
1

Spotkania, co przychodzą same, tak poza nami, że już się nie dziwisz…

Filmowo, przyjaźnie, 
medialnie...

Tak można powiedzieć o zaję-
ciach edukacji filmowej, które przez 
kolejny już rok szkolny prowadził 
dla klasy medialno-prawnej II LO 
pan Krzysztof Spór, charyzmatyczny 
dziennikarz filmowy, znawca kine-
matografii, dyrektor artystyczny Lata 
z Muzami. Edukacja filmowa wpisuje 
się w profil klasy i jest interesującym 
przedsięwzięciem mającym na celu 
przybliżenie sztuki filmowej na wielu 
płaszczyznach. W jej ramach licealiści 
poznają arcydzieła światowego kina i 
mają okazję wysłuchać profesjonalne-
go komentarza do filmu. Projekcje bo-
wiem są połączone z wprowadzeniem 

do filmu zapoznającym z kulisami 
produkcji, smaczkami i ciekawostka-
mi, nieznanymi historiami związany-
mi z realizacją i pracą na planie. Bywa 
różnie: poważnie, tajemniczo, hipno-
tycznie, psychologicznie, montypy-
thonowsko, smutno, metafizycznie, 
strasznie, dramatycznie, muzycznie, 
emocjonująco…. Cykl tegorocznych 
spotkań kończymy filmem Twarze, 
plaże i, co najważniejsze, wydaniem 
pierwszego, specjalnego numeru ga-
zety! Dziękujemy za wspaniałą przy-
godę z dziesiątą muzą i czekamy na 
przyszły rok.

I.K.

GAZETA  
PRZED-FESTIWALOWA

Nowogard 
Czerwiec 2019 

Wydanie specjalne

Czas zatrzymany
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„Czas Apokalipsy”
„Początkowo nie byłam przekonana, 
co do historii ukazanej w filmie. Być 
może nieco bałam się tego, co zoba-
czę. Choć na początku trudno mi było 
zrozumieć i ułożyć wszystkie wątki, to 
ostatecznie bardzo spodobało mi się 
ogólne przesłanie, całokształt. Cieka-
wość była silniejsza od strachu.”

 Weronika Gargulińska

„Należy mu się podziw za czas, w któ-
rym powstał oraz efekty robiące wra-
żenie na widzach. Jest ponadczasowy 
i nowoczesny jak na tamte czasy. Za-
skakująca i godna zapamiętania rola 
„Ojca chrzestnego”. Jest dość reali-
styczny, wygląda jakby był nagrywany 
podczas opisywanych zdarzeń. Wy-
gląda bardzo współcześnie, pomimo 
40 lat od premiery.”

Hania Kosakiewicz

„Jest dla mnie nie tyle filmem o woj-
nie w Wietnamie, czy o samym Wiet-
namie. Jest to film o żołnierzach. O 
żołnierzach, którzy muszą mierzyć się 
ogromnym stresem i wizją śmierci. 
Żołnierzach, którzy umierają daleko 
od domu. Film doskonale ukazuje 
postawy ludzi podczas wojny. Od lu-
dzi dla których wojna jest żywiołem 
i jedynym, co pozostało w nich, do 

ludzi popadających w skrajne rodzaje 
szaleństw.”

 Mateusz Mijalski

„Ghost Story”
„To klimatyczna historia o przemijaniu, 
śmierci, życiu i przeznaczeniu. Ilustru-
je koło, jakie zatacza świat. Wszystko, 
co ma się zdarzyć, już się zdarzyło. O 
miłości, która nie kończy się nawet po 
śmierci, która nie tylko nadaje sens 
życiu, ale też życiu po życiu. Jest tym, 
co trzyma nas w istnieniu, pomimo 
wszystko i tym, co jest ułaskawieniem 
zapewniającym bilet w niebyt.”

 Adrianna Kukiełka

„Jest dla mnie filmem o utracie naj-
bliższej osoby, o samotności, o po-
konywaniu wszelkich trudności na-
potykanych na naszej drodze. Film o 
odejściu osoby „na drugi świat” - być 
może lepszy…?”

 Oliwia Wawrzycka

„To film o miłości, tęsknocie, niepo-
godzeniu się z utratą bliskiej osoby.”

 Wiktoria Pawłowska

„To dla mnie film, który porusza wiele 
problemów egzystencjalnych. Poka-
zuje jak człowiek reaguje po stracie 
bliskiej osoby. Kiedy rozpaczamy i tra-
cimy sens istnienia, może się okazać, 

że ta osoba nas obserwuje i nadal jest 
częścią naszego życia.”

 Natalia Mańka

„To dla mnie film zagadka. Od począt-
ku seansu narastała we mnie chęć 
rozwiązania owej zagadki. Czułam 
jednak, że zakończenie nie przyniesie 
rozwiązania, a nawet wiedziałam, że 
coraz bardziej się od niego oddalam. 
Historia cały czas trzyma w napięciu, 
a jednocześnie wzrusza, Jestem pod 
wrażeniem konwencji reżysera. W fil-
mie wielką rolę odgrywa cisza - jest 
ważniejsza niż słowa, ważniejsza niż 
wszystko. Należy wsłuchać się w tę ci-
szę, aby usłyszeć to, co najważniejsze.”

