


OGŁOSZENIE 
 

Kiślu czy kisielu?   
Malbor Ŝanka czy Malborka?  

Meczów czy meczy? 

Nie wiesz, jak to powiedzieć? 
Zastanawiasz się nad wyborem poprawnej formy? 

 

Zadaj nam pytanie! 
 

JuŜ w styczniu rozpoczyna działalność 

Uczelniana Poradnia Językowa. 
 

Jak to zrobi ć? 
Napisz pytanie na kartce 

i wrzuć ją do skrzynki w holu 
lub wyślij nam e-mail. 

 
Odpowiedzi spodziewaj się w ciągu 

tygodnia na naszej tablicy 
lub stronie internetowej uczelni. 
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Serdecznie zapraszamy! 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
(„jedyne pięć tysięcy złotych… 

Ale mogę panu na raty sprzedać! 
…”) 
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WSTĘP 
 
Allah akb… oj przepraszam, nie ta gazetka. 
Drodzy studenci! 
 

Wiele, oj wiele zmieniło się od czasu ostatniego numeru 
JeŜem po szosie. Krajobraz za oknem z zachęcającego zielenią  
i śpiewem ptaków przeistoczył się w szare i mokre coś. Gorączka 
piłki noŜnej ustąpiła miejsca gorączce wywołanej przeziębieniem. 
Redakcja JeŜa uszczupliła się o 6 (słownie: SZEŚĆ!) kreatywnych  
i nieodŜałowanych osób płci obojga. I tylko w polityce jakby stara 
bieda. Ciągle kłótnie, kłótnie i kłótnie. 

Najgorsze jest jednak to, Ŝe nasz wielki mentor i redaktor 
nadnaczelny – JeŜ WłodzimjeŜ,  poirytowany działaniami elegancko 
odzianych panów z Warszawy, postanowił udać się do Stolicy celem 
dokonania zamachu stanu i przejęcia władzy w III…eee…IV? RP 
(gdyby mu się udało to byłaby V albo i 69). Niestety, ilość spoŜytej 
wcześniej gorzały zaburzyła WłodzimjeŜowi poczucie czasu  
i przestrzeni, przez co wypalił z dwururki do Szymona Majewskiego, 
który właśnie kręcił się w okolicy Wiejskiej w przebraniu 
niedźwiedzia polarnego [daj mi namiar na swojego dilera! – dop. 
skład]. Nasz szef musiał ratować się przed linczem ze strony 
zrozpaczonych fanek Szymona i ukrył w pobliskiej furgonetce, która 
okazała się policyjnym radiowozem. Takim więc sposobem nasz 
nadnaczelny trafił znów do Sztumskiego ZK �. 

Ale bez paniki! JuŜ przygotowaliśmy plan jego odbicia, do 
następnego numeru powinien być juŜ z nami! Zatem, jeŜeli w TVN24 
zobaczycie news o eksplozjach w Sztumie – to nie my;)! 

Przez szykowanie planu odbicia WłodzimjeŜa klimat nie 
sprzyjał, jednakŜe grupka niedobitków stworzyła w mrocznym  
i grzesznym gabinecie 312 Instytutu Parszywego JeŜa numer, który 
właśnie dzierŜycie w swoich dłoniach. 

Stali czytelnicy na pewno zauwaŜą pewne zmiany. Przede 
wszystkim nasza gazetka zaczęła wyglądać jak prawdziwe 
czasopismo, nie zaś jak oldschoolowy fanzin poświęcony muzyce 
satanistycznej. Ten stan rzeczy zawdzięczamy firmie FLUSSO, która 
zgodziła się nawiązać z nami współpracę ☺. 

Nie ma w tym numerze obszernego wywiadu (nie licząc 
króciutkiego „star talk” z wokalistką Koszernego Wymiaru), umknął 
gdzieś teŜ kącik twórczości własnej. Nie znaczy to jednak, Ŝe owe 
działy zniknęły bezpowrotnie, nie nie nie! W następnym numerze 
postaramy się umieścić jakiś większy wywiadzik (z kim, to się 

jeszcze okaŜe), a co do działu z waszą twórczością… cóŜ, liczymy 
na WAS! Przysyłajcie nam wszelkie swoje teksty: wiersze, 
opowiadania, scenariusze, rysunki, komiksy etc. Chętnie je 
zamieścimy na naszych łamach, oczywiście jeŜeli będą nadawać 
się do publikacji ;). Na razie częstujemy was róŜnorodnymi 
artykułami, które z pewnością przyczynią się do rozwoju waszych 
dusz i ciał ;). 

Mamy nadzieję, Ŝe się spodoba! Wszelkimi spostrzeŜeniami 
moŜecie oczywiście się z nami podzielić, pisząc na adres naszej 
redakcji, który gdzieś tu powinien być podany[nie gdzieś, tylko  
w stopce! – dop. skład].  
 
Gorąco pozdrawiamy! 
 

Red Nacho & NajeŜeni kolaboranci [i skład! – dop. skład]  
 

„Szybka recka” to nasz nowy 
pomysł na zawojowanie świata. 
Są to krótkie, krytyczne teksty 
dotyczące dzieł róŜnego rodzaju. 
Oczywiście wszystko skrajnie 
subiektywne i dziennikarsko 
nierzetelne :). 
 

Forum dyskusyjne 
Chcesz nam nawrzucać?  
Nawiązać współpracę? 
A moŜe po prostu masz coś 
ciekawego do powiedzenia? 
Pod adresem: 

www.jezem.tk 
znajdziesz nasze oficjalne, 
jeŜowe forum dyskusyjne. 
Zachęcamy do rozmów 
wszystkich, którym nieobce 
jest słowo pisane! 
Całość stoi na darmowym 
serwerze, więc nie oczekujcie 
cudów :). 
 
Poza tym wciąŜ działa nasz 
adres mailowy: 
jezemposzosie@wp.pl, 
na który moŜecie przesyłać 
opinie, komentarze, pomysły, 
bluzgi i czego dusza 
zapragnie. 
 
Pragniemy podziękować za 

pomoc firmie FLUSSO, 
której wkład w wydanie tego 
numeru „JeŜem po szosie” 
jest wręcz nieoceniony. 
 
Następny numer 
ukaŜe się w…  
albo nie, to draŜliwy temat. 
Uwierzcie, Ŝe zawsze staramy 
się być na czas :D. Tak serio, 
to chcemy wydać kolejny 
numer przed sesją. Czy się 
uda? – To zaleŜy od Was, 
naszych czytelników. 
Atakujcie nas mailami, 
postami, zaproszeniami na 
naszej-klasie, gronie, 
majspejsie i… gdziekolwiek 
nas znajdziecie! 
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RELACJA 
  
