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Przed Wami kolejna odsłona dobrze znanego studentom
uczelnianego pisma „PWSZ NEW PROJECT”.
Czasopismo funkcjonuje z powodzeniem od kilku dobrych lat
pod egidą sekcji dziennikarskiej Koła Naukowego „Humanitas”.
Dlaczego zatem mówimy o reaktywacji? Nasza gazetka działa
z przerwami, wynikającymi z różnych przyczyn: zmiany składu
zespołu redakcyjnego, odejścia „starej gwardii”, poszukiwania
nowych studentów, zainteresowanych działalnością w sekcji
dziennikarskiej. I właśnie po jednej z takich dłuższych przerw
„PWSZ NEW PROJECT” wznawia działalność.
Mamy nadzieję, że nasza gazetka będzie stanowić forum
wymiany dziennikarsko-publicystycznych doświadczeń studentów,
że będziecie zamieszczać w niej teksty Was interesujące, że
poruszycie problemy i omówicie sprawy, które są dla Was ważne.
Czekamy na wywiady, felietony, recenzje, ciekawostki kulturalne,
naukowe, na Wasze próby literackie – słowem jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje. Przysyłajcie teksty! Czekamy na każdy
Wasz artykuł!
W tym grudniowym numerze przeczytacie m.in. oczywiście
o
świątecznych
smakach
i
zwyczajach,
ale
także
o przedświątecznych porządkach, o idei „świątecznej paczki”,
o obowiązkach damskich i męskich, sylwestrowych wojnach oraz
godnych polecenia filmach, jak również o tym czy warto komuś
sprezentować psa pod choinkę.
W tym przedświątecznym duchu życzymy Wam właśnie
porządku – w życiu, w rodzinie, na studiach, w pracy… Niech
w tej atmosferze wielkiego sprzątania zostaną oddzielone sprawy
duże i ważne od tych, które można wyrzucić do kosza… Niech
w Waszym życiu zapanuje ład i harmonia.
I niech to będą po prostu Szczęśliwe Święta Bożego
Narodzenia w Waszych domach!
Zespół redakcyjny
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Cześć, jestem Bombka. Skąd się wzięłam? Dlaczego właśnie ja
jestem wieszana na wigilijnym drzewku? Otóż…
Po raz pierwszy powstałam w niemieckim warsztacie Hansa
Greinera w połowie wieku XIX. W Polsce pojawiłam się
chwilę później i wywołałam ogólny zachwyt.
Początkowo zastępowały mnie owoce i orzechy. Z czasem
zaczęłam być z waty i papieru, a bardziej odważni strugali
mnie z drewna, starając się wyrzeźbić we mnie przeróżne
wzorki. Obecnie, najpopularniejsza moja postać to kula
z cienkiego szkła. Posrebrzają mnie od środka i czynią na
mojej powierzchni cuda-niewidy!
Wielu ludzi zaczęło się mną nudzić, bo w każdym sklepie
byłam taka sama. Jednak i tutaj pojawił się przełom. Sztywno
określone zasady ubierania choinki, które powstały wraz
z moim wynalezieniem, przerodziły się w indywidualne
pomysły i szykowne wzory. Mogę być butem Mikołaja,
aniołkiem ze skrzydełkami, podłużnym czubkiem drzewka
wigilijnego, a nawet gwiazdką. Jak wiadomo, kreatywność
człowieka nie zna granic, więc stałam się przepięknym
rękodziełem. W każdym domu byłam inna, w każdym
domu zaczęłam coś symbolizować, być tradycją.
A Ty? Nie zapomniałeś w tym roku o własnoręcznie
zrobionej bombce? Pomyśl. Masz tyle możliwości
zrobienia z niej przepięknego dzieła sztuki.
A może właśnie od tegorocznych Świąt
Bożego Narodzenia tworzenie bombek stanie
się
Twoją
tradycją
rodzinną?
Agnieszka Malinowska
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TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
Święta: czas ogromnej radości, ale i dużego wysiłku,
ponieważ trzeba kupić prezenty, a i kolejki w sklepach
przerażają… W domu należy wszystko „ogarnąć”, a ileż pracy
czeka w kuchni - wszak zwyczaj nakazuje przygotowanie
tradycyjnych potraw! Właśnie, tradycja… Skąd się w ogóle wziął
ten i inne zwyczaje świąteczne i czy mają coś symbolizować?
Postaram się to przybliżyć.
Skoro już wspomniałam o potrawach, to od nich zacznę. Różna
jest ich ilość na świątecznym stole, zależy to od miejscowych
zwyczajów, zamożności rodziny, czy od samej gospodyni. W niektórych
regionach podaje się ich dwanaście, co nawiązuje do dwunastu
apostołów. Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być
nieparzysta. Aleksander Brückner w „Słowniku etymologicznym
języka polskiego” podaje, że wieczerza chłopska składała się z pięciu
lub siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji
z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były różne, na przykład: 7 –
jako siedem dni tygodnia, czy 9 – na cześć dziewięciu chórów
anielskich. Jeśli chodzi o samo rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej,
następowało ono po ukazaniu się pierwszej gwiazdy na niebie.
Czyniono tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej.
Główną potrawą wigilijną jest ryba, podawana pod różnymi
postaciami. W starożytności chrześcijańskiej ryba symbolizowała
samego Chrystusa.