 Łucja Uhura

„Tego filmu nie ogląda się z paczką 
popcornu i colą. Autor konsekwent-
nie prowadzi nas po życiu i śmierci 
jednej osoby. Najciekawsze jest to, 
że główny protagonista przez prawie 
całą drugą połowę filmu nie wypo-
wiada ani jednego słowa, a mimo to, 
podróżujący z nim widzowie, wszyst-
ko doskonale rozumieją. Dla mnie 
jest to film, który należy obejrzeć.”

Filip Błaszczyk

„Człowiek słoń”
„Film ten wzbudził we mnie większą 
empatię.”

 Daniel Stolarski

Czas oceny, czyli z perspektywy 
kinowego fotela
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,,Mimo tej nietolerancji, zawsze znaj-
dą się ludzie dobrzy, którzy akceptują 
odmienność”.

Dawid Kielar

 „Film wywarł na mnie wielkie wraże-
nie,(…)opowiada o tym, że człowieka 
z najbardziej zdeformowaną twa-
rzą może zaakceptować i pokochać 
świat.”

 Fabian Cyboroń

„To dla mnie film o (nie)zrozumieniu i 
(nie)akceptacji odmienności. Główny 
bohater cierpiący na chorobę zdefor-
mowania ciała i chorobę samotności 
odnajduje w końcu w swoim życiu 
osoby, które dają mu coś, o czym bał 
się nawet marzyć. Doznaje współczu-
cia, troski, wspaniałej przyjaźni. Film 
uświadamia jak mało potrzeba, by 
zmienić czyjeś życie, napełnić je na-
dzieją. Mimo że nie było możliwym 
uniknąć przedwczesnej śmierci bo-
hatera, to osoby, które mu pomagały, 
stwierdziły, że wciąż warto stworzyć 
dla niego lepsze życie.”

 Maria Korszeń

„To dla mnie film o samoakceptacji, 
braku tolerancji, przyjaźni i pomocy 
drugiej osoby. Film pokazuje to, że 
w człowieku najważniejszy jest cha-
rakter, a nie wygląd, rasa, płeć, czy 
religia. Przedstawia to, jak ważne jest 
wsparcie i akceptacja innych.”

Agata Mamysz

„Film posiada niesamowity klimat, 
który odzwierciedla uczucie smutku, 
towarzyszące głównemu bohatero-
wi. Zmagał się bowiem z czymś, na 
co nie miał wpływu, nie mógł tego 
zmienić, musiał zaakceptować to, że 
jest „inny”. Moja refleksja jest taka, 
iż ludzie często starają się za wszelką 
cenę zmienić coś w sobie, podczas 
gdy przecież właśnie to sprawia, że 
jesteśmy wyjątkowi.”
  Weronika Kozieł

Film Davida Lyncha poruszył i pozo-
stawił wiele pytań. Co to znaczy być 
innym, kto jest inny, czy inny znaczy 
gorszy? Biało-czarny obraz z 1980 
roku to bardzo współczesny film o 
samotności, odchodzeniu, ale też o 
trosce, współodczuwaniu, miłości, 
przyjaźni i sztuce.
To także film, w którym pobrzmie-
wa Buberowska filozofia Spotkania 

i spojrzenia Innego. To w końcu film 
o tym, że piękną duszę i piękne wnę-
trze mogą skrywać twarze tych, któ-
rych z różnych powodów odrzucamy. 
Pan nie jest człowiekiem – słoniem. 
Pan jest Romeo.

 I. Koladyńska

„Zimna wojna”
„To dla mnie film o toksycznej relacji 
dwojga ludzi.”

 Filip Lembas

,,To dla mnie film, który pokazuje, że 
miłość nie jest uczuciem idealnym.”

Paula Gadzalińska

,,To dla mnie film ukazujący prawdzi-
wą miłość wielokrotnie wystawianą 
na próbę”

Casandra Singer

,,Film o miłości, która pozornie wy-
daje się piękna, szczera i trwała. Jest 
jednak inaczej. Miłość mężczyzny 
jest prawdziwa, chce zrobić dla Zuli 
wszystko, aby tylko być z nią. Kobieta 
natomiast zdaje się traktować „uko-
chanego” przedmiotowo, myśli ego-
istycznie, tylko o swoich potrzebach. 
Pawlikowski przedstawił oklepany 
temat miłości w innowacyjny sposób. 
Krótkie sceny, niedomówienia - to 
właśnie to, co czyni tę historię wyjąt-
kową.”

 Łucja Uhura

„To dla mnie film o miłości, o relacji 
dwojga ludzi - kochanków, których 
spotykają przeróżne konflikty. Reży-
ser ukazał powojenną Polskę. Szcze-

gólnie zwróciłam uwagę na „kwadra-
towy” ekran, a kolory filmu, które są 
czarno-białe, bardzo realistycznie 
oddają efekt tych czasów. Film bar-
dzo mi się podobał, po jego obej-
rzeniu w głowie rodzi się mnóstwo 
refleksji.”

 Oliwia Wawrzycka

„Nie potrafię zrozumieć, dlaczego 
ten „muzyk” był wszędzie tam, gdzie 
ona.”

 Daniel Stolarski

„To dla mnie film, w którym najbar-
dziej urzekło mnie zakończenie. Było 
jednocześnie rozczarowujące oraz 
ujmujące. Pod koniec filmu dotarło 
do mnie, jak bardzo główni bohate-
rowie cierpieli, jak bardzo pragnęli 
spokoju i wiecznej miłości. Ważna 
wypowiedź Zuli: „Chodź, przejdzie-
my na drugą stronę, stamtąd jest 
lepszy widok.”

