
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im.
Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
ul. Grunwaldzka 57
84-230, Rumia

Numer 16 06/21

Niezbędnik wakacyjny czyli co czytaćpodczas wakacji ? - część 1.

"Niebo nad Berlinem" z 1987 w reżyserii Wima
Wendersa.

"Niebo nad Berlinem" z
1987, w reżyserii Wima
Wendersa, jest ciekawym
melodramatem z
elementami fantasy o
powojennym tytułowym
mieście, po którym pałętają
się anioły. Dwóch
głównych bohaterów,
aniołów oczywiście,
nostalgicznie wspomina
czasy, kiedy byli ludźmi i
jak niesamowicie było czuć

i doświadczać zwykłych,
ludzkich rzeczy. W
pewnym momencie jeden z
nich zakochuje się
w kobiecie.
Jest to film, mówiąc
kolokwialnie, babski.
Fanów Tarantina i X-
Menów może nieco
rozczarować. Dopomóc w
tej sytuacji może Nick
Cave & The Bad Seeds,
którzy są podkładem oraz

osobiście występują w
filmie, nawet 2 razy, na
jakieś dwie minuty.
Główne role grają Bruno
Ganz, Solveig Dommartin i
Otto Sander oraz, jako
postać drugoplanowa:
Peter Falk. Praca kamery
jest całkiem ładna, kadry
są wręcz przepiękne,
ogólnie rzecz biorąc film
estetycznie śliczny. 

Nie jest to jednak
estetyka Wesa
Andersona
("Kochankowie z
Księżyca", "Grand
Budapest Hotel").
Film ma bardzo
specyficzny,
egzystencjalny klimat
(wątek
nieśmiertelności

góruje nad innymi),
ale nie
powiedziałbym, że
ciężki. Ciekawy.
Dobre, ładnie
zapakowane kino
niemieckie.
RMW, 



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 16 06/2021 | Strona 2  

www.juniormedia.plNEWSY Z HIPOLITA

"Plemię" reżyserii Mirosława
Słaboszpyckiego.

"Plemię"
reżyserii
Mirosława
Słaboszpyckiego,
nakręcony
stosunkowo
niedawno, bo w
2014 roku, to
ukraiński film o
głuchoniemym
nastolatku w
szkole z
internatem.
Prawdopodobnie
nie
zainteresowałby
mnie w ogóle,
gdyby nie to, że
przez cały czas
nikt nic nie

mówi, ponieważ
każdy jest
głuchoniemy,
włącznie z
nauczycielami,
sprzątaczkami i
panem
konserwatorem.
Wszyscy
porozumiewają
się ze sobą w
języku
migowym. Zero
napisów, zero
lektora, tylko
migowy i cisza.
Obejrzenie filmu
jest zarazem
ciekawym
doświadczeniem,

bo przez ponad
dwie godziny
można poczuć
się jak osoba
głuchoniema.
Przy tym,
myślę, że gdyby
Dickens był
reżyserem w
XXI w., tak
właśnie
wyglądałyby
jego dzieła;
brutalność, aż
nazbyt
realistyczna
realistyczność,
z podkreśloną
brzydotą i
biedą.

Dał mi do
myślenia
więcej, niż
niejeden film
kategoryzowany
jako
"psychologiczny",
a z tego co
słyszałem, to
nie tylko mnie.
Polecam,
chociażby przez
fakt, że
ukraińskie kino
nie jest szerzej
znane i
doceniane. 
O.B.
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"Stokrotki" to, wydaje mi się, najdziwniejszy film,
jaki widziałem. 
Oskar poleca :)

"Stokrotki" to,
wydaje mi się,
najdziwniejszy
film, jaki
widziałem.
Chociaż kino
surrealistyczne
jest moim
ulubionym, a
kilkanaście
czeskich filmów
obejrzałem
wcześniej.
Sedmikrásky,
bo tak nazywa
się w oryginale,
po czesku,
wyreżyserowała Věra
Chytilová w
1966 roku. 