Na wigilijnym stole nie powinno również zabraknąć potraw
z kapustą, grochem, fasolą, burakami i pszenicą, ponieważ
według tradycji spożycie ich wyraża dziękczynienie Bogu za urodzaj na
polach,
w ogrodach i lasach oraz wyraża prośbę o błogosławieństwo na
następny rok. Trzeba także pamiętać o maku, symbolu niezliczonych
szczęśliwych chwil. Spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza
dzielenie się opłatkiem, w tradycji polskiej bardzo cienkim przaśnym
chlebem. Wspólne przełamanie się opłatkiem jest symbolem
pojednania
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, ponieważ skłóceni nie
zasiadają razem do stołu. Tradycja ta swoje korzenie ma w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa. Początkowo nie miała związku z Bożym
Narodzeniem, była natomiast symbolem Komunii Duchowej członków
Kościoła. Zwyczaj błogosławienia chleba nazywano eulogiami. Z czasem
na wigilijną mszę przynoszono chleb, który błogosławiono i którym się
dzielono. Najstarsza wzmianka źródłowa o praktyce łamania się
opłatkiem w polskich rodzinach pochodzi z końca XVIII wieku.
Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego jest wspólne
śpiewanie
kolęd.
Najstarsze
pieśni
opowiadające
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o
narodzeniu
Jezusa
sięgają
czasów
średniowiecza.
W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od tradycyjnej
mszy pasterskiej aż do święta Chrztu Pańskiego. Najstarszą polską
kolędą jest pochodząca z 1424 roku zatytułowana „Zdrów bądź królu
anielski”. Najsłynniejszą natomiast jest „Cicha noc”, która
przetłumaczona została na ponad 300 języków i dialektów.
Powstała ona w roku 1818 w małym austriackim miasteczku Oberndorf
obok Salzburga w Alpach. Jej autorami byli: wikary miejscowego
kościoła – ks. Józef Mohr oraz jego organista – Franz Xaver Gruber.
Tradycyjnym zwyczajem w Polsce jest zostawianie
wolnego miejsca przy stole. Dodatkowe nakrycie przygotowywane
jest dla przygodnego gościa. Ma ono również wyrażać pamięć
o osobach nam bliskich, które nie mogą spędzić z nami tego
wyjątkowego czasu. Miejsce to również ma przypominać o zmarłych
członkach rodziny.
Kolejnym elementem kojarzącym się ze świętami jest choinka.
Ubieranie choinki jest jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych.
Zwyczaj ten przeniósł się do Polski z Niemiec dopiero pod koniec XVIII
wieku. Wcześniej popularne było wieszanie w domu tak zwanej „jodłki”,
czyli wierzchołka sosny, jodły lub świerku. Drzewko to chronić miało
przed złymi mocami.
Początkowo Kościół był przeciwny strojeniu choinki, jednak
szybko nadał drzewku i jego ozdobom symbolikę chrześcijańską.
I tak choinka stała się symbolem biblijnego drzewa, pod którym
rozpoczęła się historia ludzkości. Łańcuchy wijące się wśród iglastych
gałązek przypominają węża-kusiciela. Gwiazda umieszczona na
szczycie jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła
Trzech Króli do Jezuska. Jabłka, przywodzą na myśl biblijne drzewo,
świeczki na gałązkach dają ciepło duszom przodków. Zielone drzewka
ozdabiano także piernikami, które wypiekano często w kształcie
zwierząt na pamiątkę ich przybycia do Betlejem. Na choince pojawiały
się również orzechy, które imitowały dzisiejsze bombki. Pierwsze
bombki, zwane gdzie niegdzie bańkami, miały kształt kuli. Legenda
głosi, że wymyślił je, wydmuchał i pomalował niejaki Hans Greiner –
ubogi hutnik, którego nie było stać na orzechy. Tak ustrojona choinka
tradycyjnie stała do święta Trzech Króli.
Chrześcijańską tradycją kończącą wieczór wigilijny była
i jest pasterka, msza odprawiana dokładnie o północy. Upamiętnia
ona przybycie do Betlejem pasterzy i oddanie przez nich hołdu małemu
Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej
wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku.
Nie ulega wątpliwości, że tradycje i zwyczaje towarzyszą nam od
zawsze. Dlatego tak ważne jest ich pielęgnowanie i przekazywanie
z pokolenia na pokolenie.
JW
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Boże Narodzenie to czas ciepła
i miłości. Niestety, nie wszyscy
mogą spędzić święta spokojnie
i bez trosk. O pomaganiu innym,
byciu
wolontariuszem
i „Szlachetnej Paczce” opowie
Anita
Łuszcz,
studentka
administracji samorządowej na
naszej uczelni.
Jak rozpoczęłaś swoją przygodę z wolontariatem?
Na drugim roku studiów miałam trochę wolnego czasu i chciałam go
dobrze spożytkować. Nie planowałam siedzieć w domu. Trafiłam do
Centrum
Wolontariatu,
gdzie
zaczęłam
udzielać
korepetycji
z matematyki. Dziewczynce, z którą pracowałam, udało się nadrobić
zaległości i zdać do następnej klasy. Byłam zaskoczona, że moja
godzina tygodniowo dała jej tak wiele. Poczułam wtedy ogromną
satysfakcję i chciałam robić coś więcej.
Tam dowiedziałaś się o „Szlachetnej Paczce”?
Tak, ale początkowo nie mogłam wziąć w niej udziału. Łączę studia
z pracą i dopiero niedawno udało mi się wygospodarować więcej czasu.
O „Szlachetnej Paczce” przypomniałam sobie kilka miesięcy temu.
Odwiedziłam stronę internetową, zarejestrowałam się, wypełniłam
formularze. Pozostało mi tylko czekać – nie trwało to długo. Po kilku
godzinach od rejestracji dostałam maila z zaproszeniem na rozmowę.
