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 Wywiad z 

managerem 
Multikina 

 
 Jakie cechy 

powinien mieć 
dobry film? 

 
 Jakie współczesne 

kino przekazuje 
wartości? 

 
 Recenzja filmu 

„Życie jest piękne” 

Polski reżyser Dariusz Gajewski powiedział: 
„Filmów nie robi się po to, żeby wygrywać 
festiwale, ale po to, żeby rozmawiać z ludźmi, 
opowiadać im jakąś historię” i ja całkowicie się z 
tym zgadzam. Po obejrzeniu dobrego (a czasem 
nawet złego filmu) targają nami emocje zachwyt w 
pierwszym przypadku, a w tym drugim 
rozczarowanie a czasem i złość. Ten rodzaj sztuki 
potrafi (i powinien!) wywołać u widza wiele 
emocji: od strachu, przerażania przez wzruszenia 
aż do radości, ale także powinien nas skłonić do 
refleksji. Na dobry film składa się wiele czynników: 
scenariusz, fabuła, muzyka, efekty specjalne a 
przede wszystkim gra aktorska, bo przecież to 
właśnie dzięki niej potrafimy wczuć się w sytuację 
postaci, a czasem nawet się z nią utożsamić. Aktor 
dostaje opis postaci, ale to on ją tworzy na wielu 
płaszczyznach do tego stopnia, że to od roli zależy 
czy lubimy danego aktora czy wręcz przeciwnie. Na 
przestrzeni wieków tematy filmów i wartości, jakie 
przekazywały zmieniały się. A jakie wartości 
przekazują filmy teraz? Tego możesz się 
dowiedzieć, czytając najnowszy numer  Tienika, w 
którym przejrzeliśmy film na wylot, zapraszam do 
czytania! ;) 

 
W piątek 23 maja miała 
miejsce Uroszystość 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożycielki wiernych. Z 
tej okazji liceum nie miało 
lekcji, a gimnazjum musiało 
przyjść na cztery pierwsze 
godziny lekcyjne. Następnie 
wszyscy spotkali się na Mszy 
Świętej, po której uczniowie 
drugich klas prezentowali 
swoje projekty gimnazjalne.  
 
W zeszłym tygodniu zostały 
napisane ostatnie matury - 
maturzyści wreszcie mogą 
odpocząć i zabrać się za 
poszukiwanie wymarzonej 
uczelni.  

Już w sobotę 31 maja 

odbędzie się piknik rodzinny, 

na którym każdy będzie mógł 

zaprezentować swoje talenty.  

Niedługo odbędą się także Dni 

Sportu. Ciekawe, jakie 

konkurencje i atrakcje 

zobaczymy w tym roku...   

Wielkimi krokami zbliża się 

także rok szkolny, więc jeśli 

ktoś jeszcze nie poprawił 

swoich ocen, niech szybko to 

zrobi. Pozostało nam równo 

20 dni szkoły - wykorzystajmy 

ten czas jak najlepiej.  

Paulina (Amari) 

1 12 

Tym wszystkim, którzy 1 czerwca świętują, 
życzymy: dziecięcego patrzenia na świat, 
dziecięcego zaufania do ludzi, dziecięcej 

niewinności, roześmianych oczu, dziecięcej radości 
z małych nawet niespodzianek. Tym zaś, którym 

się wydaje, że to nie ich święto, życzymy, by 
odnaleźli w sobie dziecko i... zaczęli świętować ;) 



POD KRAWATAMI 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

„Dzieci ulicy”  to termin soc-

jologiczny, służący do opisania 

procesu wykluczenia społecznego 

niepełnoletnich.Głód, niewolnicza 

praca, handel dziećmi to zjawiska 

charakterystyczne dla dzieci ulicy, 

dla dzieci bezdomnych!! Rodzice 

nie są w stanie dać im tego, co 

oferują koledzy i koleżanki  na 

ulicy. Młodzi ludzie, nie mając 

zapewnionych podstawowych 

warunków bezpieczeństwa i 

wsparcia emocjonalnego w domu – 

dlatego stają się dziećmi ulicy. 