 Maria Korszeń

„To dla mnie film inny, niespotykany, z 
ciekawą formą i fabułą. Emocje pod-
syca fakt, że historia inspirowana jest 
faktami. Jednym z najważniejszych 
elementów filmu jest na pewno mu-
zyka towarzysząca bohaterom i wi-
dzom przez cały film. Na docenienie 
zasługują również zdjęcia oraz dobór 
aktorów znanych także z innych pro-
dukcji tego reżysera.”

Hania Kosakiewicz

„To dla mnie film, który początkowo 
nie umiał przyciągnąć mojej uwagi. 
Był monotonny, wolny, kompletnie 
nie w moim guście. Jednak gdy uda-
ło mi się po raz kolejny obejrzeć go 
na wielkim ekranie, zmieniło się nie-
co moje postrzeganie. Nagle sceny 
wydawały się bardziej płynne, spój-
ne, momentami chaotyczne, jednak 
całość zaczęła mieć dla mnie jakiś 
głębszy wydźwięk, sens. Nie był to 
już zwykły czarno-biały, kwadratowy 
film, obrazy „sklejone” w sceny, ale 
autentyczna historia zawirowań miło-
snych, „separacji”, muzyki, trudnych 
wyborów, aż wreszcie „szczęśliwe” 
zakończonej przygody Zuli i Wiktora. 
Oczywiście nie wszystko nagle stało 
się idealne, ale zaczynam rozumieć 
dlaczego „Zimna wojna” otrzymała 
tyle nominacji do Oskara.”

Weronika Gargulińska
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Lista zwycięzców
Protokół pierwszego ogólnokształcącego plebiscytu  

na najlepszy film w historii kina „Złote Spóry”
Niniejszym mamy zaszczyt ogłosić, że jury w składzie: klasa me-
dialno- prawna IIc w II LO w Nowogardzie, po obejrzeniu dzie-
więciu filmów, przyznało po dwie nagrody w pięciu kategoriach. 

Kat. nr 1: NIE MOGĘ O TYM PRZESTAĆ MYŚLEĆ  
- czyli najlepszy film

Tytuł laureata zdobywa film: „Tamte dni, tamte noce” reży-
seria Luca  Guadagnino.
Wyróżnienie przypadło filmowi: „Lista Schindlera” reżyseria 
Steven Spielberg.

Kat. nr 2: CIEKAWE, ALE TO CHYBA NIE TO  
- czyli mniej zaciekawiona publiczność

Tytuł laureata zdobywa film: „Dawson City: czas zatrzyma-
ny” w reżyserii Billa Morrisona.
Wyróżnienie dla filmu: „Czas Apokalipsy” w reżyserii Franci-
sa Forda Coppoli. 

Kat. nr 3: CZY  KTOŚ NA SALI MA CHUSTECZKI?  
- czyli najbardziej wzruszający

Laureatem w tej kategorii zostaje: „A Ghost Story” reżyseria 
David Lowery.

Wyróżniony film: „Lista Schindlera” w reżyserii Stevena 
Spielberga.

Kat. nr 4: CZY TO ZAKOŃCZENIE TO NIE BYŁ INNY 
FILM? - czyli najbardziej zaskakujące zakończenie
Laureatem zostaje film: „Zimna wojna” reżyser Paweł Paw-
likowski.
Wyróżnienie otrzymuje film: „Trzy billboardy za Ebbing, 
Missouri” w reżyserii Martina McDonagha.  

Kat. nr 5: LEPSZE NIŻ LEKCJA ETYKI  
- czyli najlepsze przesłanie

Tytuł laureata został przyznany filmowi: „Lista Schindlera”  
w reżyserii Stevena Spielberga.
Wyróżnienie przypadło filmowi: „Człowiek słoń” w reżyserii 
Davida Lyncha.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

oprac. Wiktoria Pawłowska

Nasz ranking Umarłych Poetów

1. Cyprian Kamil Norwid         Jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku.
Wisława Szymborska          Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...

2. Maria Pawlikowska- Jasnorzewska   Wczoraj kwitło moje serce. Dziś jaśmin.
3. Tadeusz Różewicz               Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.     
4. Agnieszka Osiecka              W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
5. Halina Poświatowska        Nie piszę, że Cię kocham, bo to bzdura, ale pewnie Cię kocham.

Ks. Jan Twardowski          Spotkania, co przychodzą same. Tak poza nami, że już się nie dziwisz. 
6. Jacek Kaczmarski                Trzeba sięgać gwiazd, żeby chwytać chmury.

Czesław Miłosz                Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
Adam Asnyk                          Między nami nic nie , żadnych zwierzeń, wyznań żadnych; 

7. Zbigniew Herbert                 bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy  
Rafał Wojaczek                    Powiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś. 