Udałam się na spotkanie, później przeszłam szkolenia i wszystko
ruszyło.
Na czym konkretnie polega program?
Program polega na znalezieniu rodzin najbardziej potrzebujących
pomocy i dotarciu do nich. Dzięki wolontariuszom, którzy spotykają się
z nimii rozmawiają, powstaje baza rodzin z opisem indywidualnej
sytuacji i potrzeb. Darczyńcy mogą wybrać z niej tę, której chcą
pomóc. Baza znajduje się na stronie szlachetnapaczka.pl. Kontakt
z wolontariuszem i pomoc materialna mają być dla rodzin impulsem do
zmiany.
Co może lub powinno znaleźć się w paczce?
Przede wszystkim przedmioty, które są najbardziej potrzebne rodzinie.
Czasem są to meble albo na przykład pralka czy lodówka. Osoby chore
mogą liczyć na sprzęt rehabilitacyjny, dzieci na komputer, czy
materiały do nauki. Słyszałam historię o dziewczynce, która najbardziej
chciała dostać książkę do języka niemieckiego. Dla większości z nas
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zakup podręcznika nie jest problemem, te kilkadziesiąt złotych nie
wydaje się być dużą kwotą. Jednak dla rodziny, która znalazła się
w trudnej sytuacji, ma chore dziecko, a wypłata ledwo starcza rodzicom
na opłacenie rachunków, zakup książki ma mniejszy priorytet. Najpierw
trzeba znaleźć pieniądze na jedzenie. Dlatego też w paczkach często
znajduje się żywność.
Akcja ta jest przeznaczona dla osób, które znalazły się w
trudnej sytuacji. Kto może wziąć w niej udział? Czy rodziny
mogą same zgłaszać się do programu?
Nie, nie ma takiej możliwości… Rodzina zawsze musi zostać zgłoszona
przez kogoś innego – sąsiada, znajomych, bliskich. „Szlachetna Paczka”
jest kierowana do osób, które w wyniku różnych sytuacji nie mogą
sobie poradzić, np. finansowo. Trzeba tu zaznaczyć, że choć istnieje
pewna granica, to kryterium nie jest dochód na osobę w rodzinie, tylko
problemy, z jakimi ta musi się zmierzyć. Nie mogą też być to osoby
bierne, które oczekują pomocy. Udział w „Szlachetnej Paczce” może
wziąć rodzina z bohaterską postawą – taka, która pomimo trudności
próbuje walczyć o poprawę swojej sytuacji. Z naszej strony chcemy dać
dodatkowy impuls do działania, pokazać, że nie są sami ze swoimi
problemami.
Kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
Właściwie każda pełnoletnia osoba, która dysponuje wolnym czasem.
Ci, którym do uzyskania pełnoletności brakuje kilku miesięcy czy nawet
lat, też mają szansę się wykazać. Stają się wtedy wolontariuszami
wspomagającymi. Trzeba być osobą odpowiedzialną, pełną empatii, ale
też obiektywną. Do wolontariuszy należy decyzja, czy rodzina dostanie
się do programu, co bywa trudne. Czasem wysłuchujemy
wzruszających historii, ale zdarzają się też takie, po których człowiek
ma ochotę usiąść i rozpłakać się. Trzeba umieć znaleźć w sobie siłę i
starać się jak najlepiej pomóc rodzinie. Budujące jest zaangażowanie w
akcję – gdy została otwarta baza rodzin, już po kilku godzinach w
naszym regionie znalazło się 10 darczyńców. To naprawdę świetne.
Dlaczego warto pomagać?
To niesamowite, widzieć uśmiech na twarzy dziecka, które wie, że
w prezencie pod choinkę dostanie wymarzoną lalkę. Warto pomagać
choćby dla takich momentów. Wolontariat daje ogromną satysfakcję,
a świadomość, że nasz wolny czas i energia przyczyniły się do czegoś
dobrego, jest bezcenna.
Rozmawiała Monika Szałas
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Zbliżają
się
święta
Bożego
Narodzenia,
a
to
wiąże
się
szczególnie
z
jedną
rzeczą:
24 grudnia w wielu domach pod
choinką pojawiają się prezenty.
Wiele osób otrzymuje podarki za
sprawą świętego Mikołaja.
To ten sympatyczny, starszy pan
z
białą
brodą
i
wąsami,
często
z czerwonym nosem (ma się rozumieć od
mrozu), na którym są osadzone binokle, a przynajmniej okulary.
Zazwyczaj ubrany w czerwony kostium, przepasany w najgrubszym
miejscu swego pokaźnego brzucha, i tego samego koloru czapkę,
zakończoną dużym, białym pomponem. Nie mogę pominąć kolejnego,
niezbędnego atrybutu, czyli worka na plecach, wypchanego po brzegi
suwenirami.
Najczęściej powozi saniami zaprzężonymi w renifery, które mimo
braku skrzydeł potrafią nieźle latać. Ciągają one swój zaprzęg
z Mikołajem nad dachami domów i pomiędzy kominami. Niektóre z tych
kominów stają się celem dla świętego (zapewne mieszkają tam
grzeczne dzieci, a on musi przecież jakoś do nich dotrzeć). Nikogo
zatem nie dziwi forma rozdawnictwa prezentów i nieważne, czy zostaną
dostarczone przez komin, czy też niezauważalnie pod choinkę, ważne,
aby dotarły na czas.
