konfrontacja między
Republiką Górnego
Karabachu a
Azerbejdżanem, która
trwała 4 dni wzdłuż liniI
kontaktu ogniowego
na granicy.

Trzeba wspomnieć o
kontrowersjach
związanych z nowym
filmem. Bojkot zaczął
się od niestosownego
wpisu Yifei Liu, który
brzmiał: “Wspieram
policje Hongkongu.
Teraz możecie mnie
za to skrytykować”. W
kolejnym poście
dodała: “ Co za wstyd
dla Hongkongu
#Ialsosupporthongkomgpolice#
(Też wspieram policje
Hongkongu)”. Oliwy do
ognia dodał fakt, iż

niektóre zdjęcia do
filmu były robione w
Sinciangu (na
zachodzi Chin),gdzie
znajdują się placówki
reedukacyjne dla
Ujgurów (lokalne
mniejszości
muzułmańskie).
Ośrodki te służą do
“nawracania” Ujgurów
przez ograniczanie
swobody. 

Oliwia Rokita kl 1B

Kadr z filmu

Fernandez Suarez

Kadr z filmu
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Kasia

Wspomnijmy o
obecnej sytuacji. 27
września rozpoczęły
się walki na granicy
Górnego Karabachu
(obie strony zgłosiły
ofiary. Według
Armenii to
Azerbejdżan zaczął
ofensywę, a “Armia
obrony Karabachu”

jej przeciwdziała. W
odpowiedzi Armenia,
nieuznawana
Republika Górnego
Karabachu i
Azerbejdżan
wprowadziły stan
wojenny i mobilizację.
Po południu Azerowie
przejęli kontrolę nad 6
miejscowościami

i rozpoczęli ofensywę
w rejonie miast Tərtər
i Ağdam. 28 września
Turcja przerzuciła ok.
4000 najemników z
północnej Syrii do
Azerbejdżanu (inne
dane mówią o 200-
300 najemnikach). 29
września Ormianie
zniszczyli

kilka pojazdów i drona
wroga, natomiast
Azerski MIG-29 lub
Turecki F-16 zestrzelił
Armeńskiego SU-25.
MSZ Armenii
oskarżyło Turcję o
podżeganie konfliktu.1
października było
stosunkowo
spokojnie,

poza ostrzałem
artyleryjskim.

xyz

xyz xyz

W nocy Ormianie
zestrzelili kolejnego
drona, natomiast 2
października przejęli
porzucony przez
Azerów czołg T-90
(rosyjski współczesny
czołg podstawowy -
Azerbejdżan posiada
ok. 93 sztuki). 3
października Ormianie
zniszczyli kilka
pojazdów wroga, a
Azerowie zdobyli wieś
Magadiz. Następnego
dnia Azerowie przejęli
miasto Cəbrayıl.

5 października Górski
Karabach potwierdził
częściowy odwrót w
południowej części
frontu. 8 października
Azerbejdżan dwa razy
ostrzelał ormiańską
katedrę Świętego
Zbawiciela w Szuszy. 
9 października
Władimir Putin zaprosił
Armenię i Azerbejdżan
do podjęcia rozmów
pokojowych w
Moskwie.                

Po rozmowach w
stolicy Rosji, Armenia i
Azerbejdżan zgodziły
się na zawieszenie
broni w Górskim
Karabachu. Stan ten
zaczął obowiązywać
od godziny 12:00 10
października. Potrwało
to jeden dzień.
Ormianie mówią o
ostrzelanych kilku
miastach, Azerowie
twierdzą, że pociski
spadły na ich miasto
Gandża.
Podsumowując mamy
otwarty konflikt, gdzie
w strategicznie lepszej
sytuacji

jest Azerbejdżan, bo
Azerowie mają do
dyspozycji Turków,
natomiast Rosja jako
sojusznik Armenii
raczej nie będzie się
chciała tak
angażować, ponieważ
nie chce pogarszać
relacji z Turcją i
Azerbejdżanem..

Andrzej Kozik kl 1B
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