Dzieci opuszczone, które można 

spotkać na ulicach najczęściej mają 

dom rodzinny. Niestety, tam nie 

czują się bezpiecznie. Kojarzy im się 

on z biedą, alkoholizmem 

dorosłych, przemocą fizyczną, 

psychiczną, molestowaniem 

seksualnym, a najczęściej po prostu 

z brakiem wsparcia 

emocjonalnego. Dojrzewając, nie 

mają osób, na które mogą liczyć, 

od których mogą się uczyć, co jest 

dobre, a co złe. Zasadą jest fakt, że 

gdy podrastają, kopiują najgorsze 

zachowania swoich dorosłych 

opiekunów, powielając ich błędy. 

Tworzy się błędne koło, z którego 

nie potrafią wyjść. Jedyne, co może 

im pomóc to Wasza modlitwa!  

Najczęściej spotykamy się z 

opiniami typu : „nie pomagajmy, 

im bo im już nic nie da! To są dzieci 

zdemoralizowane i nie wymagające 

opieki!”. Wydaje się może 

niektórym, że  same są  sobie 

winne, że mieszkają na ulicy 

głodne, nieubrane, żyjące w nędzy. 

Ale to przecież nieprawda… Dzieci 

ulicy stają się agresywne, ponieważ 

nie mają wsparcia... Są odrzucone 

przez społeczeństwo, wyśmiewane 

i poniżane przy wszystkich! Dlatego 

pomagajmy! Poza kilkuminutową 

modlitwą możemy pomagać też 

finansowo, na przykład za 

pośrednictwem Salezjańskiego 

Wolontariatu Misyjnego, którego 

wolontariusze pracują właśnie z 

dziećmi ulicy w wielu państwach 

świata.  

W szkole:  

– Jasiu, 

co to jest nieskończoność? – 

pyta nauczyciel. 

– Rok szkolny – odpowiada 

Jaś. 

– Tato, co to za ptak? – pyta Ja-
sio. 
– Dzięcioł. 
– A co on robi? 
– Stuka w drzewo. 
– A dlaczego nie chcą go wpuścić 
do środka? 

Rozmawia dwóch kolegów. 

– Moja teściowa tylko raz 

po ślubie przyjechała do nas 

z wizytą... – mówi jeden. 

– No, chłopie, ty to masz 

szczęście! Moja co tydzień 

do nas przyjeżdża! 

– Czy ja wiem... Ona do dziś nie 

wyjechała. 

Leci samolot:  

 Stewardessa mówi do araba:  

 Podać panu drinka?  

 Nie dzisiaj nie piję bo zaraz będę 

prowadził. 

Blondynka: Ej ruda pożycz mi 

szampon!  
Ruda: Przecież masz swój, nowy, 

widziałam jak kupowałaś!  
Blondynka: Tak ale on jest do 

włosów suchych, a ja już je  

zmoczyłam.  

Na lekcji pani pyta Darka:  
- Jaki kształt ma Ziemia?  
- Okrągły.  
- Dobrze, siadaj.  
- A teraz wstanie do 
odpowiedzi Jaś. Jasiu skąd 
o tym wiemy?  
- Bo Darek nam powiedział.  
 

 

 

Zbiórka w wojsku: 
- Czemu ten pluton tak krzywo 
stoi?!- gniewa się kapral. 
- Bo ziemia jest okrągła- 
odpowiada jeden z żołnierzy. 
- Kto to powiedział?! 
- Kopernik 
- Kopernik wystąp! 
- Przecież umarł 
- Czemu mi nikt o tym nie 
zameldował?! 
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OTAKU TIE A TERAZ SIĘ SKUP 

No to może troszkę o filmach a więc: 
kino japońskie liczy sobie ponad sto 
lat. Historia kinematografii japońskiej 
zaczęła się w epoce kina niemego, 
obecnie na świecie sporą 
popularnością cieszą się przede 
wszystkim anime, horrory japońskie 
oraz klasyki, takie jak np. filmy Akiry 
Kurosawy. Za pierwszy film 
wyprodukowany w Japonii uważa się 
krótki dokument Geisha no te-odori  z 
czerwca 1899 roku. Z około 1905 r. 
pochodzi materiał, który uznawany 
jest za pierwsze anime (lub 
prekursora japońskiej animacji) – 
namalowana bezpośrednio na 
pięćdziesięciu klatkach taśmy 
celuloidowej krótka scena 
przedstawiająca piszącego chłopca, 

który następnie odwraca się do 
widza i unosi czapkę. Do 
najważniejszych gatunków kina 
japońskiego należą przede 
wszystkim: 

