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Fox na licencji Marvela produkuje kilka filmów o superbohaterach rocznie. Jednym 

ze sztandarowych dzieł jest reboot przygód Spider-Mana. Oparty jest głównie na serii ko-

miksów The Amazing Spider-Man, choć wprawne oko na pewno dostrzeże inspiracje z in-

nych serii. 

Richard Parker (Cambell Scott), ojciec Petera (Andrew Garfield), nagrał film, w któ-

rym wyjaśnił istotę swoim wynalazków dla Oscorpu. Jest to jednocześnie tajna informacja 

o tym, że przed śmiercią udało mu się wysłać badania w bezpieczne miejsce. Film trafia w 

ręce Petera, który postanawia odszukać skrytkę. 

Pomiędzy ratowaniem nowojorczyków i pomocą w sprawach beznadziejnych Pe-

terowi udaje się skończyć szkołę średnią. Czuje się jednak zmuszony do rozstania z Gwen 

(Emma Stone). Obiecał to jej ojcu, a ponadto jego nocne życie powoduje, że ukochana zaw-

sze będzie w niebezpieczeństwie, będąc zarazem piętą achillesową Petera. Oczywiście 

dziewczyna nie przyjmuje tego najlepiej. Ponadto zaczyna staż w Oscorpie, o jej genialne 

osiągnięcia dopominają się również Brytyjczycy, proponując staż za oceanem. W tym od-

cinku Niesamowitego Spider-Mana jest dużo emocjonalnych scen, służących budowaniu 

charakteru superbohatera. Film pokazuje czasy sprzed Mary Jane, o których wiedzą tylko 

najwytrwalsi wielbiciele kanonu. 

Obok problemów sercowych poznajemy także mroczną stronę życia Pajączka. Otóż 

co prawda w mieszkańcach Nowego Jorku ma sprzymierzeńców i przyjaciół, jednak ma 

też wielu wrogów. Między innymi staje się nim Max Dillion (Jamie Foxx), skromny twórca 

sieci elektrycznych, który przekracza cienką granicę między uwielbieniem dla swojego 
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wybawcy a nienawiścią do niego. Porażony silnym prądem, przemienia się w Electro i ma 

jeden cel – zniszczyć Spider-Mana. 

Aby nie było tak wesoło, że superbohater musi się zmagać tylko z życiem osobi-

stym oraz z szaleńcem, mającym władzę nad prądem, całkiem obok rodzi się kolejny wróg. 

Atak przychodzi z zupełnie niespodziewanej strony. 

W mojej ocenie w Niesamowitym Spider-Manie: 2 ujawniają się wszystkie słabości 

drugiej części cyklu. Fabuła jest niemiłosiernie rozwleczona, a postać emocjonalnie po-

prowadzona na poziomie Zmierzchu lub jeszcze gorzej (to akurat może zainteresować 

dziewczyny w wieku szkolnym), natomiast na nieliczne ciekawe i trzymające w napięciu 

momenty trzeba czekać całe wieki. W dwuipółgodzinnym filmie jest ich zaledwie kilka. 

Brak tu też równowagi między scenami epickimi i komicznymi, zresztą żarty są strawne 

tylko dla amatorów ciężkiego dowcipu. 

 