8. Bolesław Leśmian              Nie widzieli się długo z czyjeś woli i winy a czas ciągle upływał bezpowrotny jedyny.
9. Kazimiera Iłłakowiczówna Jeszcze się serce twe ku mnie nachyli, jeszcze będziemy ze sobą mówili…

Julian Tuwim                     Pani ma bardzo ładne czerwone usta…
10. Sergiej Jesienin                Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь.

oprac. Wiktoria Pawłowska
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Stowarzyszenie Żywych Cytatów
Stowarzyszenie Umarłych Poetów
„Pokaż mi serce nie opętane zwodniczymi myślami,  
a pokażę ci człowieka szczęśliwego.”
„Trwa wielka sztuka, a ty możesz dopisać swój wers.”
„Tylko w swoich marzeniach człowiek jest naprawdę 
wolny.”
„Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.”
„Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego,  
że jest ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludz-
kiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finan-
se czy technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla 
poezji, piękna, miłości.”
„Chciałem żyć pełnią życia i wyssać z niego całą kwinte-
sencję.”
„Wykorzenić wszystko co nie jest życiem,
bym w chwili śmierci nie odkrył... że nie żyłem.”

Człowiek słoń
„Pan nie jest człowiekiem słoniem. Pan jest Romeo.” 
„Nie! Nie jestem słoniem! Nie jestem zwierzęciem!  
Jestem ludzką istotą! Jestem człowiekiem!”
„Polegać na swojej wyobraźni, żeby stworzyć to, czego 
nie widać.”

A Ghost Story
„Budujemy swoją spuściznę kawałek po kawałku i może 
cały świat cię zapamięta, a może tylko kilkoro ludzi,  
ale robisz wszystko, aby mieć pewność, że coś z ciebie 
zostanie, gdy odejdziesz.”

Lista Schindlera
„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka,  
ratuje cały świat.”

Dowson City: czas zatrzymany
(...)

Zimna wojna
  „Chodźmy na drugą stronę, tam jest lepszy widok.”

Tamte dni, tamte noce
„Szybko próbujemy wyleczyć nasze rany, przez co  
w wieku 30 lat czujemy się wypaleni. I dajemy coraz 
mniej za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. 
Ale bycie obojętnym, wyzbycie się uczuć, to wielka stra-
ta.”
 „Czas nas wpędza w sentymentalizm. Być może koniec 
końców to czas jest sprawcą naszych cierpień.” 
„Nazywaj mnie swoim imieniem, a ja będę nazywał cię 
moim.” 

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri
„Im bardziej wyciągasz sprawę na światło dzienne,  
tym większa szansa na jej rozwiązanie.”

Czas Apokalipsy
„Nawet dżungla chciała jego śmierci. A on słuchał tylko 
jej.”
„Widziałem ślimaka pełznącego bo krawędzi brzytwy.  
To mój sen. Mój koszmar. Brnie, pełźnie po krawędzi 
piekielnie ostrej brzytwy. I nie ginie...”
„Na tej wojnie ludzie tracą rozeznanie. Tutaj moralność, 
ideały, żołnierska powinność. Ale tam, w dziczy, nieła-
two oprzeć się pokusie bycia Bogiem.” 

Twarze, plaże
(...)
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TRZY BILLBOARDY ZA 
EBBING, MISSOURI

„Gniew krzewi gniew” 
Na obrzeżach małego, amerykańskiego miasteczka 

zostaje brutalnie zamordowana Angela Hayes. Po sied-
miu miesiącach policja dalej stoi w martwym punkcie. 
Matka dziewczyny 

– Mildred – chcąc wyrazić swój żal w stosunku do 
bezczynności policji, wynajmuje trzy billboardy stojące 
przy drodze, na obrzeżach miasta. W Wielką Niedzielę, 
na czerwonym tle, wielkimi literami zostaje wypisany 
cały jej gniew, mający skłonić do działania biuro szeryfa 
Willoughby’ego. Tym śmiałym posunięciem kobieta rzu-
ca rękawicę w stronę władzy. 

Martin McDonagh pod warstwą groteskowych tek-
stów, czasem niesmacznych żartów, ukrył historię o 
walce, zawziętości, ale też o bólu, bezsilności i słabości. 

Tamci ludzie, tamte kadry,  
czyli spornym okiem

Reżyser pokazuje nam z pozoru pospolitą, amerykańską 
prowincję, którą pewnego dnia dotknęła tragedia, ale 
która wkrótce wróciła do swoich spraw, tylko matka - 
wciąż prowadzona nadzieją – nie ustawała w działaniach, 
by dociec prawdy. Sklepy i bary dalej były otwarte, dzieci 
dalej chodziły do szkoły, dorośli do pracy. Dopiero trzy 
ogromne tablice z krzyczącymi hasłami rzuciły ziarnko, 
były przysłowiową oliwą, która dolana do ognia, rozpęta-
ła ogromną burzę, pełną jeszcze większego gniewu, jesz-
cze większej frustracji i jeszcze większej bezsilności. Do-
prowadziła do kolejnych incydentów, kolejnej krwi, łez.

Być może to zwrot do oglądającego, mający na celu re-
fleksję nad życiem, nad jego delikatnością, przemijalno-
ścią. Być może to obraz współczesnego świata, przedsta-
wiony w bardzo dosłowny, krzywdzący sposób, niekiedy 
trudny do zrozumienia i zaakceptowania. Być może to 
podróż, w jaką zabiera nas reżyser, chcąc pokazać wizję, z 
której każdy może wyciągnąć własny wniosek. 

Ja – jako odbiorca – jestem wrzucona w wir wyda-
rzeń, niekiedy uzasadnionych, niekiedy kompletnie nie-
spodziewanych. Poznaję namiastkę życia Mildred, Willo-
ughby’a, Dixona. Moim zadaniem jest być może obranie 
czyjejś strony, być może pozostanie bezstronnym. Osta-
tecznie nikt nie kończy jako przegrany – każdy odniósł 
swoje małe zwycięstwo. 

