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Nieustająca popularność tanecznych gatunków muzycznych i coraz 
większa liczba lokali na kJubowej mapie zamykają buzie tym, k tó

rzy w dubbingu widzą modę jednego sezonu. Klubowy karnawał trw a 
i raczej nie zanosi się na to, by młodzi się od niego odsunęli.
Dziś, gdy muzyka taneczna zaczęła wypierać z rynku rock i pop, dj stał 
się idolem, klub -  sanktuarium , a definicja dubbingu trafiła do słow
ni ków; m ożna pokusić się o wiarygodne sportretowanie życia im prezo
wych hedonistów.
Dla amatorów klubowego szaleństwa równie ważne co sama zabawa są 
rytualne przygotowania do imprezy, dobór garderoby, wspólne wypicie 
kilku piw w pubie przed balangą czy wreszcie tzw. afterparty  nad ra
nem, u któregoś ze znajomych.
Fenomen zjawiska dubbingu tkwi w jego odporności na ideologiczne 
naciski- W przeciwieństwie do np, punka, wyznawców kultury klubo
wej nie łączy potrzeba buntu. Bo przeciw komu i czemu mieliby się 
buntować? W iluzorycznym świecie, ograniczonym ścianami klubu 
i działaniem narkotyków, młodzi hedoniści są bezpieczni i odporni 
na wszelkie wpływy. Bliskich szukają w takich jak oni sami klubowych 
m aniakach, z którym i nie dość, że będą szaleć całą noc na parkiecie, to 
jeszcze wspólnie doszukają się narkotycznych podtekstów w Gwiezd
nych wojnach. W ładzę nad nimi sprawuje nie państwo, szkoła czy ro 
dzina, ale dj. W zględnie bramkarz, który może odmówić wejścia do 
klubu.
Fo dwudniowym  imprezowaaiu klubowicze powracają na łono ro 
dziny, Marazm po weekend owego poniedziałku, bolesne powroty do 
rzeczywistości, taneczny rytm  dudniący w uszach jeszcze długo po 
imprezie, eutoria przeradzająca się w paranoję, absurdalne rozmowy 
towarzyszące paleniu m arihuany -  dubbing  może budzić kontrow er
sje, ale ile w nim prawdy o naszych czasach.

Maciej Sasko wski 
REDAKTOR NACZELNY

Tylko dens

Dołącz do REDAKCJI!
Pisz na adres: mixer_ka@interia.eu
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TEMAT Z OKŁADKI

Ostatnie juwenalia
\ T i  ^  m am  czasu na naukę, s tudiu ję” - to  m ot- 

) ) X A C  to  większości m łodych ludzi. A kadem icki 
czas lo przede wszystkim  ciąg imprez* wyskoków, grillów  
na M iasteczku i wiecznych Juwenaliów, przeryw anych od 
czasu do czasu bolesnym  zjawiskiem  zwanym  sesją. Tyl
ko. że to  się kiedyś kończy.

Znam y rozkład imprez we wszystkich klubach. Bram
karz mówi do nas na „ty“ a barm an z m rugnięciem  oka 
podaje „to, co zwykle". Mamy ulubiony sklep „z napoja
mi", a w kuchni skrzynkę butelek na wymianę. Recytujemy 
z pamięci zadania z „alkochińczyka” a jedynym posiłkiem 
jeit kebab i  budki o 3 ranił. Ktoś obija sobie twarz w przy
padkowych bójkach, ktoś inny drze ubrania na przeskaki
wanych płotach. Czasami zdarza się kilka m andatów  za złe 
wybranie pleneru. Wszystko jest idealne, do czasu „syn
drom u następnego dnia".

Najpierw przychodzi zmęczenie organizmu. Nagle 
okazuje się, że nie da *ię nie spać dwa dni, a następnie bez 
śladu wczorajszych melanży siedzieć na wykładach, Kiedy 
już Wiemy że nie da się wstać i  łóżka na egzamin* powstają 
deklaracje: że po raz ostatni i nigdy więcej. Ale potem mija 
tydzień, znów przychodzi weekend, a z nim  pow tórki z roz
rywki. Pamięć wybiórcza zostawia nas jedynie i  dobrym i 
wspomnieniami. Znów, więc przepijamy płyny płynami. 
W skakujemy do fontanny na Rynku* potykamy się o w ła
sne stopy i wpadam y na drzewa, Z czasem jednak, prawie 
niezauważalnie, zwalniamy tempo.