Niektórych spotyka ten zaszczyt, że Mikołaj dociera do nich
osobiście ze swoim charakterystycznym „,ho, ho, ho”, wypytuje
o zachowanie w mijającym roku i każe deklamować dzieciom wierszyki
lub śpiewać kolędy. Niektórzy, zwłaszcza starsi za swoje grzeszki
otrzymują rózgę.
Wiem, że taki jest przeważnie obraz jednego z najbardziej
popularnych świętych. Zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno
prawdziwy? Okazuje się, że wizerunek, skądinąd prawdziwego
świętego, został wykreowany z powodów komercyjnych. Pragnę w tym
momencie przypomnieć, że obraz tej świątecznej postaci powstał
już podczas wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.
Przecież pierwowzorem współczesnych portretów Mikołaja są ilustracje
opublikowane na łamach magazynu „Harper’s Weekly”. Pierwsza z nich,
została zamieszczona 3 stycznia 1863 roku na tytułowej okładce,
gdzie można było zauważyć Mikołaja rozdającego prezenty żołnierzom
podczas wojny w USA. Z kolei, 1 stycznia 1881 r. na pierwszej stronie
tej samej gazety została umieszczona ilustracja autorstwa tego samego
rysownika, niejakiego Thomasa Nasta, przedstawiająca świętego
Mikołaja objuczonego upominkami. Ten to wizerunek został przede
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wszystkim spopularyzowany w 1930 roku przez artystę Freda Mizena
na potrzeby reklamy największego na świecie producenta
i sprzedawcy napojów bezalkoholowych, jednym słowem,
koncernu Coca-Coli.
Ciekawą rzeczą jest to, że już rok później jeszcze nowszy rysunek
św. Mikołaja przygotował również na zlecenie tej samej firmy Huddon
Sundblom. Nota bene tego samego autorstwa jest pamiętna okładka
grudniowego wydania Playboya z 1972 r., na której została
umieszczona roznegliżowana kobieta z charakterystyczną, mikołajową
czapką na głowie.
Myślę, że nadszedł czas zapytać co łączy tego, moim zdaniem
„fałszywego” Mikołaja, z jak najbardziej autentyczną postacią, jaką był
prawdziwy święty biskup Miry.
Uważam, że analogia tkwi w tym, iż kanonizowany Mikołaj
w spadku po bogatych rodzicach otrzymał znaczny majątek, którym
chętnie w całości podzielił się z ubogimi. Dodatkowo warto zauważyć, iż
wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem względem bliźniego, a sami
mieszkańcy miasta Mira (to dzisiaj miasto we wschodniej Licji, w Turcji)
wybrali go na swojego pasterza. Niewątpliwie mogę stwierdzić, że był
on też cudotwórcą, bo jak „kurczę blade” (cytując klasyka) inaczej
można nazwać to, iż cudownie uratował żeglarzy z katastrofy
morskiej, wskrzesił z martwych jednego z topielców na statku
wiozącym go na pielgrzymkę do Jerozolimy, czy też umożliwił wydanie
za mąż trzech ubogich panien (dzięki posagom, które dyskretnie im
dostarczył)?!
Pomimo wcześniejszych dywagacji sądzę, że współczesny obraz
św. Mikołaja jest bardzo sympatyczny, ale najważniejsze jest to, że
Mikołajami jesteśmy tak naprawdę my wszyscy, którzy w tym
szczególnym i radosnym czasie obdarowujemy się wzajemnie
prezentami. I niech tak pozostanie.
Wesołych Świąt życzy wszystkim: Mikołaj.

Karol Gajewski
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Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, refleksji, przebaczania,
spotkania się z rodziną, ale także czas podarków. Przygotowania
świąteczne często zaczynają się już na początku grudnia, a wszystko to
za sprawą sklepów i marketów, które emanują bożonarodzeniowymi
wystawami. Rodzice zawsze borykają się z „zagwozdką”: co kupić
swojemu dziecku, żeby było szczęśliwe, ale jednocześnie mogło się
czegoś nauczyć? Jednym z wyjść jest zakup zwierzęcia, najczęściej psa,
aby najmłodsi mogli na własnej skórze doświadczyć, czym jest
odpowiedzialność. Czy to aby najlepszy pomysł?
Każdy wie, że szczeniaczki są słodkie i urocze. W pierwszych
tygodniach swojego życia sprawiają, że nie można od nich oderwać
wzroku i chce się z nimi spędzać cały wolny czas. Problem zaczyna się
wtedy, kiedy ten słodziak zaczyna dorastać. Zacznijmy od tego, że
zakup psa powinien być przemyślaną decyzją, a nie spontanicznym
wymysłem, który uroił się w głowie pod wpływem chwili, emocji, lub
jakiejś sugestii. Małe dzieci bardzo często namawiają swoich rodziców
na kupno czworonoga i obiecują, że będą się nim zajmować, opiekować
i karmić. Niestety zdarzają się takie przypadki, że z biegiem czasu pies,
zwłaszcza ten dorastający, nie jest już atrakcją i staje się dla dziecka
czymś bezużytecznym.

Fot. Sebastian Czarnecki
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Tak jak ta ulubiona zabawka, którą malec bawi się na okrągło,
codziennie, aż do momentu znudzenia. I o ile niechciany przedmiot
można odstawić do kąta, lub schować w szafie, o tyle zwierzę jest
istotą żywą i nie możemy, od tak, się go pozbyć.