Słowa z pewnej zakładki się nie mylą:  „Gniew krzewi 
gniew”. Co prawda nie dostajemy gotowej recepty, jak z 
nim walczyć, ale dostajemy pustą kartkę, którą musimy 
zapełnić my sami, tak jakbyśmy tego chcieli, na własną 
odpowiedzialność.

Weronika Gargulińska

Trzy billboardy do...
Film ukazuje nam niebagatelną grę charakterów. Z 

jednej strony mamy matkę, która niczym westernowy 
szeryf z dużą dawką determinacji zmaga się z wieloma 
przeciwnościami losu, aby dowiedzieć się kto stoi za bru-
talnym morderstwem jej córki. Widzimy przepełniony 
rasistowskimi zachowaniami cały sztab lokalnej policji, 
którego bezradność w tej sprawie aż kłuje w oczy. Jak ruch 
na szachownicy, matka postanawia wynająć trzy billboar-
dy przy mało uczęszczanej drodze, aby zwrócić większą 
uwagę na sprawę morderstwa. Widz od początku nabiera 
pewnych przekonań co do bohaterów, lecz wraz z upły-
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TAMTE DNI, TAMTE NOCE

wem czasu zmieniają oni swoje poglądy i nastawienie 
do tej sytuacji. Za kim stanie lokalna małomiasteczkowa 
społeczność? Kto ostatecznie okaże się przyjacielem a kto 
wrogiem? Czy tytułowe trzy billboardy udźwigną ciężar 
zadania jaki na nich spoczywa? Jak skończy się ta histo-
ria? Utwór filmowy zawiera fragmenty pełne zwrotów 
akcji oraz chwile ukazujące piękno i klimatyczność po-
łudniowych Stanów Zjednoczonych. Dla mnie, jako za-
gorzałego miłośnika wolnościowej kultury USA, ten film 
jest doskonałym odzwierciedleniem relacji panujących 
na amerykańskiej prowincji. Uważam, że ten nowocze-
sny western powinna obejrzeć każda młoda osoba wcho-
dząca w wiek dorosłości.

Filip Błaszczyk

,,Nazywaj mnie swoim imieniem” – 
Siedemnastoletni Elio wiedzie leniwe życie, mieszka-

jąc razem w rodzicami w położonej w północnych Wło-
szech wsi. Chłopak wakacje spędza na czytaniu książek, 
ale jego prawdziwą pasją jest muzyka klasyczna. Jest 
niezwykle uzdolniony i nieco introwertyczny. Przełom 
w życiu Elia następuje wraz z przybyciem do jego domu 
dwudziestoczteroletniego Olivera, który spędza wakacje 

u jego rodziców. Elio i Oliver przypadają sobie do gustu i 
od tej pory spędzają czas razem. Z czasem między dwoj-
giem młodych mężczyzn rodzi się romans.

Luka Guadagnino  poprzez naturalne, jakże włoskie 
pejzaże nadał swemu dziełu niesamowicie lekki i ta-
jemniczy klimat, który towarzyszy widzowi od samego 
początku. Ścieżka dźwiękowa jest piękną, miłosną kom-
pozycją, znakomicie komponującą się z obrazem, który 
także zachwyca swoją uczuciowością i zmysłowością.

Elio i Oliver napajają się sobą nawzajem podczas chwil 
beztroski. Jednak cała magia tkwi w ich niebanalnej i nie-
co skomplikowanej relacji. Ze względu na poruszony w 
filmie temat homoseksualizmu, magia ta może być róż-
nie odbierana i może wywołać w widzach różne emocje: 
zachwyt, wzruszenie, smutek, a nawet obrzydzenie. Na 
relację bohaterów warto spojrzeć z różnych perspektyw. 
Może ona oznaczać pierwszą miłość, budowanie przyjaź-
ni, ulotność wakacyjnego zakochania, czy też szukanie 
własnej tożsamości. 

Należy wspomnieć, iż film jest adaptacją, której reży-
ser podjął się z niezwykłą odwagą, świadomy kontrower-
sji jakie niesie ze sobą treść. W porównaniu z powieścią, 
film zawiera wiele scen ,,przemilczanych”, w których to 
cisza jest magią. Jest on też zdecydowanie mniej «agre-
sywny” oraz bardziej skłania do refleksji.

W odwołaniu do polskiego tytułu filmu, trzeba przy-
znać, że w języku angielskim („Call Me by Your Name”) 
brzmi on o wiele bardziej nastrojowo. Kluczowym mo-
mentem jest scena, w której bohaterowie owych słów 
używają. Są to słowa ważne i niezbędne do odczytania 
sensu ich historii. Dwoje zakochanych w sobie młodych 
ludzi pokazuje, iż miłość może być uniwersalna.

Weronika Kozieł

Warsztaty dziennikarskie 
na „Lecie z Muzami 2019”. 

Będzie gazeta!
Po dobrym przyjęciu i niemałym sukcesie 

młodych adeptów sztuki dziennikarskiej na 
zeszłorocznym „Lecie z Muzami” i w tym roku 
odbędą się warsztaty dziennikarskie. I tak jak 
przed rokiem ich efektem będzie wydanie „Ga-
zety Festiwalowej”. Zgodnie z naszymi planami 
numer 2 gazety. będzie obszerniejszy. Warszta-
tami dziennikarskimi, które startują 8 lipca 2019 
pokierują Anna Serdiukow i Izabela Koladyńska. 
Trwa nabór chętnych. 

