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Tytułem wstępu     

 
Drodzy czytelnicy! Na początku winni jesteśmy Wam wyjaśnienie. Wyjątkowo  

numer 2 „PWSZ PROJECT” dostępny będzie jedynie w wersji PDF – do ściągnięcia ze 

strony www.pwsz.elblag.pl. Mimo wszystko mamy nadzieję, Ŝe dotrze on do studentów  

z kaŜdego instytutu!  

ZałoŜeniem tego numeru gazetki jest zachęcenie wszystkich do poszukiwania 

swojej pasji. W tym celu zamieszczamy artykuły dotyczące LipDu’u, czy projektu 

absolwentów PWSZ. Nie zabraknie takŜe wierszy oraz opowiadań tworzonych przez 

naszych kolegów. Ponadto chcemy skłonić Was do dyskusji na temat wegetarianizmu 

oraz „piekącej” wszystkich ustawy antynikotynowej. Spróbujemy Was równieŜ zachęcić 

do wybrania się na burtonowską „Alicję w krainie czarów” oraz do zapoznania się  

z serią Bleach. JuŜ myślimy o wakacjach, dlatego przygotowaliśmy dla Was przegląd 

najciekawszych festiwali. Co prawda mamy dopiero marzec, ale juŜ teraz warto 

poczynić plany – festiwalowy szał rozpoczyna się w kwietniu! 

Numer ten tworzony jest głównie przez III rok. Zachęcamy wszystkie młodsze 

roczniki do podjęcia z nami współpracy. Nie ukrywamy, Ŝe roboty przy tym niewiele, 

a im więcej ludków, tym więcej róŜnorodnych tematów moŜna poruszyć ☺! My sami 

„zagapiliśmy się” w zeszłym roku i nie nawiązaliśmy współpracy z poprzednikami, 

czego wynikiem był przeszłosemestralny harmider. Uczcie się na naszych błędach :P 

MoŜecie wpadać z pomysłami (albo bez, jeśli chcecie tylko dowiedzieć się czegoś 

więcej) do 312 we wtorki w godzinach 15:00 – 16:30 lub po prostu zaczepiajcie nas 

na korytarzach. Dla bardziej nieśmiałych przewidzieliśmy formę mailową 

(pwszgazeta@gmail.com), z której juŜ niektórzy korzystają ☺  

 

PS. W pierwszych trzech tygodniach marca jesteśmy nieobecni z powodu praktyk ☺ 

 

PS.  Uwaga! Poszukujemy teŜ osoby, która zajmie się szatą graficzną. Niestety,  

jako filolodzy mało się na tym znamy, hehe ☺ 

          R.N. 

 
RRRaaadddaaa   SSStttuuudddeeennntttóóówww   jjjaaakkk   cccooo   rrroookkkuuu   ooogggłłłaaassszzzaaa   kkkooonnnkkkuuurrrsss   nnnaaa   kkkooossszzzuuulllkkkęęę   jjjuuuwwweeennnaaallliiiooowwwąąą...      

KKKooonnniiieeeccczzznnniiieee   mmmuuussszzząąą   sssiiięęę   nnnaaa   nnniiieeejjj   zzznnnaaallleeeźźźććć   tttaaakkkiiieee   tttrrreeeśśśccciii   jjjaaakkk:::   PPPWWWSSSZZZ,,,   JJJUUUWWWEEENNNAAALLLIIIAAA,,,   222000111000...    

RRReeessszzztttaaa   jjjeeesssttt   uuuzzzaaallleeeŜŜŜnnniiiooonnnaaa   oooddd   wwwyyyooobbbrrraaaźźźnnniii    ooosssóóóbbb   pppooodddeeejjjmmmuuujjjąąącccyyyccchhh   sssiiięęę   wwwyyyzzzwwwaaannniiiaaa   

zzzaaappprrrooojjjeeekkktttooowwwaaannniiiaaa   TTT---ssshhhiiirrrtttuuu...   PPPrrrooojjjeeekkkttt   pppooowwwiiinnniiieeennn   bbbyyyććć   wwwyyykkkooonnnaaannnyyy   www   CCCooorrreeellluuu   llluuubbb   

PPPhhhoootttooossshhhooopppiiieee...   TTTeeerrrmmmiiinnn   nnnaaadddsssyyyłłłaaannniiiaaa   pppooommmyyysssłłłóóówww   nnnaaa   aaadddrrreeesss   :::    rrrsss@@@pppwwwssszzz...eeelllbbblllaaaggg...ppplll   mmmiiijjjaaa      

222888   mmmaaarrrcccaaa   222000111000   rrroookkkuuu...   NNNaaallleeeŜŜŜyyy      dddooossstttaaarrrccczzzyyyććć   rrróóówwwnnniiieeeŜŜŜ   wwwyyydddrrruuukkk   www   fffooorrrmmmaaaccciiieee   AAA444   dddooo   

sssiiieeedddzzziiibbbyyy   RRRSSS   (((pppoookkkóóójjj   000333   www   aaakkkaaadddeeemmmiiikkkuuu   ppprrrzzzyyy   uuulll...    WWWssspppóóólllnnneeejjj)))...    
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   Co ciekawego dzieje się w PWSZ-ecie 
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu planują pokazać radość studiowania  

w trakcie kilkuminutowego filmiku. 
 
 

  

University LipDub można określić jako dubowanie: uczestnicy akcji uczą 

się na pamięć jakiejś znanej piosenki, po czym – w trakcie nagrywanego 

wideoklipu – markują śpiewanie, tzn. poruszają ustami zgodnie ze 

słowami utworu. Akcja teledysku rozgrywa się w otoczeniu „studenckim”. 

Rezultatem jest pozytywnie nastrajający wideoklip, pokazujący różne 

miejsca i aspekty danej uczelni. Wszystko rejestrowane jest w trakcie jednego spójnego nagrania. Ojcem 

LipDubu jest Jakob Lodwick który, idąc ulicą, podśpiewując piosenki z mp3, nagrał to na kamerkę. Później 

zsynchronizował dźwięk z obrazem. Tak powstał LipDub. Pierwszy grupowy LD zrealizowała grupa studentów  

z niemieckiego uniwersytetu w Furtwangen w 2008. Ta forma stała się, dzięki YouTube, popularna na całym 

świecie. W Polsce LipDub zrealizowano już w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.  

Pierwszą osobą w Elblągu, która zainteresowała się tym projektem w grudniu zeszłego roku, jest 

Zdzisław Chojnacki (student). Wieści o LipDub'ie przekazał on Beacie Topolskiej (studentka). Ona  

z kolei poinformowała o idei przedsięwzięcia pana Roberta Turleja (pracownik Biura Rektora PWSZ), który 

postanowił spróbować. Do akcji przyłączył się także Przemysław Okoniewicz (student) – tak powstała grupa 

organizacyjna.  

Pomysł na elbląski LipDub jest tajemnicą. Jedyne co zdradzają organizatorzy to fakt, że chcieliby, żeby 

był on innowacyjny w porównaniu z wideoklipami innych uczelni. Spytany, jakie konsekwencje ma przynieść ze 

sobą nakręcenie LipDub’a, Robert Turlej odpowiedział: Konsekwencje to trochę brzydkie słowo. Nakręcenie 

LipDub’a ma przynieść nam wszystkim sporo zabawy, bo przecież to właśnie dla niej to robimy. Ma być kupa 

śmiechu, płaczu może też☺. Wszystko uwieńczone zostanie imprezą LipDub'ową.  

Poszukiwani są ludzie z ciekawą pasją, lub po prostu chętni do zarażenia innych pozytywną energią przy 

prezentowaniu radosnej strony studiowania. Wystarczy zgłosić się na adres: lipdub@pwsz.elblag.pl, wpisując  

w treść maila swoje imię, nazwisko, rok, kierunek studiów oraz kilka słów o swoich zainteresowaniach. 

 

W teledysku może wystąpić każdy obecny student jak i absolwent PWSZ-etu! 

Jak do tej pory odbyły się już dwa spotkania z grupą około 90 studentów, na których wstępnie ustalono 

plan teledysku. Niedawno wynikły jednak pewne komplikacje związane z wybraną wcześniej piosenką, „I'm so 

excited”. Trudności wiążą się z dużymi kosztami jakie trzeba by było zapłacić wytwórni fonograficznej za prawa 

do utworu. Mimo wszystko organizatorzy nie poddają się! Szukają nowej, mniej znanej piosenki. 

           

          MUCHA  
 

(Projekt logo – Beata Tąpolska) 
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   Nowy projekt absolwentów PWSZ 
 
Stowarzyszenie absolwentów PWSZ –  Pro Academicus zaczyna realizację nowego projektu 

pt. „Odjazdowy Teatr Cyrkowy”. 

 

Projekt, który jest skierowany do studentów PWSZ, otrzymał dofinansowanie od Narodowej 

Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”.  

–  Do realizacji przedsięwzięcia zainspirował nas spektakl teatru ulicznego „Teatr snów", który we 

wrześniu 2008 r. przyjechał do Elbląga w ramach projektu organizowanego przez Światowid –  mówią 

twórcy przedsięwzięcia, Aleksandra Ławecka i Paweł Kulasiewicz. –  Swoim działaniem chcielibyśmy 

przełamać stereotyp, że młodzi ludzie nastawieni są tylko na konsumpcję, chcemy też nabyć nowych 

umiejętności podczas licznych szkoleń kuglarskich. Zamierzamy też tę wiedzę i umiejętności 

przekazać dzieciom z Elbląga i okolic – dodają.  