 Elbląg na nadmiar koncertów rockowych nie narzeka. Dlatego z radością przyjąłem 
do wiadomości informację, Ŝe w Galerii El odbędzie się coś nowego - w załoŜeniach 
cykliczna impreza mająca promować elbląską scenę muzyczną. Projekt ten zyskał nazwę 
ElblągRocksEuropa, a do udziału w nim zgłosiło się osiem miejscowych kapel. Jeśli w tym 
miejscu chciałbyś, drogi czytelniku, usłyszeć jakieś szerzej znane nazwy popularnych 
zespołów, to niestety muszę Cię rozczarować. śaden z elbląskich zespołów biorących udział 
w przeglądzie nie jest znany poza Elblągiem, a i tu gdyby przepytać przypadkowych ludzi, 
znajomość miejscowej sceny rockowej byłaby znikoma. Ale, na pocieszenie chyba, 
organizatorom udało się ściągnąć do Elbląga zespół Tymona Tymańskiego - Tymon & The 
Transistors, który robił za gwiazdę wieczoru. 
 Darmowy wjazd to coś o czym marzy kaŜdy, kto choć raz był w kinie, teatrze, na 
koncercie, czy w szalecie miejskim przy ul. Rycerskiej. W przypadku festiwalu 
ElblągRocksEuropa to odwieczne marzenie kaŜdego łaknącego odrobiny kultury młodego 
człowieka udało się organizatorom spełnić. Chwalebne to posunięcie, bo głównie dzięki 
niemu właściciele okolicznych sklepów monopolowych nie narzekali tego wieczora na 
obroty. 
 W dniu koncertu począwszy od godziny 16 miały być rozdawane wejściówki. I tu 
pojawił się pierwszy, zdecydowanie największy zgrzyt imprezy. Wejściówek było raptem 
250, a chętnych duŜo więcej! Poza tym okazało się, Ŝe większość ludzi wejściówki miała 
zaklepane juŜ wcześniej, a o 16 to 
juŜ trzeba było mieć znajomości... 
Całe szczęście, Ŝe Elbląg to taka 
mieścina, gdzie prawie kaŜdy owe 
znajomości ma. Dzięki akcji pod 
kryptonimem "Dawaj wejściówkę, bo 
na dworze marzną" spora część ludzi 
dostała się do środka. 
Właśnie, do środka. Ale o tym za 
chwilę, bo najwyŜszy czas 
napomknąć o jednej z 
najciekawszych atrakcji imprezy. 
 Wiadomo, Ŝe spora część 
publiki na koncertach nie pojawia się 
dla samej muzyki. Przychodzą dla 
ludzi, których mogą tu spotkać. 
Ogrodzony trawiasty plac przed 
galerią stwarzał świetne moŜliwości 
integracji i zawierania nowych 
znajomości! W spokoju moŜna było 
wypić zakupione nieopodal piwko(do 
samej galerii alkoholu nie wnoszono, 
czego ochrona podobno nawet 
pilnowała). Dodatkowo, na 
atmosferę sprzyjającą spoŜywaniu 
wpływała... pogoda. Chłód prawie 
jak w tytule jednej z piosenek 
Tymańskiego - "Jesienna deprecha" 
sprawiał, Ŝe jakimś sposobem trzeba 
było ogrzać marznące trzewia i 
kończyny. Tak więc butelki latały, 
śwista... Stop, to nie ta impreza. 
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Tu była pełna kultura, prawie jak na uczelni. Dość licznie stawiła 
się brać studencka, której nieobce są muzyka rockowa i 
spoŜywanie bezalkoholu w ilościach przekraczających normy 
moralne i obyczajowe. Tak więc marznąc przed galerią moŜna 
było nawiązać bądź odświeŜyć kilka znajomości bez obawy o 
utratę zdrowia, bądź zyskanie mandatu. 
 Wejdźmy do środka... Podobno w Holandii kościoły świecą 
pustkami i, aby czemuś słuŜyły, organizuje się w nich dyskoteki. 
Okazuje się, Ŝe w Elblągu bywa podobnie. Galeria El znajduje się 
we wnętrzu średniowiecznego kościoła. A to oznacza sporo 
przestrzeni, dobrą akustykę i ogólnie rzecz biorąc miejsce 
nadające się na imprezy muzyczne. Widać, Ŝe „lokal” jest dość 
zapuszczony. Zapewne przy dobrej woli (finansowej) Urzędu 
Miasta moŜna by ten piękny zabytek odrestaurować i przywrócić 
mu dawną świetność, ale... czy wyobraŜacie sobie lepsze miejsce 
na rockowy koncert niŜ stary, mroczny i zapuszczony kościół? 
 Muzyka grać zaczęła około 1700, podobno były nawet 
jakieś zespoły, ale ja pamiętam jedynie Dodę, Jezusa-wanna-be 
skaczącego w publikę, ekipę Koszernego Wymiaru rzucającą 
cukierkami (Ŝaden nie poleciał w moją stronę:( ), dobrze 
śpiewającego wokalistę (w Elblągu!) oraz Tymona i 
„Tranzystorów”, którzy zagrali świetny koncert dla tych 
kilkudziesięciu niezmordowanych i niezniszczalnych przez Ŝaden 
poziom promili we krwi osób, które postanowiły zostać do końca. 
Nagrody? A, nagrody. No były. W końcu to przegląd. Wygrał 
zespół Uncle Jeyphon (to ci od Jezusa skaczącego w tłum 
koncertowiczów), dla którego był to podobno pierwszy występ 
przed publiką. Pierwszy, ale jakŜe opłacalny, bo zgarnęli 
podobno trzy tysiaki ufundowane przez Urząd Miasta. Jak widać, 
w Elblągu dba się o rozwój kultury lokalnej (aŜ nie mogę w to 
uwierzyć). Drugie miejsce zajął Koszerny Wymiar - zespół 
powstały dlatego, Ŝe Kwachu miał w domu frytkownicę (co teŜ 
moŜna było wyczytać w wywiadzie dla portelu). Nie wygrali nic, 
ale swoich promować trzeba, bo to studenci!:) 
 Kończąc tę... nazwijmy to „relacją”, wspomnę o refleksji, 
która naszła mnie podczas porannego antykacowego spaceru 
(spacer to twórcza sprawa, polecam. Kaca teŜ, jest równie 
twórczy!) . OtóŜ, w Elblągu juŜ kiedyś próbowano organizować 
róŜnego rodzaju przeglądy muzyczne. Parę lat temu w klubie 
Eden, połoŜonym w niesamowicie dogodnym miejscu (przy 
Szpitalu Wojewódzkim na Królewieckiej) odbyły się nawet ze 
dwie edycje... Tylko co z tego, skoro dziś zespoły sprzed owych 
„paru lat” nie istnieją, a młodzi ludzie tworzący muzykę 
rozjeŜdŜają się po okolicznych wioskach (Gdańsk, Toruń, 
Warszawa, Londyn) i nie wracają do naszego, jakŜe pięknego i 
dającego niezwykłe wręcz perspektywy rozwoju, miasta. śeby 
nie skończyć artykułu tak szaro, buro i ponuro, napiszę jeszcze, 
Ŝe mam nadzieję. Nadzieję, Ŝe w przyszłym roku odbędzie się 
kolejna edycja tej imprezy. Bo była dobra. A kto nie był, ten ma 
czego Ŝałować. Bo nie widział, jak rodzi się i kiełkuje kultura. 
 

Kędzior 
 

Pięć pytań do Kamili – 
wokalistki Koszernego 
Wymiaru 
 
Zagraliście koncert. czy 
czujecie się 
boŜyszczami 
nastolatek? 
Tak, zawsze nimi byliśmy. 
Koncert tylko utwierdził nas  
w tym przekonaniu (sami 
widzieliście, Ŝe nie musieliśmy 
nawet śpiewać, bo robiła to za 
nas publika). A tak na powaŜnie: 
Jesteśmy najlepsi. Kwachu ma  
z naszej czwórki największe 
powodzenie (IFP). Kloc zszedł na 
dalszy plan, bo siedzi za 
perkusją i nie ma jak tam się 
lansować. Ja i Arti robimy, co 
moŜemy na majspejsie. 
 
Dlaczego grunge,  
a nie emo? 
Jesteśmy „grandŜami”, bo tak 
jest wygodniej. Nie chcemy, 
Ŝeby nam się ludzie cięli na 
koncertach. Arti jest emo, ja 
miałam grzywkę… 
 
Czy rzeczywiście 
powstaliście dzięki 
frytkownicy Kwacha? 
Tak. Jego mama kupiła 
frytkownicę jak byliśmy  
w liceum. Nie znałam wtedy 
Artiego ani Klocka. Ale jak juŜ się 
poznaliśmy i nie było gdzie 
chodzić, to chodziło się do 
Kwacha  na frytki i wino. I tak 
prawie codziennie. Nie jesteśmy 
paziami, nie śpiewaliśmy 
piosenek DŜemu po pijaku.  
Na początku zespół tworzyłam ja 
i Artur, Kwachu był dodatkiem do 
teledysków. Później doszedł Kloc 
(on nigdy nie był na frytkach  
u Kwacha). 
 
Kiedy trasa 
koncertowa? 
W niedzielę [dawno – dop. skład] 
gramy koncert w Jaszczurze, 
potem dostaliśmy propozycję  
z Seattle (kolebki grandŜu). 
Zobaczymy, moŜe jeszcze kiedyś 
coś zrobimy… 
 
Kiedy była bitwa pod 
Płowcami? 
Pozdrawiam rodziców i Jacka 
Babrala 

 
Dzięki za rozmowę. 

Gilek 
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CZYLI ZDEPRAWOWANE MARIONETKI 
 

 

Oglądanie MTV to dopiero ekstremalne 
przeŜycie. Jak wszyscy wiemy, stacja ta jest 
najbardziej opiniotwórczą popkulturową 
wyrocznią na świecie. Cokolwiek zostanie 
pokazane w tej telewizji, z miejsca staje się 
„cool”, „trendy”, „jazzy”, czy teŜ „pełen lans 
jestem królem tańca zejdźcie mi z drogi”. 
Oczywiście cięŜko przejść obojętnie obok faktu, 
iŜ większość promowanych przez MTV zjawisk 
jest czystą mentalną patologią, u normalnie 
myślącego odbiorcy wywołującym w najlepszym 
przypadku niesmak a w najgorszym zawał serca. 

Chcesz poczuć się jak nędzarz? Włącz 
Pimp my ride. Kalifornijscy mistrzowie tuningu 
szybko sprowadzą na ziemię twoje  
- nadmuchane posiadaniem własnego Opla 
Kadetta - ego.  

Szukasz patentu na poderwanie fajnego 
ciacha? MTV jako sposób na osiągnięcie tego 
romantycznego celu proponuje ci w Room 
raiders pokazanie swoich lansiarskich gaci  
i kondomów XXL, niby przypadkiem 
pozostawionych w górnej szufladzie komody. 
Aby zwiększyć swoje szanse, naleŜy koniecznie 
poŜyczyć od kumpla siedem pucharów  
z rozgrywek międzyuczelnianych i dyplom 
„Stałego klienta” z salonu Lamborghini. 
Dziewczyna (albo chłopak, wówczas gacie 
ustępują miejsca seksownym stringom, 
kondomy wibratorom, a medale i dyplomy 
muszą pochodzić z konkursów piękności), widząc 
taką imponującą stertę gratów w twoim pokoju, 
z miejsca cię pokocha i zaprosi na lody z bitą 
śmietaną. 

A moŜe uwaŜasz, Ŝe twoje osiemnaste 
urodziny były imprezą tak grubą, iŜ wspominać 
ją będą cztery następne pokolenia? Zapodaj 
sobie My sweet sixteen, szybko zwiędną Ci uszy 
a ręce opadną do ziemi jak szympansowi w 
podeszłym wieku. Tam na szesnaste urodziny 
dostaje się Range Rovera, na imprezie 
przygrywa Ludacris czy inny Czarny Krzyś, no  
i rzecz jasna na melanŜu jest 400 osób (to nic, 
Ŝe zna się tak naprawdę 30-40 z nich). 

Powiecie „ej, przecieŜ to są wyjątki, 
podstawieni idioci dobierani na castingach”. 
Pewnie, ale czemuś to słuŜy, prawda? 
Ukazywanie takiego a nie innego stylu Ŝycia 
pierze młode mózgi ze sprawnością „Frani” 
napędzanej wzbogaconym uranem. Później 
mamy skutki w postaci wyścigu szczurów, który 
zaczyna się juŜ w gimnazjum (jestem utopistą  
i naiwnym romantykiem, dlatego powiem, Ŝe  
w podstawówce jeszcze tego wyścigu nie ma). 
 