KS
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Monolog Dziewczynki w Czerwonym Płaszczyku
(impresja zainspirowana filmem Lista Schindlera)

Mam niewiele lat. Idę prowadzona na rzeź. Krok za 
krokiem przez długie ulice – ulice mojego miasta i ulice 
ciał. Bezbronnych ciał. Świat jest czarno-biały, tylko krew 
jest czerwona. Mamusia ubrała mnie w czerwony płasz-
czyk, który także traci kolor. W szarych miastach szare 
domy, szare życia zamieniają się w szary dym. Ustawieni 
w kolejce pod ścianą, w kolejce po szczęście i odpoczy-
nek. Ja jeszcze nie mogę przecisnąć się jakby niezauwa-
żona na sam przód kolejki. Jak już opadli ze zmęczenia 
piękni ludzie, ich usta otworzone zostały, ułożone jakby 
w słowo dziękuję. Zimna dłoń brzydkich ludzi zacisnęła 
mi dłoń, a razem z nią szyję. Mój płaszczyk jakby znikał, 
to już nie ten sam, co mi go mamusia szyła. Mijam kolej-
nych pięknych, kopią łopatami w ziemi. Wykopują drogę 

ucieczki na zieloną łąkę zapomnienia czy wykopują wła-
sny grób? Krok jak tętno przyśpieszył. Panu chyba prędko, 
aby mnie do matuli zaprowadzić. Puste spojrzenia ludzi, 
którzy już tam są, troszkę mnie zawstydzają. Nie płaczcie 
piękni, Bóg otrze wasze łzy. Proszę mi nie zabierać moje-
go płaszczyka, ja nie chcę jeszcze ubierać pidżamki. Ja nie 
chcę jeszcze się iść myć. Nie chcę jeszcze iść spać. Troszkę 
ciasno i duszno mi w tym pomieszczeniu pełnym ludzi i 
strasznie tutaj głośno. Znika biel, została już tylko czerń. 
Mogę już otworzyć oczy? Chcę zobaczyć mamusię czeka-
jącą na mnie z nowym płaszczykiem. Moje usta ułożone 
w słowo dziękuję zastygły w chłodnym śmierci pocałun-
ku. Mam niewiele lat i za szybko poznałam świat. 

Wiktoria Pawłowska

Trzy spojrzenia za...
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Tajemnica miłości
Film „Tamte dni, tamte noce” otrzymał nominację do Oscara za piosenkę „Mystery of Love” („Tajemnica miło-

ści”) skomponowaną przez Sufjana Stevensa - amerykańskiego piosenkarza, autora tekstów i pisarza.
Piosenka podkreśla zarówno tajemniczy klimat filmu, jak i również wrażliwość bohaterów na odkrywanie sekre-

tów miłości.

Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me
White noise, what an awful sound
Fumbling by Rogue River
Feel my feet above the ground
Hand of God, deliver me
Oh, oh woe-oh-woah is me
The first time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love
Lord, I no longer believe
Drowned in living waters
Cursed by the love that I received
From my brother’s daughter
Like Hephaestion, who died
Alexander’s lover
Now my riverbed has dried
Shall I find no other?
Oh, oh woe-oh-woah is me
I’m running like a plover
Now I’m prone to misery
The birthmark on your shoulder reminds me
How much sorrow can I take?
Blackbird on my shoulder
And what difference does it make
When this love is over?
Shall I sleep within your bed
River of unhappiness
Hold your hands upon my head
‚Til I breathe my last breath
Oh, oh woe-oh-woah is me
The last time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love

Zobaczyć bez mych oczu nasz pierwszy pocałunek
 Nim zapłakałem wzniosłem twe ściany wokół siebie
 Czuję że unoszę się nad ziemią
 Boże, zbaw mnie 
Biada mi...
Pierwszy raz gdy mnie dotknąłeś, czy cuda kiedyś się skończą? 
Niech błogosławiona będzie tajemnica miłości!
Panie, już dłużej nie wierzę 
Zatopiony w zburzonych wodach
Jestem przeklęty przez miłość, którą ofiarowała mi córka mego brata 
Jak Hefajstion, który umarł - ukochany Aleksa
Teraz ma rzeka wyschła 
Czy powinienem przestać szukać? 
Biada mi...
Biegnę jak siewka, tak łatwo mnie teraz zranić
Znamię na twoim ramieniu przywołuje wspomnienia 
Ile bólu mogę znieść? 
Kos na mym ramieniu
I jaką to robi różnicę, gdy miłość się skończyła? 
Czy powinienem spać w twym łóżku?
Rzeko pełna smutku trzymaj moją głowę, dopóki nie wydam ostat-
niego tchnienia
Biada mi... 
Ostatni raz gdy mnie dotknąłeś, czy cuda kiedyś się skończą? 
Niech błogosławiona będzie tajemnica miłości!

Tekst z oryginału przetłumaczyły: 
Adrianna Kukiełka i Maria Korszeń

 ZAMIAST ZIMNYCH WOJEN
Rwijcie pąki swoich róż póki jeszcze możecie,
bo czas uleci, choć stary swym wiekiem,
kwiat co dziś uśmiechem się ukłoni,
umrze jutro w waszej dłoni...