anime – japońskie filmy animowane, 
niekoniecznie przeznaczone dla 
dzieci, np. Neon Genesis Evangelion, 
Ghost in the Shell, Księżniczka 
mononoke, Czarodziejka z Księżyca; 

jidai-geki – japońskie filmy 
historyczne 

gendai-geki - japońskie filmy o 
tematyce współczesnej; 

horrory-nazywane także j-horror, np. 
The Ring: Krąg, w tym również 
kultowe horrory - na przykład Battle 
Royale 

kaijū – filmy o potworach, najbardziej 
znanym jest seria o Godzilli; 

yakuza eiga – filmy mafijne, 
przedstawiające środowisko 
yakuzytokusatsu - filmy o super-
bohaterach 

Skoro mówiliśmy o filmach, to teraz 
może coś o aktorach: pierwszą 
profesjonalną japońską aktorką była 
Tokuko Nagai Takagi, która w latach 
1911-1914 pojawiła się w czterech 
krótkich filmach zachodniego studia 
Thanhouser Company. Natomiast 
pierwszym aktorem, który zdobył w 
Japonii dużą sławę, był Matsunosuke 
Onoe. Japończycy wolą kręcić horrory, 
dlatego jest to najpopularniejszy 
gatunek filmowy. Jednakże jednym z 
filmów ważnych dla japończyków < 
Nie horror> jest Spirited Away: W 
krainie bogów Miyazakiego, który 
mimo iż nie jest horrorem, bije 
kolejne rekordy oglądalności. 

Zapraszam do obejrzenia jakiejś 

 



Jak powszechnie wiadomo, 
gdzie trzech Polaków tam cztery 
różne zdania a jeśli chodzi o 
gust to tych sugestii jest jeszcze 
więcej. A co jeśli chodzi o film? 
Co powinien posiadać dobry 
film? Jakie cechy powinien 
mieć? Postanowiliśmy spytać o 
to uczniów naszej szkoły a oto 
odpowiedzi:  
 
Mateusz (1LO): „Muszą być 
ładne i mądre dziewczyny” 
 
Daria (2LO): „Powinien mieć 
bardzo dobrych aktorów, 
sensowną i interesującą fabułę, 
powinno się dużo dziać, może 
być śmiesznie i czasem nawet 
można się popłakać, dużo 
miłości i oczywiście happy end” 
 
Natalia i Paulina (1Gim): „Musi 
mieć to coś, co zachęci widza, 
oczywiście powinien być 
wciągający, śmieszny i 

interesujący” 
 
Michał (3 Gim): „Dobra fabuła, 
ładna aktorka no i w sumie 
ładna aktorka” 
 
Konstancja i Patrycja (2LO):  
„ Na pewno musi być ciekawy, 
mieć dobrą  fabułę, chwytliwy i 
powinien być niepowtarzalny 
bo ostatnio w każdym filmie 
jest to samo ta sama fabuła 
powinien być oryginalny  i 
zaskoczyć widza” 
 
 
Jak widać męskiej części 
widzów nie potrzebne jest 
wiele, aby film był dobry. 
Nawet wśród kobiet zdania nie 
są aż tak bardzo podzielone,  a 
zdecydowanie najważniejszą 
cechą jest dobra fabuła.  
 

Z uczniami rozmawiała 
 Kamila wraz z Bogdanem ;) 

ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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ZŁAPANE NA KRAWAT 

Mówię to po raz  
ostatni potem będę  
strzelać! 

Jeśli nie wiesz co to 

kaligrafia to ciocia 
Wikipedia Ci powie 

-Możemy jeszcze 
raz kawał?  
-A co nie  
zrozumiałaś? 

 

Zamiast mózgu 

masz Agę! 

Te osoby, które nie 
znają potęgi liczby  12 
powinny iść do kąta i 
same się zbesztać!  

Nie ważne ile byś 
móżdżyła i tak nie 
wykombinujesz 

A ja do was 

mówię i rybka! 



KRAWAT W MROWISKO 
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Życie jest piękne. Oto moja teza. Jeśli 

w to powątpiewacie, przedstawię 

Wam jeden, niezłomny argument. 