Działania projektu to m.in. nauka chodzenia na szczudłach, podstawy żonglerki, tańca z ogniem  

i zajęcia z zakresu pracy w grupie. – Chcemy stanowić alternatywę dla zorganizowanych ośrodków 

kultury, tworząc w Elblągu, mieście, mimo swojego uroku, mało atrakcyjnym dla studentów, opcje 

innowacyjnych działań artystycznych –  wyjaśnia grupa zaangażowana w projekt.  

Oprócz warsztatów kuglarskich i przygotowania spektaklu teatru ulicznego, ma zostać nawiązana 

współpraca z trzema szkołami wiejskimi z okolic Elbląga, gdzie studenci zaprezentują swoje 

przedstawienie i podzielą się z dziećmi nabytymi umiejętnościami.  

– Dzieci ze wsi, z racji dość dużej odległości od ośrodków kultury, mają zmniejszone szanse 

rozwoju swoich zainteresowań. Chcemy pokazać im jak kolorowy może być świat przy odrobinie chęci 

i pomysłów. Nasz spektakl będzie łączył w sobie różne techniki cyrkowe. Inspiruje nas również 

działalność Kaczego Bagna – ośrodka szkoleniowego, kuźni talentów kuglarskich, który stworzyli 

młodzi ludzie ze wsi. Chcielibyśmy nauczyć się od nich, jak stworzyć coś takiego w Elblągu i jak 

ciekawie organizować czas innym –  mówią uczestniczki projektu, studentki PWSZ, Dominika Grenda 

i Asia Niewiadomska.  

Działania rozpoczną się od szkolenia „Metody integrujące grupę", w czasie którego uczestnicy 

dowiedzą się jak odnaleźć swoje miejsce w grupie, jak odpowiednio wykorzystać potencjał 

poszczególnych osób, a także jak twórczo rozwiązywać problemy. Kolejne działania to szkolenie  

z pierwszej pomocy oraz kwietniowe warsztaty cyrkowe w Kaczym Bagnie. 

           GONA 

* zdjęcie autorstwa Filipa Bojka - Teatr Snów „Pokój” 
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Wywiad z wokalistą Undergrunt 
W kraju, w którym gusta muzyczne są 

kreowane przez dwie komercyjne stacje radiowe, 
bardzo ciężko jest znaleźć w muzyce coś naprawdę 
dobrego. Muzyka, która nie jest taka oczywista  
w odbiorze nie ma u nas racji bytu, przynajmniej tak 
uważają nasze największe wytwórnie muzyczne  
i wspomniane już radiostacje. Chyba nawet sami 
artyści dochodzą do podobnych wniosków, czego 
przykładem może być pani Chylińska, która obecnie 
kręci biodrami w rytm dance’owych beatów 
śpiewając o tym, jak to nie może o kimś tam 
zapomnieć. Po latach grania rocka, piosenkarka 
zauważyła, że taka muzyka jej się po prostu nie 
opłaca. I, jakby nie było, poniekąd wyszła na swoje. 
Sukces komercyjny jest. Czy chodzi po prostu  
o zysk, zaznaczenie swojej obecności, o które bez 
poparcia mediów trudno? Na szczęście, nie 
wszyscy artyści w Polsce tak myślą.  

Mimo wszystko, można znaleźć i u nas 
wykonawców, którzy idą w przeciwną stronę niż 
komercja i „wymagania rynku muzycznego”. Do 
takich wykonawców należy zespół Undergrunt, 
pochodzący z Józefowa pod Warszawą. Zespół 
istnieje od 2001 r. a muzyka, którą tworzy, to 
pogodny punk rock. Grupa jest doskonałym 
dowodem na to, że nie trzeba mieć głosu 
obejmującego X oktaw ani słuchu absolutnego, aby 
tworzyć dobrą muzykę. Wystarczy szczerość i zapał 
do muzyki i, co najważniejsze, granie tak, jak się 
chce i umie się grać, a nie w sposób dyktowany 
przez media i koncerny muzyczne. Taką postawą 
Undergrunt zdobywa kolejnych fanów i odnosi 
kolejne sukcesy, bez pomocy „fachowców” od 
branży muzycznej. Zespół ma na swoim koncie 
mnóstwo koncertów, a także udział w programach 
„Kuźnia talentów” w TVP Info i „Nowa Generacja” w 
TV 4 , w którym zajął 3 miejsce w finale. Zespół 
tworzy trójka młodych ludzi: Robert Siemiński 
(gitara, wokal), Damian Kucharski (bass, wokal), 
Kuba Galiński (perkusja). Zapraszam do 
przeczytania wywiadu z Robertem Siemińskim  
z zespołu.  
 
 Jak to się u Ciebie zaczęło, tzn. jak 
rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, 
czy to coś, co od zawsze chciałeś robić? 
Wszystko zaczęło się u mnie wtedy, gdy pierwszy 
raz usłyszałem „Americanę” niedługo po jej 
wydaniu. Świetna płyta, zainteresowałem się ogól-
nie The Offspring, a potem całym nurtem 
poppunkowym. Równolegle marzyłem o tym, żeby 
grać w zespole, nie ukrywam, że chodziło  
o dziewczyny. )o i po znalezieniu innych ludzi, 
którzy też tak myślą założyłem mój pierwszy zespół:  
„Krwawe Rzygi”. Projekt jednak szybko zdechł 
śmiercią naturalną i zacząłem szukać ludzi, którzy  
będą chcieli grać na poważnie, co brzmi dość dziw-
nie, bo sam nie umiałem wtedy ani grać ani śpie-
wać (do dzisiaj nie umiem). 
 
Czym dla Ciebie jest granie w zespole?   
Trudno powiedzieć, ale nie mam pojęcia, co mógł-
bym robić innego. Ale rzeczywiście to wszystko nie 

miałoby sensu, gdyby ludziom się to nie podobało. 
A ostatecznie im lepiej ludzie się przy tym bawią,  
tym my się lepiej bawimy. 
 
Czy muzyka to coś z czego byś chciał się  
utrzymywać w przyszłości? 
TAK. Ale nie wiem czy mogę w to wierzyć. 
Wydaje mi się, że w Polsce ciężko jest wystartować 
z nurtem, którego nie ma w mainstreamie. Prawdę 
mówiąc dziwi mnie to, bo wydaje się kolejne klony 
wokalistek spreparowanych przez koncerny,  
których – z tego, co się orientuję – naprawdę mało 
kto słucha, podczas gdy czekają inne style, które 
jako niezależne mają częściej większe poparcie niż 
wypromowane gwiazdy. Jednak w dalszym ciągu  
nikt nie potrafi wypromować czegoś innego, 
 a kiepską sprzedaż płyt zwala się na piractwo  
i inne sprawy. Piractwo jest na całym świecie,  
a kapele grające inną muzykę niż pop i tak 
biją rekordy sprzedaży płyt... Może pora to  
przemyśleć...? 
 

Teraz przejdziemy do, jak przypuszczam,  
Twojego ulubionego tematu, jakim jest  
program „Nowa Generacja”. Jeśli dobrze  
zrozumiałem, to byliście zespołem zapro-
szonym tam przez jego twórców. Tkwi tu  
niejako pewien paradoks: oni sami chcieli 
Was w tym programie, a tymczasem od po-
czątku traktowano Was jako „żart” i nie  
szczędzono słów krytyki. Co o tym sądzisz? 
Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. W jury, które  
wybierało kapele do programu, nie było nikogo, kto
 zna lub twierdzi, że zna się na rynku muzycznym.  
Byli tam ludzie, którzy intuicyjnie szukają tego, cze-
go szukają przeciętni słuchacze muzyki, czyli życia  
i szczerości, a nie umiejętności. Wszystko zmieniło  
się, kiedy do akcji wkroczyli „specjaliści”, którzy  
już dawno zapomnieli, że kiedyś też byli młodzi i na 
pewno nie byli idealni. Ale tego chyba każdy  
doświadczył –  niekoniecznie w kwestii muzyki.  
 
Jak wyglądały kulisy tego programu?   
Dostawaliśmy listy piosenek, z których mogliśmy  
sobie coś wybrać. Listy były tematyczne w zależno-
ści od odcinka. Przygotowania do programu... Mu-
szę przyznać, że to była ciężka praca, bo program  
był kręcony dwa dni w tygodniu, po dwa odcinki  
dziennie, a nie tak – jak to wyglądało w TV – raz  
w tygodniu. A co za tym idzie, w ciągu tygodnia 
trzeba było przygotować 4 zupełnie nowe piosenki. 
)ie twierdzę, że nie da się tego zrobić, ale gdy 
równolegle codziennie ma się zajęcia na studiach 
oraz inne rzeczy na głowie, naprawdę nie było lek-
ko. Atmosfera... )o myślę, że ze wszystkimi mieliś-
my dobry kontakt, choć nie od początku, ale nie  
dziwi mnie to, bo jeszcze się nie znaliśmy, a nikt nie
 chciał odpaść. 
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Dlaczego wzięliście udział  
w tym programie?   
Musimy być szczerzy. Gramy muzykę dla ludzi, im 
więcej ludzi ją usłyszy tym więcej ludzi ma szansę 
 ją polubić. Od samego początku nie wierzyliśmy, że
 zajdziemy daleko. Udział w finale przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę, że wzię-
liśmy w nim udział, szkoda jednak, że program 
nie był emitowany w stacji, która ma większą oglą-
dalność, bo niestety nie była ona powalająca. Ale  
dzięki temu mamy teraz fanów nie tylko  
w okolicach, ale w całej Polsce. 