 

Wygrani są uwielbiani przez wszystkich, 
przegrani czują się gorsi, niejednokrotnie 
schodząc na przestępczą ścieŜkę („skoro moich 
rodziców nie stać to skroję frajera jednego  
z drugim”). 

Ale ja miałem nie o tym, na co zresztą 
wskazuje tytuł artykułu. Stała się rzecz 
niebywała -  i przyznać muszę - całkiem 
ciekawa! OtóŜ znani z prześmiewczego humoru 
Brytyjczycy stworzyli dla swojego MTV show inne 
niŜ dotychczas. Show, które… szydzi z większości 
zjawisk aktualnie będących najpopularniejszymi 
w popkulturze. Show, które drwi z MTV samego 
w sobie! CięŜko uwierzyć? A jednak. Program ten 
zwie się FUR TV. I kopie tyłki. 

O co chodzi? Są to codzienne perypetie 
trzech futrzanych marionetek – Lapena, Grubego 
Eda i Mervina. Goście mieszkają pod jednym 
dachem acz diametralnie się róŜnią. Ed jest 
spasionym, chlejącym non stop browary 
maniakiem metalu. Lapeno to wyrafinowany  
i inteligentny lowelas z Brazylii, któremu Ŝadna 
kobieta nie potrafi się oprzeć. Mervin zaś to 
przygłupi, acz dobroduszny nieudacznik 
uwielbiający Grubego Eda. Bez wzajemności. 

Ich codzienność to nieustanne próby 
zarobienia jak największej ilości pieniędzy bez 
zbytniego przemęczania się. To równieŜ 
podrywanie jak największej ilości lasek  
(z przemęczaniem się, ale tym przyjemnym).  
To dąŜenie do zawojowania świata swoją 
„genialną i niepowtarzalną” muzyką  
(w zaleŜności od futrzaka będzie to metal, 
muzyka klubowa albo… jakieś weselne przytupy 
tworzone przez Mervina). Te marionetki są 
zepsute, wredne, chciwe i BARDZO 
powierzchowne. Co chwila pakują się w kłopoty, 
których personifikacją są rosyjscy i murzyńscy 
gangsterzy, brazylijski diler narkotyków, czy 
zwyrodniały właściciel domu, w którym nasi 
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bohaterowie mieszkają.  

Poprzez kolejne szalone przygody trzech 
futrzaków twórcy serialu ustawicznie nabijają się 
z wypromowanych przez MTV „wartości”. 
Przemoc, narkotyki, alkohol i seks są ukazane  
w tak groteskowo śmieszny sposób, Ŝe nie 
sposób pacnąć się otwartą dłonią w czoło  
i krzyknąć: „jak to moŜliwe, Ŝeby NAPRAWDĘ 
ktoś się tym aŜ tak podniecał?!”.  

FUR TV stanowi swego rodzaju odtrutkę 
na strychninę w postaci przytoczonych przeze 
mnie wcześniej programów. Marionetki 
uwydatniają wszystkie ludzkie słabości po 
stokroć, tak, aby Ŝaden widz nie przeszedł 
wobec nich obojętnie i poświęcił chwilę na 
zastanowienie się nad sobą i swoimi 
zachciankami. A poza tym jest to naprawdę 
dobra zabawa, oczywiście o ile lubi się 
absurdalny, nierzadko wulgarny humor.  
CóŜ, wiadomo nie od dziś, Ŝe prawienie 
inteligentnych morałów przynosi raczej odwrotny 
do zamierzonego skutek. Dlatego lepiej 
przywalić między oczy i krzyknąć „obudź się, 
koleś!”. Tym właśnie jest  FUR TV – liściem  
w twarz zepsutego gnojka. 

Wszystkie odcinki moŜna obejrzeć  
w Internecie, na stronie furtv.pl albo na 
youtube. Emitowane teŜ były (nie wiem, czy 
dalej są) na MTV ONE i MTV POLSKA (tej drugiej 
opcji nie polecam, bo odcinki są tłumaczone 
bardziej niŜ fatalnie). Do tej pory ukazał się 
jeden sezon tj. 8 odcinków, z czego większość to 
dwie krótkie, nie powiązane ze sobą historie. 
Gorąco polecam! 

 
FUR SVEN 
 

Krótkie charakterystyki futrzaków: 

Lapeno Enriquez  
Gorący kochanek 

rodem z Rio de Janeiro, 
na którego lecą 
wszystkie kobiety  
w Londynie. Miłośnik 
latynoskich rytmów, 
kawy i piłki noŜnej. Jego 
nieodłącznym atrybutem 
są ciemne okulary, 
których nie zdejmuje 
nawet podczas seksu. 
Zarabia jako DJ w 

nocnych klubach Londynu, gdzie jest 
prawdziwą gwiazdą. 

 
Edward „FAT ED” Tubbs  

Amerykański 
grubas, który 
wyemigrował do 
Londynu, gdyŜ zabił 
Kurta Cobaina, 2Paca  
i Notoriousa B.I.G. 
Oddany fan metalu, 
piwa i fast foodów. 
WyraŜa się bardziej niŜ 
wulgarnie  
i nienawidzi Mervina, 
którego ustawicznie 
gnębi. 
 

Mervin J. Minky  
Jedyny Anglik w 

towarzystwie. Chudy 
nieudacznik, w 
dodatku zboczeniec i 
chorobliwy onanista 
(wykorzystuje do tego 
nawet płyty CD). Nie 
radzi sobie z 
kobietami, pomimo 
prób pomocy ze 
strony Lapena. 
Niezbyt rozgarnięty, 
ale uczciwy i 
sympatyczny. 

Uwielbia Grubego Eda i prawdopodobnie 
znajduje masochistyczną przyjemność w 
byciu przez niego gnębionym.  
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There’s only one rule of metal… 
PLAY IT F*CKING LOUD!!! 



GRY I KINO. CZY IDĄ W PARZE? 
 

 Zacznę z grubej rury: nie ma bardzo dobrych filmów na podstawie gier. 
To sprawa zasadnicza. Są tylko typowe wyciągacze kasy, nastawione na zysk 
marne popłuczyny po niekiedy świetnych grach wideo.  
  
 Być moŜe historia filmów powstałych na podstawie gier sięga dalej w przeszłość, ale moŜemy 
określić przełomową datę, która pozwala umieścić tego typu produkcje w czasoprzestrzeni. Jest nią 
rok 1993. Wcześniej powstał jedynie warty odnotowania film The Wizard (1989), gdzie sporą rolę 
odegrała rękawica „Power Glove” - kontroler do konsoli NES. 
 

SUPER MARIO BROS. 
ReŜyseria: Annabel Jankel, Rocky Morton 

Scenariusz: Parker Bennett, Terry Runte 

Obsada: Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, 

Samantha Mathis 

Premiera: 28 Maja 1993 

 

 KtóŜ nie zna Super Mario? W dzieciństwie wielu z nas, 
obecnych studentów, „zagrywało się” na swoich „Pegazusach”, 
„Nitendach” i innych urządzeniach zwanych „grami telewizyjnymi”. 
Niektórych stać było na kupno Amigi 500 i zamianę realnego świata 
na piękny, 16-bitowy, ale większość dzieciaków spragnionych 

elektronicznej rozrywki musiała zadowolić się grą telewizyjną bądź komputerem Commodore 64.  
 Gry telewizyjne - te cuda techniki lat osiemdziesiątych były w młodej III RP na wyciągnięcie 
ręki przeciętnego Kowalskiego. Czy to w formie prezentu na komunię, czy na urodziny (znana jest 
teŜ metoda „na babcię”), spora część dzieciaków urodzonych między rokiem 1983 a 1990 właśnie 
poprzez podróbki konsoli Nintendo Entertainment System poznała... Mario. 
 Mario stał się fenomenem na skalę światową. Był pierwszą tak szeroko rozpoznawaną 
postacią z gry wideo. Stał się symbolem Nintendo, a kupka pikseli tworzących jego postać z biegiem 
lat ewoluowała i wciąŜ pojawia się w masie gier wydanych na kaŜdą kolejną konsolę Nintendo.  
 Skoro poczciwy hydraulik Marian stał się tak rozpoznawalny, to moŜe naleŜałoby przenieść go 
na ekran filmowy? Z tego załoŜenia wyszli zapewne hollywoodzcy spece od marketingu, którzy 
zwietrzyli dobry interes. BudŜet rzędu 42 milionów zielonych banknotów z prezydentami moŜe 
sugerować rozsądne i powaŜne podejście do tematu, ale 
nic bardziej mylnego. Film Super Mario Bros okazał się 
być...kupą gówna. I to w dwóch płaszczyznach! 
Ekstrementami pokryć naleŜałoby beznadziejny 
scenariusz, który poza umieszczeniem w nim postaci 
braci Mario w Ŝaden sposób nie nawiązywał do gry. Po 
drugie główny czarny charakter - King Koopa, juŜ samym 
swoim trafnie dobranym imieniem sugerował, co jest jego 
pasją. 
 W Internet Movie Database (imdb.com) to 
wspaniałe dzieło amerykańskiej kinematografii pochwalić 
się moŜe średnią ocen 3.7/10. Zdecydowanie nie 
polecam, aczkolwiek mam świadomość, Ŝe wielu z nas 
dało się nabrać. Sam jako brzdąc, w 1994 roku, z całych 
sił wyciągałem własną mamę do kina na ten film. 
Współczuję Jej tych 104 minut męki. 
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Super Mario Bros. 