Film Roberto Benigni’ego. Film ten 

na początku jest bardzo niepozorny, 

nie zapowiadający się 

spektakularnie. Przede wszystkim 

zabawny, ale przecież w opisie 

przeczytałam, że jest o… 

Holocauście. O co chodzi? No proszę 

państwa, są piękne Włochy, jest 

przyjaźń,  jest miłość, wszystko  w 

idealnym porządku, jakby z 

poradnika dla reżysera. Ale jest też 

wojna. I nagle ta sielanka zostaje 

zburzona, rodzice ze swoim synkiem 

zostają wywiezieni do obozu pracy. 

Oczywiście, że jest wiele produkcji  o 

tej tematyce. Ale żaden, żaden z 

tych, które widziałam, nie 

przedstawił te Holokaustu  w taki 

sposób. Jak wytłumaczyć małemu 

dziecku, że będzie teraz musiało 

siedzieć w jednym miejscu, ukrywać 

się, gdy ktoś nadchodzi, spać w 

brudnym i śmierdzącym 

pomieszczeniu z innymi? „To jest 

gra, planowałem tę niespodziankę 

na długo przed twoimi urodzinami! 

Musimy zebrać tysiąc punktów, a 

dostaniesz najlepszą nagrodę”.  

Ojciec (w tej roli prześwietny Guido 

Ofrefice), ideał w oczach syna, 

zawsze uśmiechnięty i zabawny, robi 

z obozu plac zabawy, aby  ten mógł 

przetrwać w przerażających, 

nieludzkich  warunkach. Dla małego 

każdy dzień to zbieranie punktów, 

dla taty- walka o życie jego rodziny. 

    Czasem mamy gorszy dzień, część z 

nas nie pochodzi z idealnych rodzin, 

brakuje nam czegoś lub kogoś. 

Czasem jest naprawdę źle. Film ten 

przynosi wiele śmiechu, wzruszeń i  

pozytywnego myślenia. Pokazuje jak 

nie wolno się poddawać i 

zamartwiać swoim losem, ale jak 

wielki jest dar nadziei. Jeśli nie 

potrafisz zobaczyć ,jak wiele radości 

– mimo tysiąca trudów –  można 

wycisnąć z każdego dnia, oglądnij 

„Życie jest piękne”.  

Bardzo często spotyka się ludzi, 

którzy oglądają tylko „wartościowe 

filmy”. Jednak dla każdego film 

wartościowy to coś innego: może to 

być utwór, który niesie  przesłanie i 

nakłania widza do przemyśleń, bądź 

taki, który po prostu odpowiada 

gustom widzów. Wartość to 

uczciwa postawa, odznaczająca się 

honorem i godnością. Jak można 

więc odnieść ją do sztuki? Reżyser 

pokazuje bohaterów w jak najbar-

dziej realistyczny sposób. Mają 

dusze, są niepowtarzalni i zapadają 

w pamięć. Ich historie mają 

wzbudzić refleksje widzów, wnieść 

coś do ich życia. Często są to filmy 

głośne i skandaliczne, oceniane 

przez licznych krytyków. Jednym z 

takich filmów był „Czarny łabędź”. 

Historia młodej i ambitnej 

baletnicy, która całe swoje życia 

poświęca pasji matki wzbudzała 

emocje i kontrowersje zarazem. 

Niebezpieczna ambicja i brak 

akceptacji młodej kobiety 

doprowadzały do przewidzeń, bólu 

i całkowitego braku pewności 

siebie. Dramat głównej bohaterki 

pokazał, że ambicje nie mogą 

całkowicie przesłaniać życia, a  

szczególne młode osoby są 

narażone na problemy z powodu 

braku akceptacji najbliższych. Film 

może zostać nazwany 

wartościowym wtedy, kiedy zwraca 

uwagę na istotny problem i 

pozwala widzowi na refleksję. Nie 

można uważać filmu za „dobry” ty-

lko dlatego, że dotyczył historii 

miłosnej, która zakończyła się 

ślubem. Jednak często słowo 

„wartość” dla różnych ludzi oznacza 

różne rzeczy, dlatego możemy 

ocenić dany film tylko wtedy, kiedy 

sami go obejrzymy i chociaż 

spróbujemy zrozumieć. Właśnie te 

filmy, które na lata zapadają w 

pamięć i chce się do nich wracać, za 

każdym razem pokazują coś innego, 

ważnego w życiu, co warto docenić 

bądź na co trzeba uważać są 

wartościowe – niezależnie od ocen 

krytyków czy filmwebu.  