 
Czy udział dał wam coś? 
 Dał nam też trochę siły do ćwiczenia, dzięki niemu 
poprawiliśmy trochę technikę, choć do doskona-
łości nam daleko. Szkoda tylko, że nie udało nam  
się wydać żadnej płyty, ani nic takiego.  
W tej kwestii  program nie dał nic. 
 
Wzięliście też udział w programie „Kuźnia  
Talentów”, powiedz coś więcej o tym  
doświadczeniu.   
Do „Kuźni Talentów” też zostaliśmy zaproszeni i  
przyjęliśmy to zaproszenie. Ten program odbył się  
przed „)ową Generacją”. Myślę, że dzięki niemu  
trochę oswoiliśmy się z kamerami, chociaż i tak ich 
nie lubimy. Jesteśmy bardzo nieśmiali. 
 
Jaki masz stosunek do krytyki wobec Was?
Czy zdarzyły się jakieś słowa krytyki, które  
jakoś Cię dotknęły w szczególny sposób? 
Krytyka zawsze jest dobra, pod warunkiem, że jest 
 sensowna. Mamy świadomość naprawdę wielu  
niedociągnięć, pracujemy nad nimi, co naprawdę  
nie jest takie proste jak się wydaje, bo powtarzam,  
że oprócz grania prowadzimy normalne życie – 
tak jak wszyscy. Wydaje mi się, że jak ktoś nas nie  
krytykuje w ogóle, to znaczy, że nas chyba za 
bardzo lubi. Chociaż nie mam nic przeciwko temu.  

 
Czy jest jakiś artysta, z którym chcielibyś-
cie wystąpić lub coś nagrać? 
Czy jest jakiś artysta, który jest dla Ciebie  
wzorem lub odegrał wpływ na Waszą muzy-
kę? 
Myślę, że w pierwszej kolejności chcielibyśmy na-
grać własny album. Co do koncertu, to chyba każda
 amerykańska kapela z tego nurtu byłaby dla nas  
pełnią szczęścia. )ie wymienię konkretnych nazw, 
 bo każdy z nas na pewno ma swoje typy. 
 Wydaje mi się, że żadna konkretna kapela nie ma  
bezpośredniego wpływu na naszą muzykę, nato-
miast cały nurt jak najbardziej. I osobiście nie lubię
 porównywania. Wydaje mi się, że gramy po prostu 

tak jak chcemy i umiemy, i nie chcemy nikomu mó-
wić jak ma myśleć. Zapraszamy do posłuchania  
i ocenienia! 
 
Z których Waszych nagrań jesteś wyjątko-
wo zadowolony? 
Zawsze najbardziej podobają mi się piosenki czy na
grania, które są najświeższe. Wynika to z tego, że  
zawsze, gdy powstaje coś nowego,  pracujemy nad 
tym żeby dopieścić wszystko jak najlepiej, a w 
związku z tym, że ciągle mamy jakieś nowe pomysły 
to staramy się to zrobić jak najlepiej. A praca nas  
satysfakcjonuje. 
 
Obserwując Ciebie na scenie widzimy czło-
wieka bardzo spontanicznego, pełnego  
energii i bardzo otwartego na publiczność. 
A jaki jesteś na co dzień? 
)a co dzień jestem leniwym samotnikiem. 
 
Powiedz coś więcej o pozostałych osobach 
z zespołu. 
)ajważniejsze, co warto powiedzieć o wszystkich  
członkach zespołu to to, że nikt z nas nigdy nie  
uczył się niczego muzycznego. Jakub – 
nasz perkusista –  gra z nami od 2002 czy 2003 
roku. Został perkusistą, bo miał perkusję, chociaż 
wcześniej grał na gitarze. Mam nadzieję, że nie jest 
mu przykro, że jako jedyny na koncertach siedzi na 
krześle jak szachista.  
Kuchar to młode pokolenie i gra u nas 2 lata, i – 
 przyznam szczerze –  że ostatnio podsuwa mi 
 sporo kapel, po które pewnie nigdy bym nie 
sięgnął, i bardzo często przypadają mi one 
do gustu. Też został basistą, bo miał bas, i również 
zaczynał od gitary. )ajważniejsze w naszej kapeli  
jest jednak to, że zawsze wolimy dobrać początkują-
cego muzyka, ale za to świetnego człowieka, a nie  
świetnego muzyka, z którym nie można porozma-
wiać. Dobrze się rozumiemy i to nam bardzo uła-
twia współpracę. 
 
Najbliższe plany?  
Od miesiąca pracujemy nad nowym materiałem,  
który wkrótce zamierzamy wydać jako nowe demo.  
 
Dzięki za rozmowę.  
 
Oficjalna strona zespołu: 

http://www.undergrunt.pl/ 

Profil zespołu na myspace.com: 

http://myspace.com/undergrunt 

Profil zespołu na lastfm: 

http://www.lastfm.pl/music/Undergrunt 

           SZYMON 
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czyli DAJ
 MAKARON? 

 

I cz. opowiadania Galowej Anonimowej 
    

No i masz. Dzień się zaczął. Tak jak jestem w stanie zaakceptować 
własny brak zrozumienia dla wielu prawideł tego świata, jednej jakŜe 
małostkowej rzeczy pojąć i zaakceptować nie mogę: dlaczego budzik musi 
dzwonić kiedy śpię? To gorsze niŜ „Matrix”.  Serio! Ten poranny pociąg  
i uczelnia to taki Agent Smith, ja jestem jak ten biedny Neo, który nie wie 
czy iść za tym białym króliczkiem czy moŜe jednak nie. Na ogół idę. Biegnę 
prosto w objęcia Morfeusza! Z drugiej jednak strony na ostatnich 
ćwiczeniach koło mojego ucha zakręciła się informacja, Ŝe jak się jeszcze 
raz nie pojawię mogę zostać wykreślona z listy. Co by tu nazmyślać, Ŝeby 
jednak na tej liście zostać? Sylwia Plath!! TAK! Naczytałam się i nie mogę 
wstać bo mam depresję! ChociaŜ pewnie pojawi się uwaga, Ŝe ta depresja 
dopada mnie tylko gdy mam zajęcia o 8:30. Hmmm… To niezbyt wiarygodna 
wymówka. CóŜ, wybacz Morfeuszu,  spotkamy się dopiero wieczorem… 

Po wielu zawirowaniach z cyklu: gdzie mój czysty stanik, co pasta do 
zębów robi w lodówce, dlaczego jedyną jadalną rzeczą w tym domu są babcine 
suchary oraz gdzie są moje klucze, jakimś cudem wybiegam z domu. Jestem  
z siebie dumna –  wyszłam na czas. Duma dodaje skrzydeł. Kiedy juŜ wyglądam 
jak mały helikopter, w mojej głowie pojawia się jak slajd obraz mojego 
biurka i leŜącej na nim legitymacji. Dumę trafił szlag. Biegnę do domu, 
szybko łapię legitymację i wybiegam na pociąg. Skacząc przez tory, 
ignorując wściekłych konduktorów, wbiegam do pociągu. Opadam zmęczona na 
miejsce przy oknie. Wyciągam jakieś kserówki, w końcu znajduję tekst na 
dzisiejsze ćwiczenia. Patrzę na te literki, które radośnie falują w skutek 
awarii ksero, aŜ w końcu po zmęczeniu pierwszego akapitu rezygnuję. Gapię 
się w okno. Piękne Ŝuławskie płaszczyzny. Myśl o płaszczyznach skutkuje 
wnikliwą analizą własnego dekoltu. Analiza zostaje brutalnie przerwana 
złośliwym kasłaniem starszej pani siedzącej naprzeciw mnie. Znów patrzę  
w okno. Zastanawiam się czy znam jakąś legendę o śuławach i nagle sobie 
uświadamiam, Ŝe nie znam ani jednej. Wstyd bezlitośnie wgryza się  
w potylicę. Wzdycham głęboko z myślą: a mogłam jeszcze spać. Wyraźnie 
wzrasta czujność starszej pani, która zapewne wcześniejszą analizę 
płaszczyzn dekoltowych i owo smutne westchnienie skleiła w jakieś świństwo.  

 Od tego zdarzenia do pierwszych zajęć minęło trochę czasu, w trakcie 
którego – jak twierdzą koleŜanki –  przysnęłam w bufecie. Na zajęciach teŜ 
sobie nie Ŝałowałam. Patrzę co ja robię, a ja śpię. Niecierpliwy ten 
Morfeusz, ja mu mówię: do zobaczenia wieczorem, a ten mi tu: bach! Wpada na 
zajęcia! A edukacja cierpi.  

Muszę przyznać, Ŝe druga specjalizacja nie jest taka zła! Człowiek 
sobie trochę pobiega, powydurnia się, a to wszystko bezkarnie. Zajęcia  
z terapii pedagogicznej to jedne z tych momentów, w których wraca do nas 
dziecięca perspektywa świata i znowu potrafimy się cieszyć z takich 
drobiazgów jak kolorowe puzzle. W takim to radosnym nastroju spóźniam się 
(no oczywiście, bo dlaczego miałabym się nie spóźnić?), na następne 
ćwiczenia.  