 
STREET FIGHTER (ULICZNY WOJOWNIK) 
ReŜyseria: Steven E. de Souza 
Scenariusz: Steven E. de Souza 
Obsada: Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na, Damian Chapa, Kylie 
Minogue (!) 
Premiera: 23 Grudnia 1994 
 
 „Uliczny wojownik” to jedno z ulubionych straszydeł Polsatu.  
Ta, słynąca z puszczania niewielkiej ilości reklam, stacja telewizyjna co jakiś 
czas raczy nasze oczy wybitnym dziełem, w którym boŜyszcze amerykańskich 
nastolatek - Jean-Claude Van Damme wspina się na wyŜyny swoich aktorskich 
umiejętności i niczym sam Chuck Norris kopie z półobrotu... widza w twarz. 

 Rok po Super Mario Bros ze świetnej bijatyki z wieloma nowatorskimi patentami zrobiono 
kino akcji. śenujące kino akcji. I tym razem z gry zapoŜyczono postacie, niezbyt zresztą trafnie. 
Całość dopełniono scenariuszem napisanym na poziomie klasy drugiej szkoły podstawowej (mam 
nadzieję, Ŝe drugoklasiści nie poczuli się uraŜeni:) ). 
 ZatrwaŜająca średnia ocen 3.1/10 na imdb świadczy tylko o tym, Ŝe film jest Ŝałosny. Nie 
uratowała go nawet piękna Ming-Na. Ale tu pojawia się ciekawostka. OtóŜ, w przypadku „Ulicznego 
Wojownika” zadziałała magia tytułu. Film o budŜecie rzędu 35 mln szeleszczących zieleniaków 
przyniósł ponad 105 mln dolców zysku. Czysty biznes... szkoda tylko, Ŝe odbyło się to wszystko 
kosztem widzów. Prawda jest jednak taka, Ŝe w połowie lat dziewięćdziesiątych młodzieŜy 
wystarczyło po prostu to, Ŝe film powstał na podstawie gry. NiewaŜne, czy dobry - waŜne, Ŝe film! 
 

DOUBLE DRAGON 
  ReŜyseria: James Yukich 
  Scenariusz: Paul Dini, Neal Shusterman 
  Obsada: Robert Patrick, Mark Dacascos, Scott Wolf, Alyssa Milano 
  Premiera: 4 Listopada 1994 
 Na początek cytacik wprowadzający w fabułę: „Dwaj bracia posiadają 
połowę staroŜytnego chińskiego talizmanu mocy. Przywódca złego gangu ma 
drugą połowę, ale poŜąda takŜe połowy talizmanu naleŜącej do braci. Tylko wtedy 
będzie mógł posiąść wielką moc!” 
 Niesamowita sprawa, nieprawdaŜ? Tak, dobrze myślicie, oto kolejny przykład na to, jak 
zmarnować dobrą licencję. Seria gier Double Dragon naleŜy do gatunku chodzonych „mordoklepek”, 
w których podąŜamy wciąŜ w prawą (no, czasem w lewą) stronę ekranu i klepiemy po miskach 
kolejnych złych panów. Czynnikiem sprawiającym, Ŝe grało się w to świetnie była kooperacja. 
PrzecieŜ zawsze lepiej klepać miski we dwóch, niŜ samotnie, co nie? 
 Ten film równieŜ powstał w roku 1994, wielkiego sukcesu nie odniósł, ale nie był teŜ 
reklamowany z pompą, która towarzyszyła premierze Street Fightera. No i nie miał Van Damme'a. 
Imdb - 3.1/10. 
 
 Tak zaczyna się ta historia. Początek to niezbyt chwalebny, ale przypominam, Ŝe jest to 
pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych. Czasy, gdy my, Polacy, zachłystywaliśmy się naszym 
nowym kolegą - kapitalizmem, a cały świat zachodni zagrywał się w hity pokroju Wolfensteina 3d na 
komputerach (w 1994 wyszedł teŜ kamień milowy, którego cztery litery tytułu na trwale zapisały się 
w historii gier - DOOM), czy Final Fantasy VI, Chrono Triggerem i Sonikiem na konsolach. Trzy 
krótko opisane w tym artykule filmy były pionierami w swoim gatunku i oczywiście moŜna zarzucić 
im płytkie potraktowanie tematu gier, ale... taka była specyfika rynku. Ludzie po prostu oczekiwali 
niezbyt ambitnej produkcji i ekscytowali się samą moŜliwością "oglądania gier", bo było to po prostu 
coś nowego i... oryginalnego! 
 W następnym numerze prześledzimy resztę tej historii. Pogawędzimy o tym, jak 
trójkąty, z których zbudowany był biust Lary Croft sprawiły, Ŝe trójwymiarowa bryła stała 
się obiektem poŜądania. Dowiemy się, co z trójkątami (ekhm...) ma wspólnego Angelina 
Jolie, przyjrzymy się filmom niekwestionowanego lidera w wyłapywaniu ciekawych 
licencji i przenoszeniu ich na srebrny ekran - Uwe Bolla. Jeśli czas i miejsce pozwoli, to 
rzucimy teŜ okiem na kilka...  w miarę dobrych filmów na podstawie gier. 

Kędzior 
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Brytyjski szczur w globalnej wiosce…BANKSY! 
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Wyobraź sobie duŜy, duŜy dom,  
w którym Ŝyją ludzie róŜnych narodowości 
i ras, w róŜnym wieku i obojga płci. Ludzie 
ci, aby utrzymywać swoją koegzystencję  
w ładzie, stworzyli zbiór norm, do 
przestrzegania których obligują kaŜdego 
mieszkańca wielkiego domu. śycie tych 
ludzi wydaje się być szczęśliwe, mają 
wszystko, czego chcą, wciąŜ powtarzają, 
Ŝe kaŜdy jest potrzebny, kaŜdy powinien  
w wielkim domu pełnić swoją określoną 
funkcję, aby kolektyw mógł Ŝyć  
w harmonii. Ale jest z tym odgórnie 
ustalonym ładem coś nie tak.  
W ogromnym, gęsto zaludnionym domu, 
mało jest miejsca by być sobą. I tak, 
spomiędzy ścian domostwa, wyszedł 
mały, pozornie nic nie znaczący szczur. 
Gryzoń co rusz dokucza dorosłym 
mieszkańcom: przegryza kable 
telefoniczne, zjada kanapki pozostawione 
na talerzu przed telewizorem, i co 
najwaŜniejsze, przewraca puszki z farbą, 
mocząc w barwniku swoje łapki  
i zostawiając wszędzie ślady. Dorośli 
wściekają się i złorzeczą małemu 
szczurowi, natomiast cieszą się niektóre 
dzieci, podziwiając fantazyjne wzory,  
w które układają się ślady łap gryzonia. 
Dorośli się wkurzają, część dzieci 
przytakuje swoim rodzicom, a część 
radośnie kibicuje szczurowi. 

Teraz wyobraź sobie, Ŝe ten wielki 
dom to Ziemia, zdenerwowani dorośli to 
społeczeństwo, a radosne dzieci to 
wszyscy ludzie obdarzeni bujną 
wyobraźnią, dla których liczy się coś 
więcej niŜ przedmioty. Natomiast ów  

 

 

złośliwy szczur to… Banksy – najsłynniejszy obecnie artysta 
graffiti na świecie. 

Banksy nie tworzy swoich dzieł w klasycznym, 
nowojorskim stylu. Wpływ na ten stan rzeczy miało wydarzenie  
z dalekiej przeszłości. Kiedy miał 18 lat, wybrał się z kolegami 
malować pociągi. Był w trakcie kończenia sporego napisu „LATE 
AGAIN” (pol. „ZNOWU SPÓŹNIONY”) na jednym z wagonów, 
kiedy na horyzoncie pojawili się brytyjscy sokiści (przypuszczam, 
Ŝe są jeszcze gorsi niŜ nasi). Cała ekipa oczywiście zaczęła 
uciekać, jednakŜe bohater tego tekstu wpadł w cierniste krzaki, 
drąc sobie kurtkę i pozostając w tyle. Reszta grafficiarzy zdąŜyła 
dobiec do samochodu i uciec, natomiast Banksy zmuszony był 
ukryć się pod jakąś cięŜarówką. Będąc w ukryciu artysta doszedł 
do wniosku, Ŝe musi skrócić czas wykonywania swoich prac  
o połowę, inaczej moŜe sobie odpuścić malowanie. Na baku 
pojazdu widniał numer seryjny, który naniesiony został z uŜyciem 
szablonu. Banksy wówczas stwierdził, Ŝe po prostu skopiuje tę 
technikę. Kiedy wrócił do domu, powiedział swojej dziewczynie, 
Ŝe miał tej nocy objawienie. Ta odpowiedziała mu, Ŝeby przestał 
brać prochy bo szkodzą na serce. 

Precyzja wykonania, niesamowite pomysły i odwaŜne 
lokalizacje prac przyniosły Banksy’emu uznanie artystów i fanów 
z całego świata. Do dziś powstało kilkaset rozmaitych graffiti 
(zarówno klasycznych, jak i szablonowych) na murach, statkach 
a nawet…zwierzętach (to akurat dość kontrowersyjne). Miasta,  
w których pojawiły się prace Banksy’ego to Londyn, Bristol, 
Liverpool,Wiedeń, Barcelona, ParyŜ. Poza Europą w Palestynie 
(na murze oddzielającym ten kraj od Izraela), w USA  
i w Meksyku. 

Oprócz graffiti Banksy tworzy równieŜ własne wersje 
znanych obrazów (przyklejane później przez siebie w muzeach 
sztuki, niektóre z nich zostały następnie włączone do kolekcji 
danego muzeum), wystawy (m.in. pomalowane Ŝywe zwierzęta), 



 
 
nadmuchał wielki balon  
z logiem McDonald’s, 
przywiązał do niej dmuchaną 
lalkę ubraną  
w dziecięcy strój i puścił 
osobliwe dzieło luzem. Balon 
utrzymał się dziewięć 
godzin. W końcu stracił 
ciśnienie i został uderzony 
przez autobus. Przesłanie 
artysty było krótkie: 
„McDonalds is stealing our 
children”. 