Pies to przede wszystkim obowiązek, odpowiedzialność, ale też
cierpliwość, poświęcenie i niemałe koszty. Zwierzę przynajmniej trzy
razy dziennie musi wyjść na spacer (co stanowi problem zwłaszcza dla
tych, którzy mieszkają w blokach i kamienicach), musi się odżywiać, a
do tego dochodzą przeróżne koszty szczepień, czy nawet lekarstw na
przeróżne choroby, których czworonóg może się nabawić, zwłaszcza w
okresie dorastania. Rodzice muszą się liczyć z tym, że dziecko, nawet
to najbardziej odpowiedzialne, nie zawsze będzie miało czas, by zająć
się swoim pupilem. Raz nie będzie mu się chciało, drugi raz będzie
miało dużo zadane do szkoły, innym razem będzie chore lub zmęczone.
Wtedy cała odpowiedzialność spoczywa na dorosłych i tutaj należy
sobie zadać pytanie, czy oni faktycznie mają czas na to, by pomóc
swojemu dziecku w opiece.
Zwierzę pod choinkę może być wspaniałym prezentem, ale tylko
wtedy, kiedy taki zakup planowało się z dużym wyprzedzeniem, a nie
pod wpływem impulsu. Trzeba przede wszystkim zastanowić się, jaki
pies będzie odpowiedni dla dziecka, a także który będzie pasował do
warunków panujących w domu. Wiadomym jest, że duże psy, jak
owczarki niemieckie czy labradory, potrzebują dużo ruchu, co kolejny
raz stanowi wyzwanie dla rodzin mieszkających w blokach. Jeżeli nie
ma się czasu, by przynajmniej 3-4 razy w tygodniu zapewnić takiemu
dużemu zwierzęciu dłuższy spacer, na przykład do parku, i odpowiednią
rekreację na miejscu, taki wybór nie będzie odpowiedni.
A co dzieje się w przypadku, kiedy prezent nie spodoba się
dziecku, lub żaden z domowników nie ma czasu, by zajmować się
pupilem? Wtedy najczęściej oddaje się zwierzęta do schroniska, stara
się znaleźć im nowy dom na własną rękę, lub – dużo bardziej brutalnie
– przywiązuje się je do drzewa w lesie lub parku i liczy na to, że ktoś
się tym zainteresuje. Niestety, najwięcej takich przypadków ma właśnie
miejsce w okresie poświątecznym, co wyraźnie wskazuje na to, że
mamy do czynienia z nietrafionym prezentem gwiazdkowym.
Dość radykalną kampanię w okresie przedświątecznym promuje
Fundacja „Prima”, która zajmuje się pomocą dla labradorów. „Pies pod
choinkę? Tylko pluszowy” – oto główne hasło akcji, które stara się
uświadomić ludziom, że zwierzę nie jest prezentem, a towarzyszem na
całe życie i jeżeli nie chcemy w stu procentach poświęcić się opiece nad
nim, nie powinniśmy w ogóle rozważać takowego zakupu.
Kupno psa wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, jednak może ono
przynieść wiele radości całej rodzinie. Posiadanie czworonoga jest
wspaniałą rzeczą, a szczęśliwy i odpowiednio zadbany potrafi być
wspaniałym towarzyszem nie tylko dla najmłodszych, ale i dla
dorosłych. Właśnie dlatego przestrzegam wszystkich tych, którzy
planują swoim pociechom sprawić psiaka pod choinkę: dokładnie
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zastanówcie się, czy właśnie tego chcecie i czy będziecie mieli czas
odciążyć dziecko z zadań. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem chwili,
tylko dwa razy ją przemyślcie. I choć mój pies był właśnie prezentem
choinkowym, to jednocześnie był on zakupem w pełni świadomym i
przemyślanym, a każdy z domowników zdawał sobie sprawę, że to nie
jest zabawka, a żywa istota, która – tak samo jak my – potrzebuje
opieki, troski i odrobiny czułości.
Sebastian Czarnecki

Zbliża się czas świąt. Ze świętami nadciąga czas wolny od zajęć.
A z czasem wolnym przychodzi nuda, przeplatana domowymi
obowiązkami. Co może zrobić student w czasie oczekiwania na
sylwestra żeby nie zrazić do siebie domowników?
Przed świętami, zaraz po powrocie do domu, staniesz w swoich
rodzinnych progach z jednym pytaniem w głowie: „I co ja mam teraz
robić?”. Pewnie zauważysz od razu krzątaninę w kuchni. Przygotowania
do świąt, pichcenie dwunastu potraw, ubieranie choinki. Wybierz którąś
z tych aktywności, dołącz do jednego z domowników i... pomóż! Poczuj
tę atmosferę przygotowań do uroczystości. Jestem realistą, tak,
obwiązanie choinki łańcuchem, żeby wyglądała jak świecący, srebrny
Wookie wystarczy. Resztę zrobią domownicy.
Nie zamykaj się od razu w pokoju, nie izoluj się od rodziny tak,
jak to robisz od początku roku akademickiego. Spędź ten czas
z bliskimi. Na rozmowach z rodzicami, na zabawach z młodszym
rodzeństwem, na żaleniu się starszemu rodzeństwu... Dobra, bądźmy
szczerzy. To wcale nie będzie tak wyglądało. Rodzicom nakłamiesz jak
to pilnie chodzisz na wszystkie wykłady, młodszemu rodzeństwu trochę
podokuczasz, a starszemu rzucisz jakieś niemiłe słowo na sekundę
przed zatrzaśnięciem drzwi swojego pokoju, by uniknąć zemsty
(pamiętaj, że strach prowadzi do gniewu, a stąd prosta droga do
ciemnej strony Mocy).