Tu zaczyna się walka. Z wykładowcą, z tekstem, oknem od którego 
wieje, z samą sobą i własną zbereźną myślą. Jak przesiedzieć całe zajęcia  
i pozostać niezauwaŜoną. Stawiam na instynkt. Nie mogę utrzymywać kontaktu 
wzrokowego. Kontakt wzrokowy oznacza konfrontację. W świecie zwierząt 
chwilę po złapaniu kontaktu wzrokowego idą w ruch zęby i pazury, a na 
takiej filologii polskiej - słowa. Badam więc z ogromnym zainteresowaniem 
powierzchnię ławki. Lubię głos tego wykładowcy. Szczególnie, Ŝe głos niesie 
niewyobraŜalne pokłady wiedzy. Zerknęłabym na niego. Nie, nie, nie! Nie 
patrz, bo nic dobrego z tego nie będzie! Hmmm… Przez moment rozmyślam  
o sile charakteru, gdy nagle orientuje się, Ŝe moje źrenice brutalnie 
ciągną Ŝółte tęczówki ku górze. To niesamowite jak moŜna tak mądrze mówić  
i jednocześnie tak dobrze wyglądać. Ciekawe ile ma lat… ale chyba nie 
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mógłby być moim ojcem, więc nie czuję wyrzutów sumienia za tę myśl… Ale on 
mądrze mówi… Mówi, mówi… ale co on mówi? Kurczę, co on mówi? AAAA on do 
mnie mówi!!! 
- Więc… co sądzę o stanowisku autora… eee. Sądzę… 
- CZYTAŁA PANI ARTYKUŁ?  
- TAK! Oczywiście (a co miałam powiedzieć?) 
- To proszę..., co Pani sądzi? Jakie jest jego stanowisko? 
- Eee… - przypomniał mi się falujący akapit czytany w pociągu- Stanowisko 
autora… stanowisko autora… jest dość skomplikowanym stanowiskiem! Nie jest 
dostatecznie przejrzyste dla przeciętnego czytelnika ze względu na 
falistość, ee... nie! Zawiłość wypowiedzi autora. 
Co tu duŜo mówić: z pustego i Salomon nie naleje. Jako gratis do spojrzenia 
pełnego politowania było zdanie: „Jak juŜ Pani przeczyta tekst i pozna 
odpowiedź na moje pytanie, zapraszam na konsultacje”. A mówią, Ŝe 
wykładowca niby teŜ człowiek… 

Nieco później na wykładzie zaczynam rozmyślać o mojej przyszłości. O 
tym co mnie w Ŝyciu czeka, czy babcia Rysia zlituje się i kupi dziś 
makaron, czy ochota na czekoladę oznacza, Ŝe mój organizm potrzebuje 
magnezu, czy po prostu mam Ŝarłoczne skłonności. Takie oto rozmyślania 
pomogły mi przetrwać wykład i inspirowały moją dłoń do tworzenia radosnych 
rysunków na marginesach notatek. 

Reszta dnia zapowiadała się spokojnie, ale jak wiadomo wszystko jest 
do czasu.  

Legitymacja! ZNOWU!! Obleciałam wszystkie sale, w których się 
znajdowałam, nawet te w których się nie znajdowałam, a jedynie 
przechodziłam obok i nigdzie jej nie ma! Mój Ŝałośnie skromny budŜet wyda 
swoje ostatnie tchnienie na cały bilet! Dlaczego nikt jeszcze nie wpadł na 
to Ŝeby legitymacje wszczepiać pod skórę w postaci chipa?! Gdy juŜ 
zastanawiałam się czy PKP ma zniŜki dla wariatek, nad uchem usłyszałam: 
„Zo! Biblioteka cię pozdrawia!”... Biblioteka! Chwała Bogu! Babcia Rysia 
jednak mnie nie zje! Jest spora szansa, Ŝe dziś ani razu nie usłyszę: 
„Zosieńko, za moich czasów dziewczęta były bardziej rozsądne” 

Zmaltretowana całym dniem pełnym rewelacji doczłapałam do pociągu. 
Dziwnie się wraca samej, gdzie to całe towarzystwo się rozlazło? Wsiadam do 
pociągu. Zajmuję oczywiście miejsce najmniej grzejące zad i wyciągam 
ksiąŜkę. Na własną szkodę uparłam się zrozumieć s-c-s. Naprzeciwko siada 
jakiś chłopak. W ostatniej chwili wbiegł do pociągu. Pocieszam się myślą, 
Ŝe tym razem to nie ja byłam ostatnia. Wracam do s-c-su, który – jak się 
okazuje – jest z tej samej rodziny języków co serbochorwacki. Do kaduka! 
Ucząc się s-c-su nie będę miała problemu ze zrozumieniem języka Gorana 
Bregovica! W końcu zrozumiem o czym tam się śpiewa! Nie ma co! Trzeba się 
uczyć!  

Czuję na sobie czyjś wzrok. Podnoszę głowę, ale chłopak z naprzeciwka 
udaje, Ŝe wcale mnie nie obserwował. CzyŜby moja wewnętrzna ekscytacja 
językami południowosłowiańskimi była uzewnętrzniona w takim stopniu, Ŝeby 
zwracać uwagę? NiewaŜne.  

Wchodzi konduktor. Mam legitymację, bilet, głowy raczej teŜ nie 
zapomniałam, więc chyba będą ze mnie ludzie. Chłopak teŜ wyciągnął bilet  
i legitymację. Konduktor niespecjalnie się im przyjrzał i poszedł dalej. 
Chowając swoją retro-legitymację usłyszałam: 
- Widzę, Ŝe PWSZ. 
Spojrzałam w stronę tego blondyna z naprzeciwka a następnie szybko 
zerknęłam na jego legitymację i uśmiechnęłam się: 
- Rzut okiem na legitymacje i wszystko jasne… Z którego kierunku jesteś? 
Hmmm, hm, hm i tak przestałam myśleć o babci Rysi i makaronie….   

 

 

 
 
GALOWA ANONIMOWA 
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Kącik poetycki 
 
 

Albatros Baudelaire'a 
 
Wzleciał nad światem w pełni sił 
dumnie rozpostarł skrzydła 
wzbił się wysoko ponad ziemię 
która wyraźnie mu obrzydła 
 
Nie patrzy już na ludzkie życie 
bo oczy jego chcą oglądać czas 
teraz jedyne czego pragnie 
to spijać księżycowy blask 
 
Już niemal zanurza się w blasku 
czuje, że wyrwał się z udręki 
już prawie wyrwał się z okowów 
uciszył ludzkiej duszy jęki 
 
Lecz ciało pozostało ciałem 
to jedno wciąż z ludźmi go wiązało 
niestety u kresu swojej podróży 
serce albatrosa sto strzał rozszarpało 
 
Za co spotkała go ta kara 
dotąd nie poznał odpowiedzi 
teraz zmuszony ziemskim losem 
pośród nielotów-albatrosów siedzi 
 
*** 
 
Jak liść, który z drzewa spadł, 
Świadomie deptany. 
 
 
Jak żebrak, co na kamieniu siadł, 
Świadomie mijany. 
 
 
Jak komik, którego uśmiech nudzi, 
Świadomie wzgardzony. 
 
 
Jak człowiek, choć pośród tłumu ludzi, 
Świadomie opuszczony. 
 
 
 
 
 
 
 
 

List 
 
Czy kiedyś ci się zdarzyło, 
w najmniej odpowiedniej chwili, 
że coś ci krew w żyłach zmroziło, 
ktoś drzwi do twej duszy uchylił? 
 
Istota bez skrzydeł, a z nieba, 
z uśmiechem, lecz bez radości, 
gdy się najmniej spodziewasz, 
ukaże twoje słabości... 
 
Co wtedy pozostanie? 
Co zrobisz z palącym cierpieniem? 
Co ujrzysz w bolesnej ranie 
powstałej na własne życzenie? 
 
Choć ból ci ranę otwiera, 
powoli tracisz siły, 
nie krew z twojej rany wyziera, 
choć łzy twojej duszy krwawiły... 
 
Jak 
 
Jak pisać prosto o tym, co nas boli? 
Jak użyć słowa, jakiej kolejności, 
by oddać głębię, siłę wiersza wyzwolić 
przy tym nie wiązać słów w imię ich 
wolności 
 
Jak dać upust myślom, nakreślić wrażenie, 
które nie będzie mylące jak fatamorgana, 
Jak na kartce papieru zaznaczyć swoje 
istnienie 
i spisać historię, która dotąd nie była 
spisana? 
 
Jak być zrozumianym przez drugiego 
człowieka, 
przy tym wyrazić się jasno, bez 
wątpliwości 
Jak powiedzieć wszystko, od prawdy nie 
uciekać 
By uspokoić sumienie – strażnika 
moralności. 
 
Jak można pytań nie mnożyć, 
jak sobie ułatwić życie 
Poeta wam problem wyłożył 
odpowiedź wy znaleźć musicie 

FENIKS 
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Anime – Seria Bleach 
 

Bleach jest niesamowitą historią, która opowiada o losach 

piętnastoletniego chłopaka – Ichigo Kurosaki. Wydaje się, że jest zwykłym 

chłopakiem. Wyróżnia go umiejętność widzenia duchów.  