Innym razem w 48 
róŜnych brytyjskich sklepach 
muzycznych podmienił ok. 
500 sztuk płyt Paris Hilton. 
Płyty te zawierały remiksy 
utworów Paris, ze 
zmienionymi tytułami  
i tekstami (np. Why Am  
I Famous (pol. Dlaczego 
jestem sławna?) czy What 
Have I Done (pol. Co takiego 
zrobiłam?). Zmodyfikowana 
została takŜe szata graficzna albumu: zdjęcia poddane zostały obróbce, dzięki której panna Hilton ma głowę 
pieska lub teŜ wysiada z limuzyny obok śpiących bezdomnych (to zdjęcie opatrzone jest zdaniem 90% of success 
is just showing up  (pol. 90% sukcesu to pokazywanie się). Co ciekawe, nikt nie zwrócił do sklepu „fałszywych” 
płyt. Na E-Bay czasami pojawiają się te rarytasy. Z miejsca osiągają ceny rzędu 3.600£. Dostępne są takŜe repliki, 
te są oczywiście znacznie tańsze ;). 

JeŜeli chodzi o związki Banksy’ego z Polską to w Poznaniu znajduje się jedna praca z jego podpisem, ale 
nie została ona nigdy potwierdzona przez artystę, co pozwala myśleć, iŜ autorem jest ktoś inny, a podpis jest 
hołdem dla Brytyjczyka. Głośno było takŜe o wizycie Banksy’ego w Trójmieście w ramach festiwalu „Archipelag 
myśli”. Wielu fanów z zapartym tchem czekało na pierwszą pracę artysty w naszym kraju, niestety, ku 
rozczarowaniu większości, pojawiła się tylko vlepka na Bramie Oliwskiej, która przedstawiała jedną ze znanych 
wcześniej prac Banksy’ego. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe Anglik jeszcze kiedyś odwiedzi nasz kraj i uraczy nas 
jakimś znakomitym dziełem. Tematów nasza ojczyzna dostarcza mnóstwo, więc nie jest to takie nierealne ;). 

Po dziś dzień nieznana jest prawdziwa toŜsamość Banksy’ego. Wiadomo, Ŝe urodził się w 1974 roku  
w Yate niedaleko Bristolu. Brytyjska prasa prześciga się w kolejnych rewelacjach na temat toŜsamości artysty. 
„The Guardian” podaje, Ŝe jego prawdziwe nazwisko to Robert Banks, zaś „Sunday Telegraph” twierdzi, iŜ 
graficiarz nazywa się Robin Gunningham. Jak jest naprawdę? Tego dowiemy się tylko wówczas, gdy sam artysta 
raczy się przedstawić. Ten jednak niewzruszenie pozostaje anonimowy. Jego zdaniem nie jest waŜne, jak 
naprawdę się nazywa. Liczy się to, co ma do powiedzenia. 

O Banksy’m moŜna mówić wiele. To prawdziwa kopalnia pomysłów. KaŜde z jego dzieł moŜe stanowić 
temat na osobną dyskusję, a to cechuje prawdziwych artystów. JeŜeli dorzucimy do tego fakt, iŜ twórca 
komunikuje się ze społeczeństwem uŜywając nie płótna, dźwięków czy kartek papieru a struktur miejskich, trudno 
dziwić się szerokiemu zainteresowaniu ze strony odbiorców. Banksy to artysta na wskroś współczesny.  
W czasach, gdy sztukę w formie klasycznej (ksiąŜki, obrazy itp.) odbiera coraz węŜsze grono ludzi, Anglik uŜył 
szarej codzienności jako kanału komunikacyjnego. Dziś sztuka, jeŜeli ma być zauwaŜona, musi wyjść z galerii  
i bibliotek, stać się częścią ludzkiego Ŝycia w takim samym stopniu jak tramwaje, autobusy czy metro. Musi być 
obok nas tak jak przejeŜdŜające samochody, przechodzący ludzie, przetaczające się pod naszymi stopami śmieci.  

JeŜeli poczuliście zaciekawienie twórczością Banksy’ego, polecam odwiedzić jego oficjalną stronę 
internetową, znajduje się tam większość jego prac.  

Adres to www.banksy.co.uk 
SVN 
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JACEK KACZMARSKI 
...o Sztuce... 

 
Dom mój na grzbiecie wiekowej Ŝółwicy 
Pełznie ku morzu w porywistym szkwale 

 

 Sens tych słów niewątpliwie wpływa na 
odbiorcę, wzbudza w nim liczne przemyślenia, 
kieruje go w róŜne kierunki interpretacyjne. 
Większość z Was zapewne myśli teraz: „o co tu, 
do cięŜkiej cholery, chodzi!?”. Spieszę  
z wyjaśnieniem: jest to jedna z najciekawszych 
metafor, z jaką kiedykolwiek się spotkałem  
w twórczości Jacka Kaczmarskiego. 
 Wielu ludzi kojarzy go dziś, niestety, tylko 
z pieśniami patriotycznymi, buntowniczymi 
protest-songami takimi jak Obława, Nasza klasa, 
Źródło, czy wreszcie słynne Mury (których tak 
naprawdę nie jest samodzielnym autorem), 
wlepiając mu przydomek „barda Solidarności”.  
 W rzeczywistości Jacek typowym 
buntownikiem był tylko przez chwilę swej 
twórczej aktywności. Zdecydowana większość 
jego tekstów to doskonałe (a przy tym proste) 
wiersze o bardzo zróŜnicowanej tematyce: od 
erotyków, przez wiersze o śmierci, dalej utwory 
inspirowane literaturą i malarstwem z całego 
niemalŜe świata, po - pełne bolesnej prawdy 
dotyczącej człowieka - traktaty o moralności. 
Jacek nie wydawał tomików ze swoimi 
wierszami, a „podsuwał” je odbiorcom w formie 
lirycznych piosenek. Za Ŝycia udało mu się 
wydać 22 programy artystyczne nagrane na 
płyty CD.  
 Do najciekawszych, najbardziej dojrzałych 
naleŜy program z 2000 roku zatytułowany Dwie 
Skały (Two Rocks). Wiersze wykorzystane w tym 
recitalu powstały w czasie, gdy Jacek mieszkał 
na kontynencie australijskim. Stąd cytat, którym 
rozpocząłem swą wypowiedź. Tymi słowami 
zaczyna się teŜ wiersz pt. Czerwcowy wicher 
przy kominku, którego głównym tematem jest 
sztorm nawiedzający wybrzeŜa Australii. „Grzbiet 
wiekowej Ŝółwicy” naleŜy zatem rozumieć po 
prostu – jako Australię widzianą z lotu ptaka... 
 Autor wykonał podczas programu – jak to 
sam określił – „16 przypowieści o Ŝyciu, miłości  
i śmierci”. Zdradza się w nich jako wybitny 
obserwator ludzkich zachowań. Opowiada nam 
Ŝycie w bardzo liryczny, ale i bardzo przystępny 
sposób. Kiedy trzeba, potrafi Ŝartować, ale teŜ 
umie wykpić i zbluzgać cały nasz gatunek. Jacek 
 

Kaczmarski jest szczery. Szczery do bólu. 
Tworząc Dwie Skały, czerpie inspiracje zewsząd: 
z mitologii, z Biblii, malarstwa, literatury  
i wreszcie z własnych przeŜyć i doświadczeń. 
 śeby zachęcić Was do posłuchania tego 
programu, przytoczę teraz kilka 
„najmocniejszych” zwrotów padających  
w utworach. Są one ciekawe, proste  
i bezpośrednie, ale jednocześnie nie pozbawione 
nadwyŜki ekspresyjnej – nadal są sztuką. 
Sztuką, która nie potrzebuje patosu, Ŝeby 
„powalać”.  
 Na tym polega współczesna poezja – na 
dotarciu do kaŜdego czytelnika, czy - w 
przypadku poezji Jacka - do kaŜdego słuchacza, 
poruszając go swą jasnością i głębią w tej samej 
chwili. 
 Dwie Skały idealnie przestrzegają tych 
zasad. Są refleksjami na tematy ogólnoludzkie  
– od pojmowania Boga, przez obcowanie ze 
sztuką, obcowanie z Ŝyciem, po pojmowanie 
miłości fizycznej. Jacek nie stroni od humoru, 
opowiadając na przykład o człowieku 
pierwotnym, naszym przodku, który rozwija się 
intelektualnie i duchowo dzięki przypadkom 
losowym (piosenka pt.: Prapradziadek). Innym 
razem Ŝartuje z samego siebie – skacowanego, 
uganiającego się po rozgrzanej plaŜy za 
muszelkami dla córeczki. Utworach następne 
ujawniają mieszkającego w Jacku człowieka 
wraŜliwego, nie wierzącego w drugiego – w tego, 
który człowiekiem juŜ nie jest. Inspirując się 
malarstwem Francisco Goi, wytyka człowiekowi 
jego najgorsze cechy, pokazuje człowieka 
czerpiącego siłę do Ŝycia ze zła kaŜdego rodzaju. 
Padają ostre słowa: „Po pałacach i katedrach/ 
Zdjęty strachem ludzki kał [...] Kat ofierze swej 
nie wierzy/ śe i nad nim stoi kat.” Kolejnym 
częstym tematem tego programu jest miłość. 
Podmiot liryczny nie boi się otwarcie mówić  
o miłości fizycznej. W wyrafinowany sposób 
opisuje najbardziej intymne zbliŜenia między 
męŜczyzną a kobietą tak, Ŝe odbiorca odczuwa 
dreszcze, przeŜywając przy tym zachwyt nad 
pięknem metody opowiadania o seksie: 
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Odkąd ujęłaś znudzony mój członek 
W wysmukłych palców zwinną ośmiornicę 
Wiem, Ŝe mam berło, a Ty masz koronę, 

W której obręczy zapłonę, nie spłonę 
Bo choć mnie chłoniesz - 

Ja Tobą się sycę. 
 