O statnie ,*szkło” odstawiamy o drugiej, a nie o szóstej. 
Zamiast demolować m ieszkania na dom ówkach w obawie 
przed eksmisją, spotykam y się w pubie na Rynku, który za
mykają zdecydowanie za wcześnie. Dziewczyny zaczynają 
być /m ęczone, chłopaki czują się w obowiązku je odpro
wadzić. Imprezy kończą się po kilku piwach. A to, co m iało 
być legendarne, pozostaje jedynie miły m  urozmaiceniem.

Potem przychodzi etap, kiedy pojawiają się usprawie
dliwiające słowa z piosenki Gossip Gct a jo b : Chciałabym 
zostać i imprezować, ale muszę iść do pracy. Tajemnicza, 
odległa, a jednocześnie bardzo pożądana praca staje się po

wodem, dla której coraz więcej znajomych żegna się z nami 
już o 22. D li tego nie piją nic, bo ludzi zatrudnionych stać 
na samochody. Staramy się z tym żyć, dalej tak jak się n a
uczyliśmy, nadwyrężając wątrobę. Jednak jest coraz gorzej. 
Robimy poważne rzeczy, Więc i podczas wspólnych wyjść 
rozmawiamy na ambitne tematy. O szefach, narzeczonych, 
czynszach za mieszkanie s o tym , że rodzicie przejeżdża
ją nas odwiedzić w weekend, chociaż nie w iadom o po co. 
Przestało nam się wydawać, że dołączymy do „Klubu 27”, 
zakończymy nasze życie w efektowny rockowy sposób, 
gdzieś w hotelu t z milionem na koncie. Nie wiadomo, kie
dy okazuje się, że rlit’s too late to die young”

Potem, tak jak bohaterowie How 1 meet your mother, 
chcący udowodnić, ze po  trzydziestce potrafią wciąż Zabawić 
się jak za studenckich czasów, zdajemy sobie sprawę, ze nie 
wiemy już nic. Miejsca, w których spędzaliśmy w  gorączce 
sobotnie nocy zmieniły' się w banki i pralnie chemiczne. Kie
dy już dowiemy się gdzie i co. Okazuje się, że kluby wypeł
nione są ludzi, którzy nie znają świata sprzed Internetu. O ta
czają nas szesnastoletnie dziewczynki i pryszczaci chłopcy. 
Za głośna muzyka nas męczy, dym wysusza nam spojówki, 
a przecież jutro rano trzeba będzie znów iść do pracy. Na
stępnym razem odpuścimy wyjścia, wybierzemy kapcie, 
wino i film na DVD. Kiedy uświadomimy sobie, że dorośli
śmy, będzie już za późno żeby się cofnąć.

Co nam zostaje? Przygotowywać się na ten nieuchron
ny imprezowy koniec? Czekać w spokoju na m entalną sta- 
rość? Może już się przygotowywać tak. by brak energii nie 
był dla nas zaskoczeniem? Zacząć już teraz wybierać wy
traw ne trunki, by za kilka lat w klubie odpowiedzialnych 
i dorosłych móc uchodzić ża konesera. Wyrzucić buty do 
tańca i łykać witaminy, Lepiej idźmy na kolejne Juwenałia. 
Nawet, jeśli wiemy, że wł tym roku znów będzie to samo. 
Póki jeszcze się nam chce. Póki jeszcze jesteśm y się w stanie 
zmotywować, A potem żałujmy swoich decyzji w niedzielę 
rano. Na zdrowie! Popełniajmy te same błędy, co zawsze. 
Przyjdzie jeszcze czas na dorosłość,

Beata Buc

4 m aj 2 0 ! i | m iX er



TEMAT Z OKŁADKI

Taniec jest dla elit?
K lubowicze i anim atorzy rodzinnej sceny klubowej są 

zgodni -  dubbing w Polsce istnieje. Dodają jednak, 
źe daleko nam  do Zachodu. Kochają zabawę w klubach, ale 
twierdzy, że ze swoją sceną możemy dorównać
jedynie wzorcom czeskim lub węgierskim.

Dj-e narzekają na brak szacunku dla ich profesji* promo
torzy na problemy ze znalezieniem pieniędzy na organizację 
imprez, wszyscy - na małą ilość dobrych klubów i ignorowa
nie klubowych gatunków muzycznych przez media.