 

Przygoda rozpoczyna się, gdy młody bohater i jego rodzina zostają zaatakowani przez 

upadłą duszę pożerającą ludzkie dusze zwaną tutaj Hollowem. W tym momencie Ichigo poznaje 

Rukię Kuchiki – shinigami, która pojawiła się w celu pokonania Hollowa  

i oczyszczenia upadłej duszy. Niestety nie udaje się to, ponieważ przez głupotę Ichigo shinigami 

została poważnie zraniona. W tym momencie jedynym ratunkiem pozostaje przekazanie jej mocy 

chłopcu, aby ten mógł ocalić rodzinę. Ten dzień staje się wstępem do nowego, zwariowanego 

życia. W kolejnych odcinkach do głównego bohatera przyłączają się różne osoby, które chcą mu 

pomóc w jego obowiązkach. Tymi osobami są Sado Yasutora, Inoue Orihime i Uryuu Ishida. 

Jeśli myślicie, że tzw. „wybielacz” opiera się tylko na pojedynkach między upadłymi 

duszami a głównym bohaterem – to jesteście w błędzie. Z każdym odcinkiem akcja nabiera 

tempa, dochodzi nawet do walki z samymi shinigami. Akcja jest szybka, pozbawiona praktycznie 

momentów ją wydłużających. Jednak zdarzają się fillery (zapychacze), które nie mają związku  

z główną fabułą zawartą w mandze (na podstawie której powstało to anime). Ogromną zaletą tego 

anime jest duża ilość bohaterów, których imiona z łatwością można zapamiętać ze względu na 

odgrywaną rolę. 

Można  tutaj znaleźć osoby z poczuciem humoru, jak i oczywiście poważne. Ogromne 

wrażenie robią sceny walk. Są dynamiczne i nierozwlekłe (co często bywa wadą tego typu 

anime). Oprawa graficzna może i nie jest rewelacyjna, ale za to postacie są rysowane całkiem 

dobrze. Myślę, że najsłabszym punktem w tym anime są hollowy, które niestety później rzadko 

się pojawiają lub nie odgrywają istotnej roli. Maski ich są ciekawe, jednak są to duchy 

pozbawione charakteru, zachowujące się jak zwierzęta z dziurą w środku. Zaskoczyła mnie 

ścieżka dźwiękowa, a szczególnie openingi, w których znajdzie się coś dla każdego. Podczas 

ważnego momentu muzyka jest bardzo dynamiczna i wpada w ucho, a przede wszystkim buduje 

napięcie. 

Bleach jest serią godną polecenia, 

w której zobaczysz wątki komediowe, 

jak i dramatyczne. Jednak jeżeli 

poszukujesz jakiś głębszych treści to 

tutaj tego nie znajdziesz. Polecam to 

anime osobom lubiącym długie historie, 

w których dużo się dzieje oraz fanatykom 

kultury japońskiej i sztuki walki kendo. 

Pomimo tego, że odcinków jest wiele – 

naprawdę warto je obejrzeć.  

   

    

           KOSIARA

           
  

zdjęcie:  http://bleach.viz.com/  



  

  Plusy i minusy ustawy  antynikotynowej 
Ostatnio głośno zrobiło się o, zaakceptowanej pod koniec stycznia przez komisję zdrowia, 

ustawie antynikotynowej. Palenie ma być zabronione w służbowych samochodach (?!), w lokalach 
gastronomicznych i  rozrywkowych, na przystankach autobusowych, dworcach, w pociągach,  
w szpitalach, ośrodkach kultury i w szkołach. Palarnie, mogą (ale nie muszą) być utworzone w miejscach 
pracy, na uczelniach, w domach pomocy, zakonach, szpitalach psychiatrycznych, hotelach  
i schroniskach. Do ustawy wprowadzono już nowelizacje. Jedna z nich pozwala na tworzenie miejsc dla 
palących w większych lokalach gastronomicznych, w mniejszych decydować mają o tym właściciele. 
Ustawa, biorąc pod uwagę skupiska „zapaleńców”, gniotące się przed drzwiami uczelni, w dużej części 
wchodzi w życie studentów, dlatego postanowiłyśmy odkryć jej dwie strony. 

 
WIERZCH 
 

Rankiem, gdy już wychodziłam na przystanek autobusowy, zostałam zatrzymana informacją dochodzącą 

z radia. Zakaz palenia w miejscach publicznych? ZastanawiająceW Jako byłą kopciarę, nie powiem, żeby mnie to 

specjalnie zmartwiło. Nawet zobaczyłam przed oczami duszy, zaduszonymi, nie dusznymi, te pachnące, 

niezadymione lokale, w których bez kasłania i załzawionych oczu można się rozerwać. Przystanki, na których 

trują mnie już tylko spaliny, a nie towarzysz kopcący nieopodal. I – co wydało mi się najprzyjemniejsze – brak 

pokusy nikotynowej i świeże powietrze przy wejściu na uczelnię  – bo w końcu palacze dostaną własne miejsce 

do „spożywania” papierosów. 

 Po chwili euforii, jaką wywołała we mnie poranna wiadomość, pomyślałam sobie: a co z właścicielami 

lokali, w których będzie obowiązywał zakaz? Gdy opuszczą ich wszyscy przeciwnicy projektu – mogą 

zbankrutować. Ale zaraz przyszło otrzeźwienie. Spokojna głowa. Po pierwsze w wielu krajach wprowadzili tę 

ustawę i lokale nie zbankrutowały. Po drugie nikt nikogo nie opuści, jeśli zakaz będzie obowiązywał wszędzie  

 porzucił żar nałogu tylko dlatego, że coś postanowili posłowie. Rozwiązaniem konfliktu mogłyby być właśnie takie 

wydzielanie sal. Mogę też założyć się, że nie podzieliłoby to tak bardzo społeczeństwa, ponieważ niepalący  

i palący znajomi wspólnie decydowaliby przy którym stoliku usiąść.  Odejście na chwilę w celu „oddania dymka”, 

wcale nie jest aż tak uciążliwe. 

 Na spotkaniu ze znajomymi usłyszałam pierwsze słowa krytyki skierowane pod adresem ustawy. To ma 

być demokracja? – krzyczał pieniacz – chcą mnie zmusić do rzucenia palenia! Uzależnienie od nikotyny to 

choroba, nie tak łatwo się jej pozbyć. Uzależnia ona silniej niż heroina, kokaina, alkohol, kofeina czy marihuana. 

W jednym przyznałam rację pieniaczowi – co kogo obchodzi, że ktoś ulega takiej a nie innej pokusie. Ale 

demokrację mamy i owszem, dlatego liczy się wola ogółu. Jaka to wola ogółu, gdy osoby niepalące są zmuszane 

do wdychania dymu w każdym miejscu, w którym się pojawił kopciarz? W Polsce 70% społeczności to osoby 

niepalące, mniejszość, a więc 30% przyznaje się do bycia palaczem. Przy tym większość lokali nie posiada 

wydzielonych sal, w których 70% Polaków nie musiałoby obawiać się substancji rakotwórczych w powietrzu. 

Kochany demokrato, dlaczego decydujesz o zdrowiu innych? Za przeproszeniem do diabła z Twoim zdrowiem, 

bo sam siebie karmisz, ale bądź łaskaw przyjąć do informacji, że  w wyniku biernego palenia w Europie co roku 

umiera 79 tys. osób. Ludzie zmuszani są do wdychania dymu nikotynowego w każdym miejscu, w którym pojawi 

się zwolennik palenia. No i najważniejsze: Według sondażu OBOP przeprowadzonego na zlecenie 

Stowarzyszenia Manko w lipcu 2009 wynika, że 73% niepalących i ponad połowa palących Polaków jest za 

całkowitym zakazem palenia w miejscach gdzie przebywają osoby niepalące (1). To chyba zamyka usta 

wszystkim wysuwającym demokrację jako argument mający godzić w ustawę. .  
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 Kończąc już ten felieton wspomnę raz jeszcze: Drogi palaczu daj mi, takie samo jak dajesz sobie,  prawo 

wyboru czy chcę się truć czy nie. A może chodzi po prostu o kulturę palenia?  

www.lokalbezpapierosa.pl   zdjęcie powyżej: www.moto.pl 
       MUCHA 

 

SPÓD  
 

Kwestia ustawy antynikotynowej podzieliła społeczeństwo. Dotyka ona osoby palące, ale także te wolne 

od nałogu. Politycy na potwierdzenie swoich racji odwołują się do praw człowieka. Osoby niepalące, które 

przebywają w lokalach, są skazane na bierne palenie. Jest to szkodliwe i należy temu zapobiec.   

Rząd bezapelacyjnie staje po stronie antynikotynowców, całkowicie odrzucając argumenty palących. Czy 

nie jest to dyskryminacja? 

Osoby palące są z góry postawione na straconej pozycji w tej nierównej walce. Czy twórcy ustawy 

przemyśleli jej „uboczne skutki”? Wydaje mi się, że nie. Zamiast sprzyjać jedności społeczeństwa – 

zaszufladkowali je. Nie przemyśleli, jakie dalekosiężne skutki może nieść ze sobą ów przepis.  