Kaczmarski przez większość 
swej twórczości poruszał tego typu 
tematyki. Bywał równieŜ 
obrazoburczy, niejednokrotnie 
manifestował ciągły stan upojenia 
alkoholowego, jednak zawsze był 
człowiekiem – wartościowym, 
czułym i dobrym. Takim, od 
którego moŜna się bardzo wiele 
nauczyć o historii, o sztuce 
 i o samym Ŝyciu, o codzienności  
– najtrudniejszej dziedzinie. 
Dodatkowym atutem Jacka była 
mistrzowsko opanowana gra na 
gitarze. Jego kompozycje  
w zetknięciu z jego tekstami od 
samego początku budziły podziw 
muzyków i krytyków w całej 
Polsce, ale i na świecie.  

Apogeum osiągnął chyba 
 w Dwóch Skałach... nie bez powodu fragment tytułowego wiersza, będącego rozliczeniem się poety 
z jego dotychczasowym Ŝyciem, został wyryty na kamieniu nagrobnym Jacka Kaczmarskiego: 
 

Po sztormach, burzach, nawałnicach, szkwałach 
Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach. 

 
[...] 

Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem, 
A przecieŜ z jednej energii wyklute. 

Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń 
Którym na trwałe w sedno bytu wbite; 
Tam, gdzie rozsądek - rozpaczą i grozą 

Nadzieja - szaleństwem, szaleństwo – zachwytem. 

 

 Kończąc swoją wypowiedź o Jacku, chciałbym Was gorąco zachęcić do spotykania się z jego 
twórczością. Polecam stronę internetową:  

www.kaczmarski.art.pl 

           Bruttuss 

JEśEM PO SZOSIE / numer 3 / grudzie ń 2008 13 
 

Jacek Kaczmarski podczas koncertu 



 
 Przedmowa 
 Witaj! Jestem Ryś i będę Twoim co-jakiś-czasowym redaktorem ☺. Moim zadaniem jest 
przybliŜenie Tobie zagadnień: Sukcesu, Osiągania Celów, Rozwijanie Talentów itp.  
Innymi słowy, zamierzam przybliŜyć Cię do maksymalnego wykorzystania Twojego twórczego 
potencjału, Twoich zdolności (zarówno tych uświadomionych i uśpionych…), jak równieŜ (a co mi 
tam!) podzielić się kilkoma Sekretami tego świata (które to Sekrety na pewno będą dla Ciebie wielką 
inspiracją).  
 Moim marzeniem jest załoŜenie Studenckiego Klubu Człowieka Sukcesu, 
do którego niniejszym Cię zapraszam. Mam nadzieję, Ŝe dzięki tym felietonom mój pomysł Was 
zainteresuje, a z Waszym zainteresowaniem przyjdzie jego realizacja i regularne spotkania. 

 Lekcja pierwsza – relaks 
 Z pewnością niejednokrotnie spotkaliście się juŜ z terminem „relaks”. Dzisiaj to słowo 
zamieniamy na „chill out”, „wyluzowanie” i tym podobne synonimy określenia „<beep> nie robię” :P. 
Jestem jednak bardziej niŜ pewien, Ŝe większość z was nigdy nie próbowała się zrelaksować „tak 
konkretnie”. Z pewnością ograniczaliście się do „poleŜenia”, posłuchania muzyki, czy czegoś w tym 
stylu. I tu niespodzianka…, istnieje o wiele więcej (nawet niekiedy bardziej skutecznych) metod 
relaksacji! UwaŜam za podstawę naszych spotkań umiejętność relaksowania się „na Ŝądanie”, 
poniewaŜ w czasie relaksu wszystko przychodzi nam „na luzie”☺. 

 Dlaczego warto się tym interesować? 

 Słyszałeś, Czytelniku, o półkulach mózgowych? A o czymś takim jak 
harmonizacja/synchronizacja tychŜe półkul? Jeśli tak, to połowa drogi za nami, jeśli nie… kilka słów 
na ten temat. 
 Jak pewnie kojarzysz – masz (masz, prawda?) 2 półkule mózgowe.  

LEWA: Intelektualna,  odpowiadająca za logikę, działania matematyczne „patrzenie na zimno”, 
„umysł ścisły”. 

PRAWA: Odpowiada za artyzm, melodię, zmysł muzyczny, twórczość, wyobraźnię… 
Przyszło Ci kiedyś do głowy ile myśli produkujesz w ciągu dnia? Ktoś kiedyś oszacował, Ŝe minimalna 
ich ilość to ~70000 na dobę!! 
 A teraz chwila na zastanowienie… co by było, gdybyś umiał zmieniać jakość, a nawet 
kontrolować pojawianie się myśli? 
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 Trochę teorii 
 Badania prowadzone na geniuszach dowodzą, Ŝe ich mózg pracuje „synchronicznie”, to znaczy, Ŝe obie półkule są ze 
sobą zsynchronizowane. Brzmi to bardziej zawile, niŜ się filozofom wyśniło, ale do rzeczy… 
 Zsynchronizowany mózg dekoduje, przetwarza i wykorzystuje bodźce w zupełnie inny, korzystniejszy sposób niŜ 
przeciętny, rozchwiany mózg moŜe sobie wyobrazić.  
Przykład synchronizacji? Techniki pamięciowe, wykorzystując skojarzenia zmysłowe takie jak smak, zapach, dotyk (prawa 
półkula) wywierają skojarzenia intelektualne (lewa półkula). 

 Do rzeczy Ryszardzie! 
 Dobra ej, juŜ…heloł!? Co ja to mówiłem? Bo mi przerwał łobuz… aha, no ;).  
 Przypomnij sobie słowa Einsteina: „wyobraźnia jest waŜniejsza od wiedzy” – słowa pełne prawdy. Uogólniając – dzięki 
wyobraźni powstają wynalazki, które często tworzą osoby bez wykształcenia, dlaczego tak się dzieje? Synchro mózgu sprzyja 
GENIALNOŚCI, to fakt! Kreatywność prawej miesza się ze zdolnościami intelektualnymi lewej półkuli i taką mieszanką moŜemy 
zdziałać po prostu cuda, nawet gdy (podobno) „nic nie umiemy” ☺. 

 Stan Alfa 
Wszystko to jest moŜliwe dzięki „zmniejszeniu obrotów”, obniŜenie częstotliwości działania naszego Ultra-kompa, czyli wejściu 
w stan alfa. Co noc, podczas naszego snu, osiągamy ten lub głębszy stan zrelaksowania,  
a po opisanym tu treningu będziesz mógł poprawić swoje „wyniki” w wysypianiu się na czas (mniej snu  
i konkretniejsze wysypianie się, brzmi nieźle?) Dodatkowym atutem jest zwiększona koncentracja, lepsze przyswajanie wiedzy, 
zdolności, lepsze zapamiętywanie i… uruchomienie pokładów kreatywności, o których Ci się nawet nie śniło☺, w dodatku na 
trzeźwo i przytomnie! (zastanawiam się czy teŜ uwaŜacie to za atut :P) 

 Podoba mi się! Co mam zrobić!? 
1. Znajdź sobie wygodne miejsce, w którym na czas wykonywania ćwiczenia nie będzie Ci nikt przeszkadzać 

(to waŜne) i będziesz mógł się połoŜyć. 
2. Jeśli masz jakąś USPOKAJAJĄCĄ, relaksacyjną muzykę, którą lubisz, włącz ją (mogą być słuchawki) 

[WAśNE! Muza ma uspokajać, a nie pobudzać – sorry, mocne brzmienia i muzyka dance odpadają…) 
3. Weź kilka bardzo głębokich oddechów, na początku sugeruję wymusić „na max” swoje moŜliwości, 

późniejsze próby przyjdą łatwiej. 
4. Zrób „spacer po ciele” zaczynając od palców stóp, poczuj je dobrze (moŜesz nimi lekko poruszać), wydaj 

w myśli polecenie „rozluźnij palce u stóp”, poczuj jak się rozluźniają (poczujesz ciepło, cięŜar, czy coś 
miłego – jest ok!). Kolejno przejdź do stóp, łydek, ud, pośladków, brzucha, pleców, klatki piersiowej, 
barków, ramion, przedramion, dłoni, palców u rąk, szyi, karku, Ŝuchwy, mięśni: twarzy, oczu. 

5. Jak dojdziesz do „czubka głowy” powiedz w myśli „a teraz rozluźniam wszystkie pozostałe mięśnie” 
(prawdopodobnie poczujesz głębsze „rozładowanie” napięć, weźmiesz głębszy wdech czy cuś… taki 
mechanizm – po prostu tak się dzieje) 

6. Wydaj kolejne mentalne polecenie typu: „kiedy odliczę od 100 do 1-go będę całkowicie wypoczęty, 
rozluźniony i pełen energii”  – moŜe wyda Ci się to dziwne, ale jest to dość istotne, nastawia bowiem 
Twoje ciało i umysł na współpracę (to umysł ma wpływać na stan ciała). Jeśli Ci to pomoŜe, wyobraź 
sobie, Ŝe jesteś w miłym, przyjemnym i odpręŜającym, bezpiecznym miejscu (np. słoneczna plaŜa, łąka 
pełna kwiatów…?) i zacznij odliczać… 

7. MoŜliwe, Ŝe zaśniesz przy pierwszych próbach, nie zraŜaj się tym – widocznie Twój organizm 
KONIECZNIE POTRZEBOWAŁ tego snu…następnym razem na pewno uda Ci się utrzymać świadomość 
dłuŜej, a moŜe i dotrwać do końca? 