Na kulturę, w które) muzyka przecina się ze stylem życia, 
składa się kilka elementów. Po pierwsze, sieć klubów г kon
kretną muzyką dla konkretnej publiczności, które poza miej
scem do zabawy są równic/ miejscem kontaktów po drugie, 
rynek wydawniczo-informacyjny - ziny. niezależne wytwór
nie produkujące winyle, jeśli te elementy istnieją i nawzajem 
się inspiruj*}, wtedy można mówić o istnieniu sceny klubowej. 
Patrząc na sytuację w Polsce, dojdziemy do wniosku, że choć 
jest potencjał ludzki, sytuacja jest opłakana.

-  Obserwuję znajomych i widzę, że ci, którzy niegdyś cho
dzili na typowo studenckie imprezy coraz bardziej skłaniają się 
ku zabawie przy big beacie czy drumnbassic. }cst tez spora gru
pa osób, która co tydzień bywa na trzech, czterech balangach; 
w- angielskim stylu zmieniają kluby kilkakrotnie и-1 ciągu nocy 
Sdtrt, jeśli tylko mam czas, nieceniem chory i nnw i z  kim pójść, 
to wychodzę -  mówi Darek, 24-letni student bankowości.

Innego »dania jest Bo holenderski dj od dziesięciu lat 
mieszkający w Polsce: - Parę lat temu mówiliśmy: „Hej, za rok 
ro dopiero będzie boa w  Г I со? I nic - mówi rozżalony -  Polska 
scena klubowa jest bardzo nuda. Jeśli w weekend w Krakowie wy- 
clwdzisz gdzieś ze znajomymi i spotykasz wciąż tych samych lu
dzi. możesz odnieść myhte wrażenie, że żyjesz w środku tej sceny.

Polskim fanom house u czy dubstepu nie opłaca się przy
wiązywać do konkretnych miejsc. Żaden taneczny gatunek nie 
ma u nas na tyle silnej rynkowej pozycji, by właściciele klu
bów ograniczali się do jednolitej muzycznej oferty. Jeśli już się 
tak dzieje, kluby schodzą do podziemia, by później bądź to 
zamknąć swe podwoje, bądź radykalnie zmienić profil.

Kilka lat temu muzyką, którą niegdyś określano mianem 
techno, a dziś nazywa się muzyką klubową, interesowały się 
kluby i sponsorzy. Później sponsorzy odpłynęli, a muzyka 
prze/ powiązanie jej z narkotykami zaczęła mieć zlą prasę. 
Kluby techno przekształciły się w dyskoteki.

Na klubowej mapie Polski liczy się kilka lokali, które 
szczycą się konkretną ofertą artystyczną, wszystkie działają 
bez zewnętrznej promocji. Trudrm dostać się do nich bez kart 
członkowskich, przez co uchodzą za elitarne.

- Zawsze chodziłem tło jakichś klubów, już za ґ“#.т0ь' lice
alnych -  opowiada o swoich dubbingowych początkach kom
puterowiec Mariusz. - W okresie studiów były to inne kluby niż 
teraz, Z czasem zaczęła mi się podobać muzyka taneczna i po
szedłem z ciekawości na pierwszą tego typu imprezę. Do klubów 
chodziłem czasami nawet sam. Sprawiało mi ulgę i satysfakcję, 
że nie jestem obciążony znajomymi, którzy nie lubili takiej m u
zyki. Łatwiej było tez poznać nowych ludzi.

Dziś jest klubowym weteranem, podobnie jak wielu jego 
rówieśników, którzy z kulturą taneczną zetknęli się pierwszy 
raz pod koniec łat 90,

-  Dj-e iv' Potae me są gwiazdami mówi Bo. - Jedyną 
szansą dla nich na szersze zaistnienie jest współpraca z  gwiaz- 
dami rocka czy popu. Hyc może wtedy ludzie zrozumieją, że jako 
dj jesteś w stanic zrobić coś równie dużego juk gwiazdy stacji 
radiowych. Porównując naszą pracę do nich, my, dj-e, wciąż nic 
nie znaczymy. Zdarza się, że do dj-a podchodzą ludzie i chcą 
zamawiać piosenki. Zawsze odmawiam wykluczone -  opo
wiada o swojej profesji Ho. -  Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
że dj nie jest prezenterem dyskotekowym, który gro kawałki na 
życzenie za dziesięć zbtych - konkluduje dj.