Dajmy więc przykład. Grupa znajomych spotyka się z popularnym pubie. Klimat, piwko, dobra muzyka 

iW? Nagle kilka osób podnosi się i wychodzi. Dlaczego? Głupie pytanie, przecież nikt nie pozwoli zatruwać 

pozostałych gości. Osoby palące są dyskryminowane, ich prawa są brutalnie ograniczane. Nic dziwnego, że 

wymieniona grupa osób tydzień później zdecydowała się spędzić wieczór w domu, narażając jednocześnie 

właściciela lokalu na niemałe straty. Tu nikt nie zabiera im możliwości zaspokojenia potrzeby zapalenia papierosa 

w cywilizowanych warunkach.  

Nałóg to choroba. Czy w tak postępowym kraju dopuszczalne jest dyskryminowanie osób chorych? 

Twórcy ustawy usprawiedliwiają się, mówiąc o wydzielonych miejscach dla palaczy. Zastanówmy się, czy 

przebywanie w odosobnionym „getcie”, odseparowanym od znajomych, sprzyja zawieraniu znajomości i miłemu 

spędzaniu czasu? Bo przecież w tym celu spotykamy się w pubach czy restauracjach. Poza tym, nie każdy lokal 

może pozwolić sobie na wydzielenie strefy dla palaczy.  

Jeżeli komuś wyjątkowo zależy na zdrowym trybie życia, powinien – zamiast spotkania w pubie – wybrać 

piknik na świeżym powietrzu. Wtedy nikt nie przeszkodzi mu w dbaniu o zdrowie. Z własnego doświadczenia 

wiem, że wiele osób, które nie palą na co dzień, w trakcie imprezy sięgają po papierosa. Dlaczego? Wynika  

z tego, że jest to przyjemne doznanie. Czy w takim razie należy im tego zabraniać?  

Ustawa antynikotynowa godzi w prawa człowieka, dzieli społeczeństwo na równych i równiejszych. Czy 

w demokratycznym państwie jest miejsce na taki spór? Odpowiedzi powinni udzielić nam politycy, którzy  

w kampaniach przedwyborczych tak głośno trąbią o równości społecznej. 

 zdjęcie: www.tarnów.net.pl         
PREZESOWA  
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  Co w kinie – Zapowiedź Alicji w Krainie Czarów 

Piątego marca 2010 roku, na ekrany polskich kin wszedł jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku, czyli 

Alicja w krainie czarów w reżyserii Tima Burtona.  

  Losy jasnowłosej dziewczynki, która wpada do króliczej nory i rozpoczyna wędrówkę po dziwacznej  

i niezwykłej krainie, zna dziś niemalże każdy. Stworzył ją w 1865 roku angielski wykładowca matematyki Charles  

Lutwidge Dodgson, piszący pod pseudonimem: Lewis Carroll. W przedmowie do tłumaczonego przez siebie dzieła 

Carrolla, Maciej Słomczyński zwraca uwagę, że „jest to zapewne jedyny wypadek w dziejach piśmiennictwa, gdzie jeden 

tekst zawiera dwie zupełnie różne książki: jedną dla dzieci i drugą dla bardzo dorosłych”. 

 Historia wymyślona przez Anglika często stawała się inspiracją dla innych artystów. Warto wymienić tutaj 

chociażby Salvadora Dali (stworzył trzynaście ilustracji nawiązujących do utworu), Rolanda Topora (twórcy książki  Alicja 

w krainie liter) czy Jeffa Noona (autora powieści Automatyczna Alicja). Książka Lewisa Carrolla zainspirowała wielu 

twórców sztuk teatralnych i oper. W przedstawieniu w reżyserii Elizabeth Swados wystawionym na New York 

Shakespeare Festival w rolę Alicji wcieliła się sama Meryl Streep, amerykańska aktorka czternaście razy nominowana 

do Oscara.  

Warto wspomnieć, że w spektaklu Po drugiej stronie , w reżyserii Alicji Ruczko (liderki Stowarzyszenia Tratwa 

w Olsztynie), Alicję zagrała studentka Filologii Polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a także nasza 

sekretarz gazetki  – Dominika Grenda  

Historii Carrolla nie oparł się również autor scenariusza do komiksu zatytułowanego 

właśnie Alicja. Twórcą tym jest prof. PWSZ Jerzy Szyłak. Wprowadził on jednak pewne 

zmiany. „Od początku wiedziałem, że Alicja będzie dorosła, bo nie umiałbym wrzucić dziecka 

(nawet wymyślonego i tylko narysowanego) do świata, w którym grasują Szalony Kapelusznik, 

obłąkany Kot z Cheshire i skłonna do obcinania głów Królowa Kier” 1) – pisze we wstępie. 

Historia pełna jest nawiązań do dzieł innych twórców (np. Hamleta) a także brutalnych scen. 

Po sukcesie Alicji pojawiła się też druga część Alicja po drugiej stronie lustra. 

 Inspiracje i fascynacje dziełem Carrolla możemy bez problemów odnaleźć także  

w kinematografii. Na potrzeby filmu, dzieło Carrolla było adaptowane ok. dwudziestu pięciu 

razy. Zadania adaptacji podjęli się miedzy innymi Harry Harris, Nick Willing oraz Jan  

Švankmajer, który w dziele Coś z Alicji nie stroni od obrazów brzydoty i ohydy. W 1951 

roku wytwórnia Disneya również zdecydowała się ukazać przygody Alicji na srebrnym 

ekranie. Disneyowska Alicja w krainie czarów jest słodkim i uroczym filmem animowanym, 

w którym kolory są intensywne, a bohaterowie śliczni i zabawni. Alicja w tej wersji to pełna 

uroku, grzeczna dziewczynka o anielskim wyglądzie, która błąka się po krainie cudowności 

i napotyka na swej drodze mnóstwo dziwacznych stworzeń np. pana Gąsienicę, 

śpiewające kwiaty, szalonego Kapelusznika, Kapitana Dodo oraz Kota-Dziwaka. Właśnie 

ten Kot z Cheshire doskonale ocenia mieszkańców tej krainy: „Tu wszyscy są zwariowani”.2) 

Szaleństwo, piękno, surrealizm i fascynacja są wpisane  bezsprzecznie w przygody Alicji niezależnie od tego,  

z którą wersją mamy do czynienia. Nic więc dziwnego, że Tim Burton również nie oparł się jej urokowi.  

Timothy William Burton to urodzony w Kalifornii, amerykański reżyser, znany szerszej publiczności z takich 

m.in. dzieł: Sok z żuka, Batman, Powrót Batmana, Edward Nożycoręki, Jeździec bez głowy i Charlie i fabryka czekolady. 

To twórca, u którego mrok przeplata się z komizmem. Doskonale pasuje do tego stwierdzenia wyznanie reżysera 

mówiące, iż chciałby w swoich filmach łączyć grozę, smutek i humor, gdyż właśnie w nich zawiera się istota życia.3) 

Burton stworzył w swoich filmach własny świat. Burtonowska rzeczywistość jest nadzwyczaj plastyczna  
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i wizualnie wysmakowana. Reżyser bawi się nią i tworzy z rozmysłem  

i dziecięcą pasją. Zapełnia filmową krainę mrocznymi i zachwycającymi 

obrazami ze swej kreatywnymi wyobraźni oraz żongluje znanymi 

motywami i podejmuje je na osobliwy sposób. Warto zauważyć, że w jego 

wielu filmach mamy do czynienia z powracającymi motywami. Są to m.in. 

wszelkiego rodzaju krzywizny, czarno-białe paski oraz szachownice, 

martwe psy, ćmy, klauni, śnieg oraz motyw sceny przy stole. 

Wyobraźnia Burtona jest niezwykle plastyczna, kreatywna i 

wydaje się wręcz nieskończona, dlatego zastanówmy się jaka Alicja w 

krainie czarów powstała po przetworzeniu ją przez taką wyobraźnięW 

Znając specyfikę filmów Kalifornijczyka, możemy być pewni kilku spraw: po pierwsze Burtonowska Alicja jest 

zdecydowanie bardziej mroczna i niepokojąca, niż słodka animacja z 1951 roku, mimo iż obie adaptacje zostały 

wyprodukowane pod szyldem Disneya. Po drugie (co się zdecydowanie sprawdza) nie zabrakło dopieszczonych 

szczególików, zaskakujących plastycznych wizji, od których nie można oderwać oczu. Pod wzglądem wizualnym dzieło 

to prawdziwa uczta, w której wszystko jest dopracowane od samego początku, aż po koniec. A dodatkowo dzięki 

technologii 3D możemy zupełnie się zatracić w pięknie i cudownej estetyce filmu. Po trzecie, wszyscy mieszkańcy 

Krainy Czarów oczarowują i uwodzą widzów . Te wytwory wyobraźni Carrolla  same z siebie są niesamowite, a biorąc 

pod uwagę to, że Burton uwielbia dziwaków, oczywiste jest, że te stwory  jednocześnie przerażą i wycisną łzy z oczu 

każdemu,  kto skusi się obejrzeć Alicję . Bo jak mówi Tim Burton: potwory mają bardziej szczere dusze niż ludzie.4) Po 

czwarte (dla tych, co jeszcze nie widzieli)W reżyser w swojej adaptacji zupełnie Was zaskoczy, zrobi z historią Alicji coś, 

czego nawet nie przypuszczaliście. Niespodzianka jest wielce prawdopodobna, zważywszy na to, że Burtonowska Alicja 

nie będzie uroczą, zagubioną dziewczyneczką, lecz dorosłą, bo dziewiętnastoletnią kobietą. Alicja powraca po latach do 

krainy, do której przed laty trafiła, spotyka swoich dawnych znajomych i musi podołać zadaniu, które zostaje przed nią 

postawione: obalić rządy okrutnej Królowej Kier. 