8. Jeśli wszystko Ci się udało, to super! Powinieneś czuć się lepiej, a przynajmniej miło rozluźniony.  
9. śeby „dojść do siebie” wydaj mentalne polecenie „kiedy policzę od 1 do 5 będę całkowicie obudzony, będę 

tu i teraz i przeniosę wszystko co korzystne do codziennego Ŝycia 1,2,3,4,5 – juŜ jestem obudzony, 
rozluźniony i czuję się doskonale!” 
 

 Fajne? Oczywiście jest to opisane w duŜym skrócie, więcej szczegółów, pomysłów i metod juŜ 

niebawem na moim blogu: http://klub-sukcesu.blog.onet.pl/  , który ma 
stanowić „tymczasowego jeŜa”, gdy kolejny będzie się tworzył. Będę starał się prezentować tam róŜne 
zagadnienia związane z rozwijaniem twórczego potencjału, wykorzystywaniem moŜliwości umysłu, na 
pewno znajdą się teŜ inne ciekawostki tematyczne. Charakter bloga zaplanowany jest na „otwarty”, czyli 
wszystko o wszystkim, byle na temat ;).  
 Mam nadzieję, Ŝe się Wam podobało☺. 

           Ryś 
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SPORT TO ZDROWIE 
  

 Jesień to czas kiedy dni stają 
się coraz krótsze, kończą się urlopy  
i wakacje. Wracamy więc do szarej 
codzienności, m.in. praca, uczelnia. 
Dobrym sposobem na poprawienie 
swojego samopoczucia, polepszenie 
sprawności i wydolności organizmu, 
a przy okazji urozmaiceniem dnia 
i moŜliwością spotkania ze 
znajomymi jest siłownia. Miejsce to 
często błędnie kojarzone  
z przesadnie rozbudowaną 
muskulaturą i tzw. „brakiem karku” 
moŜe dla wielu okazać się idealną 
receptą na ciągłe znuŜenie 
 i zmęczenie spowodowane przez 
stres. 
  
 NaleŜy wiedzieć, Ŝe do treningu na 
siłowni powinno się przystąpić dopiero po 
uzyskaniu potwierdzenia od lekarza o swojej 
sprawności. Nie jest to konieczne, aby zapisać 
się do klubu jednak dobrze wiedzieć jakie 
ćwiczenia moŜemy wykonywać a jakich nie 
powinniśmy. 
 
 JeŜeli juŜ zdecydowaliśmy, Ŝe 
zaczynamy przygodę z siłownią, musimy teraz 
wybrać miejsce. Atmosfera na treningu musi 
odpowiadać nam w 100%. Pomieszczenie 
powinno być czyste i dobrze przewietrzone. 
NaleŜy bezwzględnie unikać przeciągów. 
 
 WaŜnym elementem jest równieŜ strój. Powinien składać się z przewiewnej, bawełnianej 
koszulki z krótkim rękawem i długich (lub ¾) spodni od dresu. W czasie treningu naleŜy mieć 
zakryte barki w celu utrzymania stałej ciepłoty ciała. Uwaga takŜe dotyczy kolan i odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa, gdyŜ niewielkie oziębienie tych miejsc moŜe spowodować kontuzję  
i wyłączyć nas z treningu na kilka dni. 
 
 Bardzo waŜną rolę w uzyskaniu (i później utrzymaniu) poŜądanej przez nas budowy ciała 
odgrywa, oprócz systematycznego treningu, regularne odŜywianie się. Jadłospis powinien 
obejmować produkty o duŜej zawartości białka. Jego niedobór moŜe spowodować uszczuplenie 
mięśni. Unikajmy słodyczy, ciast i białego pieczywa. Zjadajmy w ciągu dnia kilka posiłków w małych 
porcjach. W innym przypadku „wygłodniały’ organizm będzie magazynował w postaci tkanki 
tłuszczowej te składniki, których dostarczymy w duŜej ilości. W dzisiejszych czasach dostępne są teŜ 
na rynku najróŜniejsze suplementy uzupełniające i regulujące dietę, niestety nie będę ich teraz 
opisywał poniewaŜ jest ich zbyt wiele i temat suplementów i wspomagaczy mógłby stanowić 
odrębny artykuł. Pamiętajmy o tym, Ŝe trening zaczynamy nie prędzej niŜ godzinę po spoŜyciu 
posiłku. 
 
Na temat samego treningu niestety równieŜ nie mogę się rozpisywać poniewaŜ jest to zbyt obszerny 
temat. Zaznaczę jedynie kilka istotnych spraw. Podstawą jest trening progresywny, czyli polegający 
na stopniowym przechodzeniu od małych cięŜarów do większych, od małej ilości serii do większej  
i wreszcie od krótkiego, zaledwie 30-minutowego treningu do np. 50-minutowego. Ilość serii, 
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Pij „mleko”! Będziesz „wielki”! 



  
 Co mogą nam dać ćwiczenia 

na siłowni? 
 

• Odpowiednio ukształtowaną 
sylwetkę. 

Oprócz pozbycia się niechcianego tłuszczu 
moŜemy uzyskać piękną muskulaturę. 
 
• Wzrost siły. 
Mięśnie dają siłę, a co za tym idzie – łatwiej 
nam wykonywać czynności Ŝycia 
codziennego. 
 
• Właściwą postawę ciała. 
To właśnie mięśnie odpowiadają za to czy 
się garbimy, czy nie. 
 
• Bezpieczeństwo. 
Mięśnie stabilizują nasze stawy  
i wzmacniają więzadła, sprawiając, Ŝe są 
one odporniejsze na zwyrodnienia  
i choroby. 
 
• Ochronę kręgosłupa. 
Ćwiczenia pomogą nam uniknąć problemów 
z kręgosłupem lub zminimalizować ból.  
W przypadku gdy cierpimy na jakąkolwiek 
dolegliwość związaną z kręgosłupem, 
wcześniej musimy zasięgnąć opinii lekarza.  
 
• Wydolność  

i wytrzymałość. 
Ćwiczenia siłowe poprawiają pracę serca  
i krąŜenie krwi, dzięki czemu uzyskujemy 
coraz lepszą kondycję. 
 
• Energię i witalność. 
Dzięki treningowi młodnieje nie tylko nasze 
ciało, ale teŜ i umysł. Zwiększa się 
produkcja endorfin  
i niektórych neurotransmiterów, a poza tym 
poprawia się nasz nastrój. 

 

 
Burn After Reading 

(Tajne przez poufne) 
 
ReŜyseria: Ethan Coen,  
Joel Coen 
Obsada: George Clooney, 
Frances McDormand,  
John Malkovich, Tilda Swinton, 
Brad Pitt 

 Po epickim i poruszającym To nie jest kraj dla 
starych ludzi, bracia Coen wracają. Tym razem dają nam 
odsapnąć i serwują film znacznie lŜejszy w odbiorze. 
Tajne… to komedia pomyłek z charakterystycznymi dla 
Coenów dialogami i sytuacjami. Na uwagę zasługuje udział 
Brada Pitta, który wcielił się w rolę trenera-idioty i – co 
najwaŜniejsze – robi to świetnie (czyŜby prawdziwa twarz 
;)?)! Krótka i treściwa historia o tym, jak nic nie znacząca 
informacja moŜe wpłynąć na ludzkie Ŝycie. Humor 
przyprawiony gorzką prawdą. 

Nota 7,5/10 
Sven 
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powtórzeń, czy teŜ cięŜar zaleŜy od celu, jaki 
wyznaczyliśmy sobie, zapisując się na siłownię: 
czy chcemy zwiększać masę mięśniową, czy 
spalać tkankę tłuszczową. Początkujący nie 
powinni przesadzać z ilością serii i cięŜarami, 
poniewaŜ płuca, serce jak i wszystkie partie 
mięśni powinny delikatnie zaznajamiać się  
z nowymi warunkami. Po ćwiczeniach 
nieodzowną czynnością jest kąpiel :) Dokładny 
opis kaŜdej partii mięśni, czas ich regeneracji 
oraz odpowiednie ćwiczenia są opisane  
i zilustrowane na stronie internetowej: 

www.kulturystyka.pl/atlas 

TheVill 

 

 

Typowy amerykański policjant:) 



STUDENCIE! CZY LUBISZ ŚWIĘTA? - TEST 
1. Jest 1. Grudnia. Z wystaw sklepowych 

głupawo u śmiechaj ą się do Ciebie 
bałwanki, elfy, renifery i klony św. 
Mikołaja. Jak si ę wówczas czujesz? 
 

a) Jesteś zbulwersowany, gdyŜ twoim zdaniem te 
ozdoby powinny być wystawione juŜ w 
październiku. 

b) Uświadamiasz sobie, Ŝe Święta coraz bliŜej i 
pora myśleć o prezentach. 

c) Cała ta komercja wzbudza w tobie niesmak. 
d) Krzyczysz „Jihad Allah!” i rzucasz cegłą w 

najbliŜszego Mikołaja, po czym zakładasz 
ciemne okulary i udajesz niewidomego. 

 

2. Idziesz do Carrefoura po bułki i piwo. Wokół ciebie  
kręcą się tysi ące rozgor ączkowanych zakupowiczów, z 
obł ędem w oczach walcz ących za Ŝarcie o ostatni ą 
maskotk ę z przed świątecznej promocji. Twoja reakcja: 

 
a) Dociera do ciebie, Ŝe teŜ musisz mieć tę maskotkę i 

włączasz się do walki uŜywając wszelkich, nawet 
najbrutalniejszych metod prowadzenia działań wojennych. 

b) Uśmiechasz się do siebie, gdyŜ przezornie kupiłeś fajne 
prezenty wcześniej. 

c) Piwo kupujesz w osiedlowych sklepach bo wiesz, co dzieje 
się w takich centrach. Poza tym wolisz wspierać mały 
biznes. 

d) Podbiegasz do zwaśnionych klientów, zabierasz im 
maskotkę i ostentacyjnie podpalasz ze słowami „Jihad 
Allah!” na ustach. 