Popowe gwiazdy powoli zaczynają interesować się 
muzyką taneczną. Promowanie tej muzyki przez postacie 
z pierwszych stron gazet może przybliżyć kulturę klubową 
odbiorcy nowemu i zupełnie / nimi nie obeznanemu. Roz
wijanie dubbingu leży w interesie strategii marketingowych. 
Wystarczy spojrzeć na muzykę, która towarzyszy dziś rekla
mom* W żadnym komercyjnym radiu nic usłyszy się m u
zyki techno czy drum'n’bass, ale pojawia się ona w podkła
dach radiowych reklamówek. Kultura popowa wykluczyła lę 
muzykę ze swojej stery jako zbyt ekstatyczną. Jednocześnie 
wie, ie  jest to muzyka, której słuchają młodzi ludzie, więc 
kokietuje nią przy poszukiwaniach grup konsumenckich dla 
rek la mod a wc ów. Ale jak uczy historia ostatnich kilkunastu 
lat. niezależnie od wymiaru komercyjnego, istnieje w tej kul
turze środowisko ludzi, którzy emancypują się od odgórnej 
manipulacji.

Maciej Saskowski
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Jest takie m iejsce ii li Ziemi, gdzie zawsze świeci s ło ń 
ce, nagość n ikogo nie gorszy, narkotyki są rów nie 
pospolite  jak po ranna kawa. a wszyscy dj-e z całego 

św iata zgodziliby się tu zagrać nawet za darm o. To 
Ibiza, m ała wysepka na Morzy Śródziem nym , siedlisko 
zła i rozpusty, m ekka hedonistów , którym  na Sądzie 
O statecznym  dostan ie  się w pierw szej kolejności.

Nie trzeba skakać na bungee czy brać udziału w  spły
wie kajakowym rwącą rzeką, by sprawdzić swoją kondycję. 
Wystarczy wybrać sic na Ibizę, 3-4 godziny snu na dobę to 
tutaj norm a. Nie po to przecież iedzie się do najbardziej ze
psutego i szalonego miejsca na świecie, by tracić czas na 
sen, Ibiza znaczy zabawa, i ieśłi juź przemierzyło się w tym  
celu tysiące kilometrów, musi to być zabawa, którą się zapa
mięta do końca życia.

Hipisi, geje i klubowicze
Do początku drugiej połowy lat HO. Ibiza żyła spokoj

nym życiem, O tym, że słońce świeci tu mocniej, a m uzy
ka brzmi lepiej niż gdziekolwiek indziej, wiedzieli tylko 
nieliczni. A wśród nich bogaci geje i artystyczna śm ietan
ka z całego świata. Czasami wyspę odwiedziła Grace Jo
nes, kiedy indziej Julio Iglesias i Freddie Mercury. G rupa 
W ham! W padła tu nawet nakręcić do Club Tropicana.

Z czasem wyspa zaczęta kusić zwykłych śm iertelni
ków, stając się dla tysięcy młodych Brytyjczyków ulubio
nym celem wakacyjnych wojaży. W  19S7 roku znaleźli się 
wśród nich stawiający dopiero pierwsze kruki na klubowej 
scenie londyńscy di-e: Darmy Rampling, Paul Oakenfold, 
Nicky Holloway i l isa Loud. Imprezy na plażach, lokalni 
dj-e grający dla kosmopolityczne} publiczności m ieszan
kę ptipu, rocka, reggae- i house u. pierwsze doświadczenia 
z coraz bardziej popularnym  wówczas narkotykiem  Ecsta
sy, wirujący seks - przeżycia z Ibizy nie m ogły nie wpłynąć 
na późniejszy klimat klubowego Londynu. A  i sama wyspa 
od czasu ich wizyty nie była tuż laka sama. Pod wpływem 
przekazywanych pocztą pantoflową historii, lista chętnych

doświadczenia niesamowjtości Ibizy na własnej skórze ro 
sła 7.  roku na rok.

Dziś nikt już nic wybiera się na Ibizę t. nadzieją, że o d 
pocznie w cieniu palm, wsłuchując się w szum fal Morza 
Śródziemnego, Wiedzą o tym zarówno japońscy miłośnicy 
fotografii amatorskiej, jak i podstarzali niemieccy turyści, 
którzy w trosce o udany urlop wybierają sąsiednią Majorkę. 
Na [bizie żyje się szybko, intensywnie, bez chwili oddechu 
i dlatego średnia wieku milionów ludzi odwiedzających 
wyspę każdego lata rzadko kiedy przekracza JO lat. Starsi 
to albo dawni hipisi, którzy skolonizowali Raleary na prze
łomie lat 60. i 70., albo rezydujący tu od lat legendam i dj-e, 
tacy jak Alfredo czy fose Fadilla.