Edward Estlin Cummings
(z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów
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Sylwetka Agnes Vardy      

Babcia Nowej Fali
„Staruchy dobrze się trzymają” – 

mówi Agnès Varda – dziewięćdzie-
sięcioletnia fotografka i reżyserka 
filmowa, przez niektórych nazywana 
Punkową Babcią. Indywidualistka, 
przedstawicielka francuskiej No-
wej Fali i legenda kina francuskiego. 
Ciężko uwierzyć, że artystka począt-
kowo stroniła od sztuki filmowej, ale 
najprawdopodobniej dzięki temu ma 
taki dystans do kina komercyjnego, a 
jej własne dzieła daleko odbiegają od 
jakichkolwiek schematów. Niezwykła 
wrażliwość twórczyni sprawia, że jej 
charakterystyczny zamysł tworze-
nia filmów jest nie do podrobienia. 
Kobieta studiowała filozofię, sztuki 
piękne i fotografię, ale filmem posta-
nowiła się zająć po śmierci ojca. Od 
swojego pierwszego dzieła pokazuje 
nam prostą prozę życia, uważa, że: 
„Życie jest potężniejsze od kina. Kie-
dy przedziera się na ekran, powstaje 
sztuka”. Zawsze starała się dostrzegać 
to, co inni pomijali, skupiać się na 
ulotności chwili i życia. 

Pieniądze ze spadku po ojcu 
postanowiła przeznaczyć na swój 
pierwszy film. Razem z ekipą, która 
w większej części składała się z ama-
torów, wyruszyła do La Pointe Co-
urte (taki też jest tytuł tego filmu). 
Opowiadając historię przyjezdnego 
małżeństwa i kilku miejscowych ry-
baków, udało jej się uwiecznić co-
dzienność mieszkańców miasta. Jakiś 
czas później, realizując projekt „Plaże 
Agnès”, postanowiła tam wrócić i po-
kazała „La Pointe Courte” dzieciom 
tych, których wówczas uwieczniła. 
Potwierdza to, że reżyserka miała 

tendencję do konstrukcyjnego duali-
zmu (tworzyła dwa filmy, które wza-
jemnie się dopełniają).

Podczas 22. Festiwalu Lato z Mu-
zami odbyła się regionalna premiera 
filmu „Twarze, plaże”, który powstał 
przy współpracy z JR - młodym fo-
tografem i artystą ulicznym. Temu 
osobliwemu duetowi udało się stwo-
rzyć niesamowity dokument, łączą-
cy ich zupełnie różne spojrzenia na 
świat. Spontaniczne podróże z kame-
rą, spotkania ze „zwykłymi ludźmi” 

Twarze na plażach,  
czyli dwa serduszka, cztery oczy

i próba uwiecznienia ulotności życia 
na fotografiach stanowią kwintesen-
cję jej twórczości. Podczas odwie-
dzania różnych zakątków Francji do 
reżyserki powróciły również wspo-
mnienia. Agnès opowiada: „Los za-
wsze rzucał mnie na kolejne plaże 
[…]. Nie ma piękniejszego krajobra-
zu. Linia horyzontu napawa mnie 
spokojem i wiarą w harmonię świata. 
Gdy otacza cię piasek, możesz pójść 
w każdą stronę. To tutaj wracają do 
mnie obrazy z przeszłości.” 

W marcu tego roku świat obie-
gła niezwykle smutna wiadomość o 
śmierci artystki - chorowała na raka. 
Ludzie nie mogli uwierzyć, że Agnes 
odeszła, zdawała się wieczna, nie-
śmiertelna. Każdemu, kto nie miał 
okazji zobaczyć ani jednego jej dzie-
ła, polecam zagłębić się w sztuce tej 
niesamowitej osoby. Mam nadzieję, 
że magia jej kina oczaruje również 
was.

Łucja Uhura

(Projekcja filmu ‘’Twarze, plaże” w 
ramach edukacji filmowej odbędzie się 
05 czerwca 2019 roku, w dniu wyda-
nia gazety.) 

JR swoją wiosenną instalację w Luwrze zadedykował  pamięci Agnès
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Od BBC do Hollywood
W Warszawie w 1957 przyszedł na 

świat Paweł Pawlikowski. Czternaście 
lat później wraz z matką przeniósł się 
do Wielkiej Brytanii. Natomiast jego 
ojciec, pochodzenia żydowskiego, dwa 
lata wcześniej pod wpływem fali anty-
semityzmu przeprowadził się do Au-
strii.  Młody Pawlikowski nie był przy-
gotowany na emigrację – nie potrafił 
zasymilować się z obcą mu kulturą i 
społeczeństwem. Ostoją jego polsko-
ści w nieznanym państwie była religia. 
Nic więc dziwnego, że uczęszczał do 
katolickiej szkoły prowadzonej przez 
Zgromadzenie Księży Marianów, z 
której został jednak wydalony, co było 
skutkiem jego nastoletniego buntu. 
Później, już jako student, zapisał się na 
warsztaty filmowe na jednej z uczelni, 
w której studiował. Ta decyzja okazała 
się być strzałem w dziesiątkę – to dzię-
ki niej dostał się na staż w BBC. Jego 
najbardziej znane produkcje dotyczyły 
Rosji, a pełnometrażowy debiut „Ostat-
nie wyjście” zachwycił widzów i kryty-
ków, co znalazło odzwierciedlenie w 
nagrodzie przyznawanej przez organi-
zację BAFTA.  