TIENIK OGLĄDA 



poprzez dokument historyczny 
„Powstanie warszawskie”, czy  
historia „Jacka Stronga”. To co 
widzowie wyniosą z tych filmów 
zależy od ich osobistej oceny.  
 
Czy dzisiaj kiedy większość filmów 
można zobaczyć w Internecie 
nawet przed premierą w Polsce 
tak samo dużo ludzi chodzi do 
kina? 
 
Ogólna liczba widzów jaka 
odwiedza kina w Polsce jest od lat 
na zbliżonym poziomie-to ok.35-
37mln osób rocznie. Uważam, że 
jeżeli ktoś ceni sobie dobrą jakość 
filmu to nie rezygnuje z wizyty w 
kinie. Poza tym Multikino ma 
wiele promocji, które pozwalają 
na zobaczenie najnowszych 
premier w atrakcyjnych cenach.  
 
Dlaczego warto chodzić do kina? 
 
Przede wszystkim jakość obrazu i 
dźwięku. Wszystkie nasze kina są 
to 100% cyfryzacji więc daje to 
najwyższy poziom jakości. Poza 
tym wyjście do kina to możliwość 
spędzenia miłego czasu z ludźmi. 
Multikino dodatkowo oferuje 
projekty specjalne takiej jak 
Brytyjskie Teatry, Opery HD, 
Nocne Maratony Filmowe. A tego 

widzowie nie znajdą w innym 
miejscu.    
 
Na jakie gatunki ludzie najczęściej 
chodzą i jak Pan myśli dlaczego? 
 
Dużą popularnością cieszą się 
polskie produkcje, dobre 
komedie , amerykańskie kino z 
gatunku fantasy przepełnione 
efektami specjalnymi  . Od paru 
lat możemy w Polsce 
zaobserwować wzrost 
popularności  ekranizacjami 
komiksów. Teraz za sprawą 
„Avengers” ekranizacje komiksów 
to tytuły przyciągające po kilkaset 
tysięcy widzów. Oczywiście 
sukcesy frekwencyjne zapewniają 
kontynuacje hitów (X-man: 
Przeszłość która nadejdzie czy 
Godzilla) oraz dobre nazwiska jak 
Woody Allen (Casanova po 
przejściach) czy Tom Cruise (Na 
skraju jutra).  
 
Ostatnie pytanie dlaczego kiedy 
musimy płacić za bilet musimy 
oglądać reklamy? 
 
Na cenę biletu do kina wpływ ma 
wiele czynników. Jednak gdyby 
nie reklamy cena biletu byłaby o 
wiele wyższa. Poza tym Multikino 
ma wiele promocji cenowych, 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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TIEnik:Może na sam początek: czym 
się Pan zajmuje? 
 
Adam: Z marką Multikino związany 
jestem od kilku lat. Obecnie zajmuje 
stanowisko Manager audio-video 
czyli osoba która zarówno prowadzi 
zmiany  i zajmuje się  tematami  
związanymi z działem projektorni.  
 
Porównując repertuar Multikina z 
repertuarem innych kin możemy 
zauważyć pewne różnice od czego to 
zależy czy film znajdzie się w 
Multikinie czy nie? 
 
Repertuar kin zależy od ilości 
premier w danym tygodniu, od ilość 
kopii oraz sal w danym kinie. 

Czasami zdarza się, że premier jest 
tak dużo, że nie ma możliwości 
logistycznych aby zagrać je we 
wszystkich kinach. Kolejny czynnik 
to ilość kopii jakie przekazuje 
dystrybutor. Wtedy zdarza się, że 
film  jest grany tylko w niektórych 
kinach.  
 
Odnoście filmów to jakie 
współczesne filmy przekazują 
wartości o ile w ogóle jakieś 
przekazują? 
 
Kino to przede wszystkim rozrywka i 
tak trzeba je postrzegać. W 
ostatnich miesiącach w repertuarze 
można znaleźć bardzo różnorodne 
tytułu od komedii jak „Sąsiedzi”, 

Każdy z nas chodzi do kina i z reguły wie na czym 
polega praca pani od popcornu czy chłopaka, który 
sprzedaje bilety ale na czym polega praca managera? 
Właśnie o tym postanowiliśmy porozmawiać z 
p.Adamem  