W czasie wigilijnej wieczerzy kulturalnie spróbuj każdej potrawy
(nie lubisz karpia, to chociaż rozsmaruj odrobinę jego mięsa na talerzu,
żeby zachować pozory), podziel się z wszystkimi opłatkiem (co z tego,
że ojcu śmierdzą dłonie karpiem i nie zjesz już opłatka, którego
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dotykał? Tradycja!), a najważniejsze: nie czekaj tak niecierpliwie na
prezent! Jesteś już studentem, chlubą rodziny, zachowuj się jak
student i... dobra, możesz usiąść przed komputerem po kolacji, Ty
nudny, sztywny automacie. C3PO byłby dumny.
Pytanie spędzające sen z powiek każdego studenta, czyli co robić
kiedy już się skończy świąteczne jedzenie, a przed nami jeszcze prawie
tydzień do upragnionego sylwestra? Kilka propozycji. Nowe „Gwiezdne
wojny” w kinach! Możesz też odnowić kontakty z przyjaciółmi
z sąsiedztwa (i pójść z nimi na „Gwiezdne wojny”). Kolejna opcja to
zaproszenie znajomych z uczelni do siebie (i zabranie ich na „Gwiezdne
wojny”). Całkiem przyjemnie można też spędzić czas na zakupach w
jednej z galerii handlowych (o ile potem pójdziesz na „Gwiezdne
wojny”). A jeśli zabraknie już pomysłów i pozostanie Ci jedynie
spędzenie tego czasu w domu to zgromadź całą rodzinkę, każ
wszystkim ubrać kurtki i ciepłe buty a następnie pójdźcie wszyscy na
„Gwiezdne wojny”. Serio, w okresie między świętami a sylwestrem
niczego innego nie można robić.
Wreszcie nadejdzie upragniony dzień. 31 grudnia. Dzień,
w którym coś się skończy a coś się zacznie na nowo. Dzień ten może
być okropny, chyba, że dobrze go zaplanujesz. Możesz pojechać na
imprezę do klubu muzycznego i spędzić go w tłumie spoconych,
pijanych ludzi. Możesz kupić fajerwerki i (broń Boże) stracić palce od
niewypału. Możesz spędzić go z dziewczyną/chłopakiem na
romantycznych chwilach we dwoje (nuda). Możesz spędzić go z rodziną
(serio?). Możesz też wreszcie wybrać się na „Gwiezdne wojny” do kina
i się świetnie bawić.
A tak na poważnie, to życzę Wam wszystkim drodzy studenci,
wykładowcy i kadro WESOŁYCH ŚWIĄT w rodzinnej, ciepłej atmosferze.
Niech ten czas obfituje w miłość, radość i dobroć. A Sylwester niech
będzie pamiętny (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), Nowy Rok
lepszy niż dotychczasowy, a moc z wami jasna! Kto się domyśli co ja
będę robił w tym czasie temu wszystkie skarby Jabby!
Bartosz Rybicki
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Życie na krawędzi – „Jack Strong”
Któregoś dnia moja mama rzuciła pomysł: „Poszłabym do
kina”. I rozpoczęła się burza mózgów. Komputer włączony,
repertuar kina odnaleziony, sprawdzamy. Mamie w oczy rzuca
się tytuł „Jack Strong”. Myślę sobie: O nie, tylko nie to! Film
polityczno-historyczny? To nie dla mnie, wynudzę się... Ale
decyzja zapadła, rzecz jasna bez mojej aprobaty.
Podczas seansu byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Film
wciągnął mnie bez reszty, kolejne sceny wywierały ogromne wrażenie.
Reżyser filmu Władysław Pasikowski (znany między innymi z filmów:
„Pokłosie”, czy „Psy”), według mnie wykonał dobrą robotę. Dobrał
genialną obsadę aktorską, która dodała „smaczku” przedstawianej
historii. Marcin Dorociński, odtwórca głównej roli – Ryszarda
Kuklińskiego wypadł znakomicie, podobnie Patrick Wilson, grający
agenta CIA. Bije ich jednak na głowę mistrzowską grą aktorska Oleg
Maslennikov, wcielający się w rolę Kulikova, głównodowodzącego
Wojskami Państw Stron Układu Warszawskiego. Na pochwałę zasługuje
również młody aktor Piotr Nerlewski, który – wcielając się w postać
Bogdana Kuklińskiego – potrafił wczuć się w rolę buntownika.
Film opowiada historię Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika
Ludowego Wojska Polskiego, który jako sztabowiec bierze udział
w opracowywaniu planów nadchodzącej wojny między NATO a Układem
Warszawskim. Szybko orientuje się, że w przypadku konfliktu, Polskę
czeka atomowa zagłada. Nie widząc innego sposobu na powstrzymanie
Sowietów, nawiązuje kontakt z Amerykanami i proponuje im
współpracę wywiadowczą... i tak staje się tajnym współpracownikiem
CIA, o wymownym pseudonimie „Jack Strong”. Od tego momentu jego
życie staje się zagrożone, co gorsza, zagrożenie to nie dotyczy tylko
jego, ale i całej rodziny. Jeden nieostrożny ruch może doprowadzić do
tragedii. W jego życie wkrada się konspiracja i paraliżujący strach…
Chociaż historia życia Kuklińskiego jest powszechnie znana, akcja
filmu zaskakuje i wciąga. Sceneria filmu dobrze oddaje klimat
minionych lat. Z kina wyszłam pozytywnie zaskoczona. Film jest godny
polecenia. Kto jeszcze nie widział, to gorąco zachęcam do obejrzenia!