Warto zwrócić także uwagę na to, że w filmie gra wielu znanych aktorów, z którymi reżyser z Kalifornii 

współpracował przy okazji innych projektów. Są to: Johnny Depp (dla którego to 

siódmy projekt, przy którym współpracuje ze swoim wieloletnim przyjacielem, 

Timem), Helena Bohnam-Carter, Michael Gough, Christopher Lee, Alan Rickman 

oraz Timothy Spall. Natomiast muzykę skomponuje niezastąpiony Danny Elfman, 

którego utwory mogliśmy już podziwiać przy jedenastu działach filmowych Burtona.  

Pewne jest to, że Burtonowska Alicja w Krainie Czarów otworzy przed 

każdym nowe możliwości odczytania historii wymyślonej przez Carrolla. Po 

obejrzeniu tego filmu ta ujmująca historia zacznie Wam się jawić jeszcze inaczej, 

zapewne będzie Was jeszcze bardziej ciekawić. Bo, jak zapowiada Szalony Kapelusznik ze zwiastuna filmu: „To miejsce 

jest inne niż wszystko, co znasz. To kraina czarów, tajemnic i niebezpieczeństw. Mówią, żeby tu przeżyć trzeba być 

zwariowanym jak Kapelusznik. A ja jestem mocno rąbnięty.”5)  Czy jesteście gotowi na przygodę w mrocznej i magicznej 

Krainie Czarów Tima Burtona? Serdecznie zapraszam do kin.                 

          KRYSIA 

Przypisy:    

1) Jerzy Szyłak, Wstęp do komiksu, w: Alicja, 2006.         

2)Dialog z filmu Alicja w Krainie Czarów z 1951 roku, w reżyserii Hamiltona Luske i Clyde’a Geronimiego. 
3)Maria Kornatowska, Demiurg melancholijny i anarchiczny, „Kino” 2000, nr 4, s.15. 
4)Mark Salisbury, Burton on Burton, Revised Edition, London 2006, s. 3. 
5)Dialog ze zwiastunu filmu Alicja w krainie Czarów z 2010 roku, w reżyserii Tima Burtona. 
 
Źródła zdjęć: www.filmweb.pl; www.disney-pictures.blog.onet.pl; 
http://www.pastelportal.com/stories/category/graphic-novels/alicja/ 
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Reportaż – Dlaczego warto być wegetarianinem 

 

Ekologiczny wegetarianizmEkologiczny wegetarianizmEkologiczny wegetarianizmEkologiczny wegetarianizm    

 
Z różnych stron zalewani jesteśmy apelami osób i organizacji próbujących przekonać jak 

największą liczbę z nas do ekologicznego stylu życia. W telewizji mnożą się reklamy, w których znane 

osobistości przekonują polskie społeczeństwo do oszczędzania prądu, zakręcania wody i przeróżnych 

innych „zabiegów” ekologicznych, a na półkach sklepowych coraz więcej produktów posiada 

przeróżne kolorowe znaczki związane z ekologią. W ten sposób ochrona środowiska stała się niemal 

trendem naszych czasów i coraz więcej ludzi deklaruje, że dba o środowisko segregując śmieci, 

oszczędzając energię lub na wszelakie inne sposoby. Okazuje się jednak, że nie są one 

wystarczająco skuteczne i klimat ciągle ociepla się w zastraszającym tempie. 

Podczas konferencji klimatycznej w Kopenhadze Poul Mc Cartney (dawny Beatles i zarazem 

wegetarianin :) - w swym przemówieniu przedstawił opinię wyprowadzoną na podstawie badań na 

temat głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Mianowicie z badań tych wynika, że największą 

dawkę CO2, społeczeństwo dostarcza atmosferze podczas przemysłowej hodowli trzody chlewnej. 

Według wyliczeń, gdyby każdy człowiek na ziemi choć raz w tygodniu potrafił zrezygnować z jedzenia 

mięsa – emisja CO2 (główna przyczyna ocieplenia klimatu) uległaby ogromnemu obniżeniu. 

Stąd w imieniu naszej steranej planety apelujemy do studentów – i nie tylko – aby jeden dzień 

w tygodniu spróbowali zabawić się w wegetarianizm i, przykładowo, w poniedziałek odpuścili tej 

„krowie”, czy też innemu zwierzakowi i po prostu nie jedli produktów, które kosztowałyby te istoty 

życie. W tym momencie korzyści odnieślibyśmy zarówno my – zapobiegając niszczeniu naszej 

planety, jak i zwierzęta, gdyż ilość mordowanych i męczonych w hodowlach zwierząt musiałaby się 

zmniejszyć analogicznie do zmniejszonego społecznego zapotrzebowania na mięso. Oczywiście 

celem tego artykułu nie jest przymuszanie kogoś do stania się wegetarianinem. Chciałabym jedynie 

zachęcić was do stosowania tego typu diety raz w tygodniu, na początku chociażby tylko po to, żeby 

zobaczyć jak to jest. ☺ 

No tak, w tym momencie należałoby jednak przypomnieć, czym jest sam wegetarianizm i co 

mam na myśli apelując o jeden dzień diety wegetariańskiej. Wiele osób wegetarianizm myli  

z weganizmem lub zwykłym postem na wigilię. Ile to razy, gdy mówię o tym, że jestem wegetarianką  

i nie jem ryb słyszę w odpowiedzi: – „ale przecież nawet Jezus jadł ryby...?”  
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No cóż mam powiedzieć – po pierwsze – wegetarianizm nie jest naśladownictwem Jezusa, a po drugie 

– nic mi nie wiadomo o tym, żeby Jezus był wegetarianinem. ;) 

Chcąc jednak uniknąć nieporozumień, dla zainteresowanych, poniżej przedstawiam znaczenie 

podstawowych pojęć związanych z tą tematyką oraz obalenie kilku mitów. 

 

SŁOWNICZEK 

Pojęcia związane z wegetarianizmem 

Wegetarianizm – to po prostu dieta (sposób 
odżywiania) polegająca na niejedzeniu żadnych 
potraw, które w swoim składzie zawierałyby mięso 
lub cokolwiek, czego zdobycie kosztowało życie 
jakiegokolwiek zwierzęcia (np. żelatyna zwierzęca, 
kości itp.) 
Weganizm – to odmiana wegetarianizmu, która 
oprócz mięsa eliminuje z diety wszystkie składniki 
pochodzenia zwierzęcego (nabiał, jajka, miód, 
żelatynę itp.), dodatkowo jest to także postawa, 
polegająca na odrzuceniu wszelkich dóbr i 
korzyści, mogących mieć źródło w cierpieniu 
zwierząt (skórzanej odzieży, futer, ubrań z wełny 
czy jedwabiu, wyrobów z kości słoniowej a nawet 
kosmetyków testowanych na zwierzętach). 
Fruktarianizm – najbardziej zaostrzona (i zarazem 
chyba najczęściej wykpiwana) forma 
wegetarianizmu. Oprócz mięsa i produktów 
pochodzenia zwierzęcego, fruktarianie nie jedzą 
nawet żadnych owoców i warzyw, których zerwanie 
uśmierciłoby roślinę (np. sałaty). Ich pokarmem są 
owoce, które same spadną z drzewa. 

 
Prawdy i mity o wegetarianach 
 
O zwyczajach i praktykach związanych  
z wegetarianizmem krąży wiele mitów i opinii, 
nie mających nic wspólnego z rzeczywistą 
ideologią wegetarianów, dlatego na koniec 
tego artykułu proponuję czytelnikom naszej 
gazetki zapoznanie się z faktami na temat 
najczęstszych mitów i odniesieniami do 
zarzutów stawianych wegetarianom. :) 
  
Zarzut numer 1  
„Obłuda wegetarian – bronią mordowane zwierzęta, 
a godzą się na znęcanie nad marchewkami- 
przecież one też cierpią, gdy są wyrywane z ziemi!” 
 
No właśnie, problem w tym, że marchewki nie 
cierpią – rośliny nie mogą odczuwać bólu, gdyż 

po prostu nie posiadają układu nerwowego 
odpowiedzialnego za takie odczucia jak ból :] 
są jednak odłamy wegetarian, które nie 
dopuszczają do siebie tej myśli i nie ruszą 
nawet marchewki – czekając aż im jabłko 
samo spadnie pod nogi (wspomniani już 
fruktarianie☺) 
 
Zarzut numer 2  
"Wegetarianin je ryby." 
– Jak już wspominałam wegetarianie nie jedzą 
zwierząt, a ryba to bez wątpienia zwierzę – 
nawet mrówka to zwierzę, więc naprawdę nie 
wiem skąd ten pomysł, żeby ryba nie miała się 
zaliczać do zwierząt – wegetarianizm to nie to 
samo, co post w ujęciu katolickim. 
 
Mit numer 1  
„Wegetarianie nie jedzą produktów mlecznych 
 i  jajek.” 
– Wegetarianie mogą spożywać takie produkty 
i najczęściej je spożywają – osoby, które 
unikają nawet tych produktów to weganie,  
a nie wegetarianie – nie są to terminy 
zamienne. 
 