Po dłuższej przerwie spowodowanej 
chorobą i później śmiercią jego żony, 
nakręcił we Francji film „Kobieta z pią-
tej dzielnicy”. Tym obrazem zakończył 
stary i otworzył nowy rozdział swojego 
życia. Wrócił do ukochanej ojczyzny, 
gdzie w 2015 roku powstał przełomo-
wy w jego karierze film – „Ida”, który 
otrzymał Oscara w kategorii Najlep-
szy film nieanglojęzyczny. Sam reżyser 
o filmie mówił: „Ida” mi się podoba, 
miałem więc nadzieję, że spodoba się 
też innym, ale spodziewałem się jedno-
cześnie, że swoją formą odstręczy dużą 
część widzów” -  nie ukrywał swojego 
zaskoczenia popularnością filmu. Do 
samego końca nie był przekonany czy 

film spodoba się w kraju i za granicą, 
uwierzył w „Idę” dopiero, gdy ujrzał re-
akcje widzów: „Pierwsze reakcje oka-
zały się jednak pozytywne. Ludzie bar-
dzo ten film przeżywają. Pomimo tego, 
że wydaje się taki formalny i europej-
ski, na festiwalu w Telluride wychodzili 
z kina strasznie wstrząśnięci, a mowa 
tu o Amerykanach. Chyba wtedy po 
raz pierwszy zauważyłem, że „Ida” ma 
w sobie siłę”.  

Jego sposób robienia filmów nie 
należy do tych najbardziej powszech-
nych. Reżyser stosuje szerokie kadry 
i nieruchomą kamerę. Jednak jak sam 
twierdzi, nie wygląd się liczy, a to, jakie 
emocje obraz wzbudza w widzu. I tym, 
również niespotykanym, ale już bar-
dziej zrozumiałym sposobem, stworzył 
swój kolejny (prawie) Oscarowy film. 
„Zimna wojna” okazała się hitem euro-
pejskich kin. Reżyser chciał nim oddać 
hołd swoim zmarłym rodzicom, którzy 
byli pierwowzorami głównych bohate-
rów. 

Przedstawił historię i miłość ro-
dziców – ciężkie rozstania i równie 
ciężkie powroty. W tym Oscarowym 

przypadku także nie liczył na nic wiel-
kiego, mimo już ogromnego sukcesu 
w Europie i na rodzimym podwórku – 
jakże trudnym i wymagającym. Przed 
galą rozdania nagród studził polski 
entuzjazm: „Nie będzie. 100 procent. 
Czekam, żeby fajnie spędzić ten wie-
czór. Statystycznie wygląda, że nie bę-
dzie w  tym roku. W  naszych katego-
riach  wygra „Roma”. Jak bym stawiał 
na coś pieniądze, to na „Romę”. Nie 
mylił się. „Roma” zwyciężyła w „pol-
skich” kategoriach. 

Nie uznano tego jako porażkę, bo 
już sama nominacja Akademii okaza-
ła się ogromnym i niepodważalnym 
sukcesem polskiego filmu. Na pytania 
o wyjazd do Stanów Zjednoczonych re-
żyser odpowiada: „[..] nie mam już ani 
czasu, ani ochoty, żeby zaszyć się na rok 
czy dwa w Hollywoodzie. Mam tu faj-
ne życie, żonę, dzieci, psa. No i jeszcze 
kilka tematów, które mnie kręcą. Wie-
rzymy, że z tego kręcenia, powstaną ko-
lejne ważne dla polskiej kinematografii 
obrazy.

Hanna Kosakiewicz, 
Wiktoria Szafran

Pomysł gazety zrealizowany w trybie ekspresowym: redakcja: Izabela Koladyńska; realizacja: uczniowie klasy IIc II LO  
w Nowogardzie; inspiracja: Wojciech Koladyński; opracowanie techniczne: Jarek Dąbrowski.



12

Pytania do słoika (słonika)

 Lista pytań do słoika, czyli: Powiedzieć czy umrzeć?
1. Dlaczego jedna z dziewczynek w filmie „Lista Schindlera” miała na sobie czerwony płaszczyk?

2. Co było napisane na karteczce w filmie „Ghost story”?

3. O czym może być kontynuacja filmu „Tamte dni, tamte noce”?

5. Ile czasu zajmowała charakteryzacja aktora do roli człowieka słonia? 

7. Który film zasługiwał, według pana, na Oscara, ale go nie dostał?

8. Czy myśli pan, że miłość głównych bohaterów filmu „Tamte dni, tamte noce” mogłaby się roz-
winąć w innych warunkach?

9. Co zrobiłby pan na miejscu głównej bohaterki filmu „Trzy billboardy”?

10. Czy oglądając „Dawson City” były momenty, w których nawet pan się nudził?

11. Jak wyglądało to pierwsze, oryginalne Stowarzyszenie Umarłych Poetów?

12. Czy jest film, który chciał nam pan wyświetlić, ale z różnych przyczyn się to nie udało?

13. Jaki jest pana ulubiony gatunek filmowy?

14. Jaki film zabrałby pan na bezludną wyspę?

15. Powiedzieć czy umrzeć???
oprac. Michalina Malec