JW
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Netflix
to
największa
wypożyczalnia
filmów
DVD
i niekwestionowany lider w branży „wideo na życzenie”. Swoje
usługi szerzy na skalę światową i może się pochwalić
wielomilionową klientelą. W 2012 roku amerykańska firma
stwierdziła, że chce zrewolucjonizować globalną scenę serialu
i postanowiła działać w tym kierunku na własną rękę.
Po ogromnym sukcesie „House of Cards” i „Orange Is the New Black”,
Netflix podjął się ryzykownej próby odwzorowania jednych
z najmroczniejszych historii komiksowego świata Marvela –
„Daredevila”, który do tej pory cieszył się opinią jednej z najgorzej
zrealizowanych adaptacji filmowych w świecie. Amerykański potentat
rzucił się więc na głęboką wodę, wiedząc jakie reperkusje miała
wcześniejsza nieudana ekranizacja historii niewidomego herosa. Kiedy
serial ujrzał światło dzienne, wszystkie wątpliwości odeszły
w niepamięć, a cały świat na nowo zachwycił się historią Matta
Murdocka – opowiedzianą w niezwykle klimatyczny sposób, zagraną
przez przekonujących w swoich rolach aktorów, a także wybitnie
przedstawioną na ekranie.
Tak wysoko stawiając sobie poprzeczkę Netflix sprawił, że
planowana na listopad adaptacja „Jessiki Jones” cieszyła się ogromną
popularnością, jeszcze zanim w ogóle ujrzała światło dzienne. Wszyscy
nie mogli się doczekać historii kolejnej bohaterki działającej
w mrocznej dzielnicy Nowego Jorku. A widownia, mając w pamięci
wybitnego „Daredevila”, po Jessice spodziewała się jeszcze więcej.
I teraz można już śmiało to powiedzieć: nie zawiodła się.
„Marvel’s Jessica Jones” różni się od swojego serialowego
poprzednika pod wieloma względami, i bardzo dobrze. W „Daredevilu”
otrzymaliśmy mroczną, ale bardzo krwawą historię o człowieku, który
w dzieciństwie pod wpływem chemikaliów stracił wzrok, ale w zamian
pozostałe
zmysły
znacząco
mu
się
wyostrzyły.
Swoją
niepełnosprawność połączoną z supermocami, ale także frustrację
i swego rodzaju nienawiść chciał spożytkować na powstrzymywanie
złoczyńców. Serialowy Matt Murdock stawał na straży jednej dzielnicy,
by powstrzymać jednego zagrażającego jej człowieka.
W
„Jessice
Jones”
mamy
do
czynienia
z
thrillerem
psychologicznym o byłej superbohaterce, która odeszła z branży po
przeżyciu ogromnej traumy. Wszystko za sprawą pewnego człowieka,
który dysponuje potężną mocą kontroli umysłów. I tutaj właściwie
przechodzimy do sedna, bo Zebediah Killgrave (znany z komiksów jako
Purple Man) zagrany przez Davida Tennanta jest po prostu
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rewelacyjny. Zapomnijcie o Lokim, zapomnijcie o Ultronie, zapomnijcie
o innych czarnych bohaterach z komiksowych ekranizacji. Killgrave to
zdecydowanie najlepiej odwzorowany superzłoczyńca od czasu
„Mrocznego Rycerza” i niesamowitej roli Heatha Ledgera jako Jokera.
Postać zagrana przez Tennanta nie budzi strachu swoją
fizycznością czy aparycją. To zwykły, normalnie wyglądający
mężczyzna, który idealnie wtapia się w tłum nowojorskiego życia.
Chowa się w cieniu i kontroluje tych, którzy są mu w danej części do
czegoś potrzebni. Killgrave nie budzi grozy jako takiej, strach wzbudza
bardziej jego umysł i to, co w sobie kryje. To wyzbyty z uczuć
psychopata, który swoich mocy nabawił się wskutek eksperymentów
i licznych operacji, jakie przeprowadzali na nim w młodości jego
rodzice.
Pozbawiony
normalnego
dzieciństwa,
wychowany
w laboratorium i przyzwyczajony do wyrządzania mu krzywdy,
pewnego dnia stał się potężnym władcą umysłów, a swoją niezwykłą
umiejętność używał wyłącznie do spełniania własnych zachcianek,
najczęściej w sposób brutalny. Killgrave nie wie co to litość, nie wie
czym jest odrzucenie czy tęsknota – wszyscy grają tak, jak on im każe
i nikt nie jest nawet w stanie mu się sprzeciwić. Tym właśnie wywołuje
w widzu strach i niepewność. A David Tennant, który dołożył od siebie
odpowiednią manierę mówienia, gestykulację i – przede wszystkim –
ogromną charyzmę, sprawił, że „Purple Man” stał się tworem
niepodrabialnym.
Kontrola umysłu to motyw przewodni całego serialu. Główna
bohaterka, która w przeszłości również była pod wpływem tej potężnej
siły, zmuszana była do rzeczy, których nie chciała robić. Odciska to na
niej swego rodzaju piętno, które ukazuje się w kolejnych fragmentach
serialu. Widzimy więc różnego rodzaju retrospekcje, wspomnienia,
a nawet urojenia, imaginacje czy koszmary, które cały czas
przypominają Jessice o tym, czego doświadczyła. Porusza się ona w
zamkniętym, bezpiecznym dla siebie obszarze i nie ufa nikomu, poza
wybranymi osobami. Cały czas czuje, że jest obserwowana, nie czuje
się komfortowo, jest spięta i wszystko, a także wszyscy kojarzą się jej
z Killgrave’em.
