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W ostatnim czasie mieliśmy okazję zobaczyć dwa ciekawe filmy oraz uczestniczyć w debatach
na temat związany z filmem. 4.12.2018r. z klasami 2TF, 3TF oraz 3TG obejrzeliśmy film
„Bohemian Rhapsody”, natomiast klasy 2TA, 2TB, 2TC, 3TB oraz 3TE uczestniczyły w seansie
„Utoya”. Dwa zupełnie inne filmy, poruszające inne tematy, a jednak mające coś wspólnego –
skłaniające do przemyśleń. Okazuje się, że brak empatii, tolerancji dla inności, nienawiść
zawsze niosą ze sobą cierpienie niewinnych osób.

Freddy Mercury był genialnym wokalistą, artystą charyzmatycznym. Niestety był też przez
większość swojego życia bardzo samotny. Okazuje się, że wśród sławy, pieniędzy, legendy za
życia można pozostać zagubionym człowiekiem. Film pokazuje nam jak wiele czasu
potrzebujemy, aby odkryć siebie, ile rzeczy musimy spróbować, by być pewnym. Razem z
Freddie'm idziemy różnymi ścieżkami, uświadamiając sobie jacy jesteśmy i jaki był wokalista
Queen. W filmie widzimy Mercury'ego jako osobę, która szuka siebie. Poszukiwanie idealnej
piosenki, tonu, głosu, nagrania, aby zostać zapamiętanym jak najdłużej, aż po odkrywanie
miłości i seksualności. Przełamywanie schematów, żeby zadziwić widownię, krytyków i innych
artystów. Mieszanie stylów, motywów, brzmień i instrumentów, by stworzyć arcydzieło jakim jest
„Bohemian Rhapsody”. W tych poszukiwaniach przeszkadzają mu uprzedzenia innych, tradycja
i przypisane role, strach. Geniusz muzyczny boryka się z innością, której nie akceptuje świat
oraz ze słabościami, które chętnie są wykorzystywane…

„Utoya” to film fabularny, jednak wzorowany na prawdziwym zdarzeniu – masakrze na
norweskiej wyspie dokonanej na młodzieży wypoczywającej na obozie letnim. Człowiek, który
wdarł się na wyspę w przebraniu policjanta i strzelał do dzieci tłumaczył swój czyn politycznie –
jako ostrzeżenie dla poczynań Norweskiej Partii Pracy. Ale czy można to w ogóle wytłumaczyć?
Zabijanie ludzi z zimną krwią, patrzenie na uciekające w panice dzieci, przyglądanie się
beznamiętne jak upadają zalane krwią- czy to można wytłumaczyć? Nienawiść, brak uczuć
wyższych i wyrzutów sumienia, to powody zamachu. Niestety akty terrorystyczne zdarzają się.
Warto wiedzieć jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, bo kiedy nie mamy wiedzy na ten
temat, kierują nami tylko emocje, a to jeden krok od paniki. Po filmie omówiliśmy zasady
postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego i innych sytuacji kryzysowych.

Michalina Nowak, 2TF

Joanna Józwa Jelinčić

1/1