Mit numer 2  
„Nie jesz mięsa będziesz chora” 
– Odpowiednio dobrana dieta wegetariańska 
nie zagraża ani zdrowiu ani życiu. 
 
Mit numer 3  
„Wegetarianin całe życie cierpi i nigdy nie je tego, 
na co ma ochotę” 
– Nie wiem skąd powszechne przekonanie, że 
mięso jest tak unikalne, a rezygnacja z jego 
spożywania jego tak bolesna, iż tak wielu 
myśli, że nie da się bez niego przygotować 
żadnej smacznej potrawy. Wierzcie mi lub nie, 
ale wegetarianie także jedzą smacznie i wcale 
nie śnią im się po nocach hamburgery czy 
kurczaki z rożna. 

 
zdjęcie: www.wegetarianie.pl 

 

Jeśli jednak nie wierzycie mi- sprawdźcie sami.☺     BUFFY 
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Gdzie warto pojechać w wakacje – Przegląd 
najciekawszych festiwali 
 

Wielu z nas pojawia się na różnego rodzaju festiwalach. Są to zazwyczaj imprezy 
związane z konkretną dziedziną i adresowane do konkretnych odbiorców. Z roku na rok liczba 
tego typu wydarzeń wzrasta, analogicznie do wzrostu różnorodności zainteresowań ludzi.  
Poszperałam trochę w Internecie  w poszukiwaniu co ciekawszych zdarzeń  tak,  aby każdy  
z Was znalazł coś dla siebie. Postanowiłam napisać o tym już teraz, ponieważ  szaleństwo 
festiwalowe rozpoczyna się już w kwietniu.  
 

 
KWIECIEŃ 

21–25 kwietnia – we Wrocławiu odbędzie się  Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN. 
Interesująca propozycja dla studentów tworzących, jak i tych co lubią sobie popatrzeć ☺ 

 
MAJ 

 
Poza juwenaliowym szałem, odbędzie też wiele innych ciekawych zdarzeń. Oto i kilka z nich: 
6–9 maja 2010 – Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa... ”Czy to jest kochanie” w Elblągu. To  
z pewnością gratka dla amatorów teatralnych działań. W ostatnim dniu festiwalu odbędzie dodatkowo 
koncert Janusza Radka. 
6–30 maja – Międzynarodowy Festiwal Fotografii FotoFestiwal w Łodzi. Jeden z najbardziej 
prestiżowych festiwali fotograficznych, warto by podpatrzeć jak się robi dobre zdjęcia. 
22 maja – Smooth Jazz Festiwal  w Bydgoszczy. Impreza dość świeża, ale od samego początku 
może pochwalić się wielką klasą. W tym roku na bydgoskiej scenie jazzowej gościć będziemy takie 
gwiazdy jak: Maya Con Dios z Cesarią Evorą, Kayah, Smolik, Macy Gray. 

 
CZERWIEC 

 
Zaliczamy sesję i ruszamy w świat! A gdzie to jeszcze się okaże. Jazzmaniakom zaleca się czyhać 
na pojawienie się konkretnego terminu Warsaw Summer Jazz. A poza tym w czerwcu czeka nas 
jeszcze Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie odbywający się w dniach 26. 06. – 04. 07. Poza 
koncertami i wykładami możemy jeszcze skorzystać z licznych warsztatów związanych z kulturą 
żydowską, takich jak: kaligrafia hebrajska, śpiew chasydzki, śpiew jidysz, taniec żydowski, kuchnia 
żydowska, język hebrajski i jidysz. Albo po prostu pospacerować i zjeść słynne zapiekanki na 
krakowskim Kazimierzu. 

 
LIPIEC 

 
W lipcu czeka nas festiwalowa eksplozja. Tu nie ma wątpliwości, każdy coś znajdzie! 
1– 4 lipca – Open’er  Festival w Gdyni, to impreza której nie trzeba reklamować☺ 
1–4 lipca  – Etnofestiwal w Malborku. Skupia miłośników kultury etnicznej głównie afrykańskiej, 
chociaż pobrzmiewają też klimaty australijskie czy hiszpańskie. Na festiwalu można nie tylko 
posłuchać dobrej muzyki, ale też wziąć udział w warsztatach gry na bębnach afrykańskich czy 
australijskim didgeridoo albo spróbować tańca afrykańskiego lub tańca z ogniem.  
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6–10 lipca – Slot Art. Festiwal – Lubiąż koło Wrocławia. Moim skromnym zdaniem najlepszy  
z możliwych festiwal. Tu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie zarówno na koncertach jak i na 
warsztatach. Wiem co mówię!! Po koncertach na dużej scenie odbywają się mniejsze imprezy  
o zróżnicowanych klimatach. A warsztaty? W ubiegłym roku liczba warsztatów wynosiła 135. Miejsc 
nie zabraknie dla nikogo! Można spróbować dosłownie wszystkiego: od tańców irlandzkich i jazdy na 
monocyklu przez beatbox, śpiew, ruch performatywny, realizację dźwięku, grekę klasyczną  po 
szydełkowanie i tworzenie maszyny parowej! Można też pójść na film, wykład lub po prostu pogadać 
z całym tłumem pozytywnie zakręconych ludzi. 
8–11 lipca – Seven Festiwal – Węgorzewo. Wszyscy którzy lubią rockowe brzmienia z pewnością już 
dawno wpisali tą imprezę do kalendarza. 
15–17 lipca – Suwałki Blues Festiwal 
15–18 lipca – Gdańsk Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA  
15–18 lipca – Colours of Ostrava (Czechy). Same gwiazdy i sama pozytywna energia, ale trzeba 
uważać, aby w Czechach niczego nie szukać☺ 
22 lipca – 01 sierpnia – Era Nowe Horyzonty – Festiwal filmowy – Wrocław 
30–31 lipca 2010 – Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla w Tychach. Na te dwa dni do Tychów 
ściągają wszyscy fani Dżemu, a jest ich znacznie więcej niż się wydaje. 
30 lipca – 01 sierpnia  – Woodstock Kostrzyn nad Odrą. Kolejny słynny Przystanek Woodstock 
zapowiada się niezwykle ciekawie. Wystąpią takie gwiazdy jak: Nigel Kennedy, Armia, Zielone żabki, 
Tymon Tymański, Carrentouohill, Leszek Możdżer. 
31 lipca 2010 – 8 sierpnia 2010 – Festiwal Szekspirowski  Gdańsk. Jak dziś gra się sztuki Szekspira? 
Zdziwić się można jak współczesny może być Szekspir. 

 
SIERPIEŃ 

Jak już zmyjecie z siebie woodstockowy kurz, można śmiało ruszać dalej, bo w końcu raz się żyje! 
 5 – 8 sierpnia – FROG – Festiwal Rytmu i Ognia w Gdyni – Orłowie. To festiwal bardzo podobny do 
malborskiego Etnofestiwalu. Na gdyńskiej plaży również można spróbować tańców afrykańskich, gry 
na bębnach. Dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że FROG ściśle współpracuje z sopocką szkołą 
tańca El Duende dzięki czemu organizowane są też warsztaty tańca bollywood, flamenco oraz tribala 
(połączenia tańca brzucha z tańcami arabskimi i flamenco). 
06 – 07 sierpnia – Mazury Hip – Hop Festiwal 2010  – Giżycko. Dobra hip-hopowa impreza. Kto 
wystąpi? A proszę: O.S.T.R., DJ Haem, Kochan i ŁDZ Orkiestra. 
13 – 15 sierpnia – Ostróda Reggae Festiwal. Wszyscy fani reggae znają ten festiwal. Warto 
naładować się pozytywną energią, a tu można  naładować się na cały rokW do następnej Ostródy☺ 
19 – 21 sierpnia – Hip Hop Kemp – Hradec Králové( Czechy). A tu mamy kolejny pretekst aby wybrać 
się do Czech. Czy kogoś trzeba namawiać? 
20 – 21 sierpnia – CokeLife Festival w Krakowie. Jeżeli nie wycieczka do Czech to może by tak do 
Krakowa? CokeLife to wydarzenie muzyczne porównywalne chyba tylko do Open’era i zawsze 
można spodziewać się tam największych gwiazd. Krótko mówiąc: warto! 
27 – 28 sierpnia – Reggae Dub Festival – Bielawa. Nie udało Wam się być na Ostródzie? Nie 
szkodzi! Możecie nadrobić w Bielawie! Równie pozytywna impreza i fantastyczny zastrzyk energii 
przed wrześniowymi praktykami! 
Pod koniec tej listy warto jeszcze wspomnieć Tczewskie „Zdarzenia”, czyli Międzynarodowy Festiwal 
Działań Teatralnych i Plastycznych. Koniecznie zajrzyjcie! Wysoki poziom, fantastyczna atmosfera,  
a w dodatku tak blisko!  
 

To by było na tyle. Pewnie wiele festiwali pominęłam, ale jeśli chcecie –  
napiszcie na nasz mail (pwszgazeta@gmail.com ) o waszych dużych imprezach, aby 
podzielić się informacjami z innymi studentami PWSZ.  
Ja już zaplanowałam swój festiwalowy rajd. A Wy??     
    

 

 

DOMELA 
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Komiks – GET DUCK   
zaznaczamy, że zbieżność zdarzeń i skojarzeń jest zupełnie przypadkowa / MIŚKA I S. 