Każdy dzień jest jak sobota
Są na Tbizie miejsca, w których pierwsi dj-e zaczynają 

grać dopiero (a może już?} o  S rano, ostatni kończą 22 go
dziny później. Szybkie śniadanie, krótka drzem ka na plaży, 
kilka drinków  u jednym  z setek barów i znów na imprezę. 
1 tak codziennie, nie tylko w weekend. Na Jbizie zresztą nie 
ma weekendów, Każdy dzień jest tu jak sobota.

6 n iiij 20131 miXcr



TEMAT Z OKŁADKI

szczęki opadły rok później, 
gdy dziewczyna Mifee, Claire i dziesiątki ich tan
cerzy regularnie kopuluią dla widzów. Nu oczach poczęli 
dziecko. Na ich oczach również miał tul być się p o ró d

To, co wstrząsnęło Ibizą
Tak jak niegdyś indyjskie Goa. a dziś również Kuba* 

]biza stała się miejscem modnym, snobistycznym, takim, 
które wypada odwiedzić. 1 znów na Baleary ciągną tabuny 
modelek, gwiazd sportu, sceny i ekranu. Na jednej z plaż 
-  opalająca sic Kate Moss, w którym ś i  klubów - Piego 
M aradona. Starzy bywalcy wyspy mówią, że dzisiejsza lbi- 
za iest przereklamowana, ze to już nic to s a m a  Być m ote  
jest w  tym  ciut prawdy» a już na pewno faktem jest* że Ibtza 
to finansowy worek bez dna. Wie o tym MTV, organizują
ca z powodzeniem  rokrocznie na wyspie taneczny festiwal 
z udziałem największych klubowych gwiazd, 1 okazało się, 
że imprezy na Ibizie m ożna organizować nie tylko w klu
bach i na plażach, ale również w scenerii dawnych kam ie
niołomów. W iedzą o tym wytwórnie płytowe, które nawet 
kilka miesięcy po zakończeniu sezonu największe lokalne 
hity sprzedają jako „to, co wstrząsnęło Ibizą1’.

Specjalizujące sio w dubb ingu  media robią, co mogą, 
by obrzydzić Baleary i wylansować nowe miejsce hedo
nistycznych pielgrzymek- M ame jednak szanse, by kiedy
kolwiek podobny sukces odniosły cypryjska Avia Napa, 
grecka Mykonos czy Miami. Kluby Ibizy takie jak Pacha, El 
div ino, Privilege i Space, plaż Las Salinas i bora Kora, czy 
wreszcie same kompleksy miejskie Ibiza Town i San A nto
nio potrafią się obronić i bez reklamy. Ich niepodważalny
m i atutam i sa słońce i muzyka,£ i

A gdy ma się już dość szalonych imprez w pianie, opę
tanego seksem tłumu, tabunów  wiecznie pijanych Brytyj
czyków o tem peram entach kibiców piłkarskich» najlepiej 
uciec do plażowych barów Cafe Del M ar i Caffc M am 
bo. Tam przy wtórze chilloutowych dźwięków wschody 
i zachody slonca są ponoć najbardziej obłędne.

M a c ie j S a sk o  w s k i

Klubów nu całej wyspie jest tak dużo, że 
w walce o  publikę ich właściciele wychodzą 
wręcz z siebie, Dj-skim gwiazdom pokroju 
Rogera Sancheza, Paula Van Dyka, Judge 
Julesa czy Ra semeni |ucxs płacą krocie, 
aby tylko występowali na ich imprezach. 
Inne metody zjednania sobie młodych 
hedonistów? Darmowy drink wliczony 
w cenę biletu wstępu do klubu. Przy 
grupie liczącej Więcej ПІІ $ osoby -  ZWTOt 
pieniędzy za taksówkę, którą przyjechało 
się do lokalu. No i możliwie jak najwięcej 
seksu wewnątrz*

Striptease 
bez zapowiedzi

Bez seksu i nagości Ibiza nie istnie
je, Gollzna i perwersja nikogo tu  nie 
gorszą. Są Wręcz, wskazane. Nie po to 
przecież tem peratura sięga tu  plus jl(J stop- 
ni Celsjusza, by ludzie paradowali w ubraniach. Rozbierają 
się więc wszyscy, Machos napinają nagie torsy, spalone na 
heban dziewczyny uwodzicielsko wypinają odkryte dekol
ty, kto mu, eksponuje tatuaż. A nad ranem  plaże pełne są 
zużytych prezerwa tych.