Fabuła wygląda
następująco:
Marie #1 (Ivana
Karbanova) i
Marie #2 (Jitka
Cerhova)
stwierdzają, że
skoro cały świat
jest
zdemoralizowany,
to one także
będą. Ich motto
to "poza zabawą
nic nie ma
znaczenia".
Zagmatwana
historia, nic nie
mówione
wprost,
przedziwna

praca kamery,
efekty specjalne
lat 60, dla
niektórych
nawet rażący
brak fabuły - to
wszystko
filmowi dodaje
uroku. Jest tam
poruszonych
wiele wątków
egzystencjalnych
i filozoficznych.
I chociaż ciężki
w odbiorze,
myślę, że nawet
jeśli nie
każdemu będzie
się podobał, to
każdy się trochę

pośmieje, bo
niektóre sceny
są więcej niż
komiczne.
A jeśli ktoś
przepada za
kinem czeskim
bądź zupełnie
innym,
zachęcam
do obejrzenia.
Tak jak pisałem
wcześniej, jeśli
nie pozostawi
po sobie nic
do śmyślenia,
to przynajmniej
rozbawi. Ano i
aktorki nie są
brzydkie, to też

ważny szczegół
(zawsze
przecież miło
popatrzyć na
kogoś ładnego,
prawda?). O.B.
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Fight Club, David Finchera.
Oliwia poleca.

Jest niewiele filmów,
które mogę oglądać
po 20 razy i ciągle
mnie nie nudzą,
ciągle są moimi
ulubionymi i ciągle
zauważam w nich
coś nowego.
Jednym z takich
filmów jest
właśnie Podziemny
Krąg (bo ta
właśnie Fight
Club został
przetłumaczony na
polski).
Fight Club powstał w
1999 roku na
kanonie książki
Chucka Palahniuka
o tym samym tytule.
Zarówno ekranizacja
jak i powieść są
wręcz genialne w
swojej prostocie.

Na początku
poznajemy
zmarnowanego,
znudzonego,
cierpiącego na
bezsenność
pracownika jakiejś
korporacji.
Poznajemy jego
życie od
nieciekawej, zwykłej
i przeciętnej strony,
gdyż takie życie
prowadzi 3/4
społeczeńśtwa.
Poznajemy jego
materializm, małe
mieszkanie,
przeciętne zarobki,
irytującego szefa.
Jedynym
odznaczającym się
elementem jest fakt,
że Narrator (Edward
Norton), czyli główny

bohater, chodzi na
wszelkie możliwe
darmowe terapie,
ponieważ tylko po
uczestniczeniu w
jakieś terapii, po
wypłakaniu się,
dopiero wtedy może
zasnąć i
funcjonować
normalnie. Zapisuje
się na wszystko, co
jest możliwe. Grupy
chorujących na
nowotwór jąder,
grupy anonimowych
alkoholików, grupy z
rakiem płuc. Tam
spotyka Marlę
Singer (Helena
Bonham-Carter),
która również
uczęszcza we
wszystkich
terapiach. Problem

w tym, że przy niej
(osobie, która tak jak
on, udaje) nasz
główny bohater nie
może się wypłakać.
Dodatkowo Marla
jest człowiekiem
kompletnie
cynicznym; także
chodzi na grupę dla
mężczyzn z rakiem
jąder, a pali paczkę
papierosów w grupie
raka płuc.
Jednakże film
rozkręca się dopiero,
kiedy Narrator
poznaje Tylera
Durdena (Brad Pitt),
z którym po jakimś
czasie użąca klub
walk. Faceci
przychodzą tam,
żeby się bić, bo
każdy potrzebuje

adrenaliny i
wyładowania emocji,
taka jest idea. A
najlepsze zaczyna
się wtedy, kiedy z
niewinnego
Podziemnego Kręgu,
zaczyna się robić
ruch anarchistyczny,
kiedy sprawy
zaczynają się robić
poważne, kiedy z
połowy Los Angeles
nie zostaje nic.
Fight Club to jednak
nie tylko akcja, krew
i przemoc.
Niesamowicie
brutalne i prawdziwe
dialogi o obecnej
sytuacji na świecie i
ludziach. Nie
powiem, że są wręcz
filozoficzne, bo
byłoby

to kłamstwem, ale na
pewno dają do
myślenia w bardzo
czysty,
natychmiastowy
sposób.
Cóż jeszcze mogę
powiedzieć? Chyba
przez te 17 lat od
premiery filmu, stał
się on wręcz
kultowy. Niewielu
znam ludzi, którzy
go nie oglądali, ale
jeśli ktoś go nie
oglądał - polecam
jak najszybciej to
zrobić (pod
warunkiem, że nie
boi się rozbitych
nosów, siniaków i
krwi na koszuli). M.L.
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