Krysten Ritter w roli tytułowej Jessiki również wygląda świetnie;
jest przekonująca i pozwala nam wniknąć w umysł swojej postaci –
bohaterki tragicznej, dramatycznej, która na zewnątrz jest twarda
i nieokrzesana, ale w środku jest bardzo kruchą osobą. Było to dla
mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ aktorka nie miała w przeszłości
na swoim koncie podobnych i równie przekonujących ról. Od momentu
pojawienia się zwiastuna wiedziałem jednak, że Ritter jest wręcz
stworzona do tego serialu, który może się dla niej okazać
przełomowym momentem w karierze. Podobną drogę przeszedł Rami
Malek, który odnalazł się jak ryba w wodzie w „Mr Robocie”.
Netflix kolejny raz udowodnił, że zna się na swojej robocie
i potwierdził, że umie produkować świetne seriale. Kluczem po raz
kolejny okazała się wybitnie dobrana obsada, która znakomicie kreuje
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przedstawiony świat i oprowadza po nim widza. „Jessica Jones” jest
drugą po „Daredevilu” częścią planowanego przez amerykańską firmę
cyklu, w którego skład wejdą również „Iron Fist” i „Luke Cage”. Całość
podsumuje serial „Defenders”, w którym znajdzie się cała czwórka
głównych bohaterów z poprzednich serii. I choć długo przyjdzie nam
czekać na owoce tej pracy, to patrząc na obecne dokonania Netflixa,
z pewnością się nie zawiedziemy.
Sebastian Czarnecki

Zapytaliśmy
mężczyzn:
Jak
wyglądają
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?

Twoje

Kuba Malczak, lat 12:
- Na początku sprzątam swój pokój, bo tam jest dużo
zabawek. Później pomagam babci w pieczeniu domowych
ciasteczek, ubieram z tatą choinkę i na Świętego Mikołaja!

Michał Jakubczyk, lat 55:
- Podstawową formą przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia są świąteczne porządki, trzeba dokładnie
wysprzątać cały dom. Równie ważne są także prace
w kuchni, przygotowujemy świąteczne potrawy, które
lubią wszyscy członkowie rodziny. Największym wyzwaniem jest
jednak znalezienie odpowiednich prezentów.
Kazimierz Mruk, lat 30:
- Jak co roku wyręczam żonę w kuchni. Sam robię listę
zakupów i latam po sklepach, by wszystko kupić, a także
przygotowuję cały wigilijny stół. Czasami staram się
pomóc przy sprzątaniu, ale nie jest w tym dobry.

Marian Lubek, lat 22:
- Do moich zadań należy zawieźć żonę na zakupy lub
jestem zajętym bieganiem za nią po całym sklepie i pytam
się “długo jeszcze?”. I jak co roku kupienie świeżej choinki
i ozdobienie jej. A prezenty to żona robi, bo najlepiej się na
tym zna.
Sondę przeprowadziła Ewelina Bober
Fot. Ewelina Bober
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Do świąt zostało już kilka dni, a tak wiele jest jeszcze do zrobienia. Lista zadań jest
długa i nie widać jej końca. W głowie tylko powtarzasz by nie zapomnieć: prezenty,
ciasteczka, drzewko, fryzjer, mycie okien… I tak od rana do wieczora. Tak dużo tego
jest, a tak mało czasu i rąk do pomocy. Kto będzie musiał to wszystko przygotować?
Oczywiście, że my kobiety. To my musimy we wszystkim wyręczyć naszych kochanych
mężów. A co oni robią, kiedy my się krzątamy po całym domu i jesteśmy zajęte
bieganiem po sklepach?
Każda z nas to zna. To typowy obrazek „mężczyzny”. Rozłożony na kanapie przed
telewizorem, a w ręku pilot i… odpowiednie dodatki. Prawda bywa okrutna. Przeciętny facet
przypomina mi Ferdka Kiepskiego z serialu „Kiepscy”. Nic nie robi, tylko siedzi wygodnie w
fotelu i narzeka. A co z nami – kobietami? Pracujemy 24/7 przez cały rok. To dom, to praca,
to dzieci i tak w kółko przez 365 dni. Do nas należy sprzątanie, gotowanie, pranie i
przygotowanie dzieci do szkoły czy przedszkola… Jednym słowem kobieta ma najtrudniejszy
zawód świata. Musi znać się na wszystkim i być przygotowana na wszystko i wszędzie. Bo
gdy poprosi swojego męża o pomoc, może usłyszeć słynne „Kochanie zaraz to zrobię” albo,
co lepsza – „Nie widzisz? Zajęty jestem”.
Wszystkie nie raz tego doświadczyły i wszystkie dobrze to znają. A morał z tego taki,
że bez faceta czy z facetem, kobieta radę zawsze sobie da.
Ewelina Bober
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Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do tworzenia kolejnych numerów
naszego studenckiego pisma, zapraszamy do współpracy. Aby być jednym
z dziennikarzy „PWSZ NEW PROJECT” wystarczy skontaktować się
z redakcją przez e-mail, bądź osobiście skontaktować się z kimś, kto już
należy do zespołu dziennikarskiego. E-mail, na który należy kierować
swoje zapytania bądź propozycje:
k.jarosinska@pwsz.elblag.pl – pani Katarzyna Jarosińska-Buriak
Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy! Czekamy!
Redakcja

Uwagi i opinie, wynotować i przesłać do redakcji. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Miejsce na
Twoją reklamę!
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