 

3. Święty Mikołaj to: 
 

a) Najwspanialszy, najbardziej kochany i najwaŜniejszy ze 
wszystkich Świętych! No moŜe z wyjątkiem Elvisa. 

b) Biskup turecki. Człowiek o wielkim sercu, który w porze 
świątecznej obdarowywał dzieci prezentami. Wzór do 
naśladowania i symbol nierozerwalnie kojarzący się z 
BoŜym Narodzeniem. 

c) Gruby rumiany zboczeniec będący tworem chorej wyobraźni 
zepsutych konsumpcjonistów. Nie ma tak naprawdę nic 
wspólnego ze Świętami. 

d) Zdrajca prawdziwej wiary największego proroka. Hańba dla 
wszystkich Turków. Jihad Allah! 

 

4. Czym jest dla Ciebie świąteczna 
atmosfera? 
 

a) Tymi fajowymi reklamami Coca-coli! „coraz bliŜej święta, 
coraz bliŜej święta…witaj po radosnej stronie Ŝycia”! Łiiii! ^^ 

b) Zapachem jabłek i cynamonu. Ludzką serdecznością i 
wszechobecnym spokojem.. 

c) Babami wydzierającymi się na kasjerki, kierowcami 
trąbiącymi i złorzeczącymi innym. StraŜnikami miejskimi 
wystawiającymi najwyŜsze mandaty „bo idą Święta a ja tu 
k*wa na mrozie, wilki jakieś…”. 

d) Czymś, co wkrótce urozmaicę kartkami z wąglikiem i 
wybuchowymi bombkami z napisem „Jihad Allah”. 

 

5. Wstajesz rano z łó Ŝka, wygl ądasz przez 
okno, a tam cały świat przykryty białym 
puchem. Co my ślisz? 
 

a) „Oooo śnieg! Gdzie moje sanki? Gdzie 
marchewka? Kto idzie lepić bałwana?! Hurra!” 

b) W zaleŜności od nastroju: „ale pięknie” lub „o 
cholera muszę odśnieŜyć podjazd:/”. 

c) „Znowu to białe g*wno.”:[ 
d) Nie wiem co to śnieg ale na pewno jest to dzieło 

Szatana i trzeba to wysadzić.  
 

6. W czasie przygotowa ń do Świąt nadszedł moment 
ubierania choinki. Jak si ę do tego zabierasz? 

 
a) Do kaŜdego pokoju kupiłeś juŜ małe, sztuczne, błyszczące i 

udekorowane drzewko. Poza tym w salonie stawiasz wielką, 
Ŝywą choinkę i poświęcasz cały dzień na obwieszenie jej 
najnowszymi designerskimi ozdobami.  

b) Zwołujesz wszystkich domowników i wspólnie przystrajacie 
drzewko. 

c) JeŜeli w ogóle zechciałeś mieć choinkę to nie bawisz się w 
ubieranie jej a pozostawiasz ją nieudekorowaną, 
ewentualnie zaganiasz do strojenia młodsze rodzeństwo, 
samemu oddając się ciekawszym zajęciom. 

d) Dekorujesz największą choinkę przy ratuszu pasami z 
nabojami, bombami zegarowymi i uroczymi, 
krwistoczerwonymi bombeczkami z napisem „Jihad Allah”. 

 

7. Co wg ciebie powinno znale źć się na Wigilijnym stole? 
 

a) DuŜo, duŜo potraw, więcej niŜ 12 bo po co się tak 
ograniczać. Do tego piękne, drogie stroiki z bałwankami i 
Mikołajami. Oczywiście nie moŜe zabraknąć Coca-coli! 

b) 12 potraw przygotowanych zgodnie z tradycją. Pod 
obrusem siano. Opłatek. Talerz dla niespodziewanego 
gościa. 

c) Wszystko ci jedno, waŜne, Ŝeby była wódka. 
d) Karp wypchany czymś tykającym. Pierogi z kapustą i 

wąglikiem. Bigos bez dodatków (dla zachęty, Ŝeby nikt nie 
odszedł od stołu). 

 

8. Co chciałby ś znaleźć pod choink ą? 
 

a) Najnowszy model Playstation z pakietem gier, kosmetyki od 
Dolce&Gabbany, laptop Sony Vaio, ostatecznie kopertę z 
gotóweczką, Ŝeby mieć na Sylwestra. 

b) Nie ma to większego znaczenia. Liczy się sam fakt 
obdarowywania bliskich, prezent moŜe być skromny, byle 
był od serca. 

c) Najlepiej święty spokój. 
d) Tak szczerze to chciałbym pluszowego wielbłądzika, 

takiego jakiego miałem w dzieciństwie. 
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ROZWIĄZANIE 
 
Przewaga odpowiedzi „A”. 
 Jesteś absolutnym boŜonarodzeniowym maniakiem. MoŜna powiedzieć, Ŝe cały rok 
czekasz na ten szczególny okres. Uwielbiasz świąteczne zakupy i przygotowania. Kochasz 
dostawać prezenty. JednakŜe w tym świątecznym uniesieniu chyba trochę zapominasz, o 
co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Postaraj się spojrzeć nieco głębiej i odnaleźć 
ducha BoŜego Narodzenia. 
 
Przewaga odpowiedzi „B”. 
 Cechuje cię zdrowe podejście do tego całego szaleństwa. Święta to dla Ciebie przede 
wszystkim czas miłości i spokoju. NajwaŜniejsze są dla ciebie chwile spędzone z bliskimi a 
nie cała otoczka towarzysząca Świętom.  
 
Przewaga odpowiedzi „C”. 
 Nie cierpisz Świąt przez to, czym się stały na przestrzeni lat. Mierzi cię szaleńczy 
maraton zakupowy i przedświąteczna histeria. W głębi ducha chciałbyś celebrować ten 
czas, ale nie w takiej postaci jak teraz. Dlatego teŜ usiłujesz zignorować to szaleństwo, ale 
jest to niemoŜliwe i mimowolnie stajesz się jego częścią. Pamiętaj, Ŝe nie musisz zmieniać 
całego świata, zorganizuj swoje Święta tak, jak uwaŜasz za stosowne. 
 
Przewaga odpowiedzi „D”. 
 Nie chcemy cię martwić, ale prawdopodobnie jesteś islamskim ekstremistą 
nienawidzącym świata Zachodu i wszystkiego co z nim związane. Najchętniej unicestwiłbyś 
nas wszystkich albo nawrócił na „prawdziwą wiarę”. Wierzymy jednak, Ŝe w głębi ducha 
jesteś dobrym człowiekiem i nasze Święta pozwolą ci dostrzec miłość i dobro w innych 
ludziach. 
 
 

StraŜnicy (Watchmen) 
 Alan Moore, Dave Gibbons 
 
 Jeden z niesamowitych 
komiksów Alana Moore’a – 
autora takich dzieł jak Liga 
niezwykłych dŜentelmenów, V 
jak Vendetta i From Hell. W 
Ameryce XX wieku 
zainspirowani historiami o 
superbohaterach obywatele 

postanawiają faktycznie nimi zostać. Wywiązują się ze 
swoich obowiązków mniej lub bardziej sprawnie, 
jednakŜe ich działalność zostaje przerwana przez 
ustawę czyniącą walkę z przestępczością na własną 
rękę nielegalną. Bohaterowie Ameryki stają się na 
powrót „zwykłymi” ludźmi, jednak w obliczu nowych 
zagroŜeń znów zbierają się do kupy, by spróbować 
ocalić świat. Barwna, wielowątkowa historia ukazująca 
słabość ludzkiej natury. Strach i apatia przeplatają się 
z nadzieją i miłością. W marcu na ekrany kin wchodzi 
ekranizacja – warto wcześniej zapoznać się z 
komiksowym oryginałem. Zestaw trzech tomów do 
kupienia w Empiku za 69.90. 

Nota 10/10 
Sven 

 

Zmierzch (Twilight) 
ReŜyseria: Catherine Hardwicke 
Obsada: Kristen Stewart,  
Robert Pattinson 

 
Jeśli reŜyserzy mieli  

w planach stworzyć prześmiewczą 
komedię ukazującą braki ksiąŜki, to 
chyba im się udało. OtóŜ film zatracił 

całą jej wymowę. Horror przestał być horrorem  
(o zaskoczeniu nie ma mowy) pozostał jedynie romans  
z wampirem. Ale czy to wystarczy? Mi na pewno nie.  
Film w momentach, w których miał wzruszać - wywoływał 
śmiech. Pomijam juŜ jawne odstępstwa od ksiąŜki. Jedyną 
rzeczą jaka udała się reŜyserom "Zmierzchu", to jako takie 
dopasowanie ksiąŜkowych postaci do ich odpowiedników  
w rzeczywistości (ale nawet Robert Pattinson w roli Edwarda 
tutaj nie pomógł).  
 Podsumowując - tych, którzy chcą się trochę 
pośmiać i spędzić dwie godziny w kinowym fotelu zapraszam 
na obejrzenie ekranizacji "Zmierzchu". Resztę natomiast 
zachęcam do przeczytania całego cyklu o wampirach 
("Zmierzch", "KsięŜyc w nowiu", "Zaćmienie", "Przed 
świtem") i przekonania się na własnej skórze na czym polega 
fenomen pisarski Stephenie Meyer. 

Nota 4,5/10 
Dalila 
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