To, co pod osłoną nocy skrywane jest na ulicach i pla
żach, bez problemu można znaleźć w klubach. Nikogo nie 
dziwią blond dziewoje, które bez skrępowania na oczach 
kilkuset klubowiczów ściągają z siebie ubrania. O dkryw a
ją wszystko, robią kilka tigur akrobatycznych i wychodzą 
z klubów żegnane owacjami. Pełny striptease w housebwym 
klubie! To jednak nic w porównaniu z ekscesami ekipy Ma
numission w wielkim nu 10 tys, osób klubie Privilege,

W 1994 roku pochodzący z M anchesteru bracia Andy 
i Mike wystartowali z najbardziej skandalizującym show 
w dziejach Ibizy. Zwykłym imprezom nadali teatralny szii)t 
w duchu barokowej wystawnosci, Procesje karłów przebra
nych raz zu Eivisa, raz zu ekipę Słonecznego patrolu, występy 
drag queens, stripteasy na akrobatycznych trapezach, a na 
koniec zbiorowa orgia w klubowym basenie. Przyzwycza
jonym do per wersji regularnym bywalcom Manumission
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TEMAT Z OKŁADKI

Przez wiele lat w każdej lepszej restauracji, to  znaczy 
takiej, k tóra m iała swój neon, o  godzin ie 21 zaczy

nała  się najbardziej p o p u la rn a  im preza rozryw kow o- 
-k u ttu ra tn a  peerelowskiej Polski, nazw ana z angielska 
DANCING. Choć nazwa była jednoznaczna, nie chodzi
ło  jedynie o  tance, ale o  b iesiadną zabawę w lokalu, k tóry  
oferował oprócz galaretk i, alkoholu i m uzyki wiele in 
nych atrakcji. W szystko m ial bardzo  ludyczny charak ter 
i kiczow aty w ym iar przejaw iający się zarów no w w ystro
ju  lokalu, w jad łospisie , jak i w p rog ram ie  artystycznym , 
o k tóry  dbał każdy szanujący się k ierow nik  lokalu. O to 
kilka najważniejszych elem entów takiego zwyczajnego 
dancingu.

N iebedy p dn il również rolę wykidajły. To często naj
ważniejsza postać dancingu. Przede wszystkim dlatego, że 
od niego zależało. czy w ogóle można było się dostać do lo
kalu, Z reguły byli to wąsaci, postawni mężczyini, w więk
szości emerytowani milicjanci, którzy - poza tym, że pil
nowali płaszczy i futer - obserwowali również, czy nikt się 
zanadto nie rzuca w oczy albo nie robi czegoś niezgodnego 
z socjalistyczny moralnością. Oprócz tych szczytnych zadań, 
mieli również bardziej przyziemne obowiązki -  sprzedawali 
papierosy. Te normalne, czyli produkcji krajow-ej, które były 
wystawione na publiczny widok i te z „Pewexu", ukryte pod 
ladą. Ceny tych ostatnich były czar no rynkowe i uzależnione 

od tego, pu ile szły w danym momencie dolary, które -  
nawiasem mówiąc czasem sprzedawał sam szatniarz. 
W niektórych restauracjach z dancingiem można było 
również W szatni wypożyczyć krawat i grzebień.

ш *
Występowała pou różnymi ksywkami w lokalach 

gastronomicznych z dancingiem. Najczęściej używano 
wdzięcznej nazwy „pisuardessa* Pisuardessy były to 
niemłode damulki o raczej „muszlachetnej’ urodzie. 
Babcia klozetowa znana była również jako „ciotka ci
cho-puk'“ a wśród hardziej romantycznych bywalców 
jako „siniorita Mercedes", w bardziej eleganckich loka
lach zaś zwracano się do niej „madame Szalet” Zdarza 
ły sic też babcie klozetowe rozbudzone intelektualnie. 
Były to pulchne babuleńki wr kwiedstydl fartuszkach, 
co kiwały się na stołeczkach, clilonąc przez denko- 
we okularki sensacyjne wiadomości z „Ekspre siaka”. 
Dla nich to specjalnie Jan Kazimierz Siwek wymyśli!
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„Przepraszaj 
na sekundkę, mutoę. sąęiienić słówku 
l  magister Wucetowicz" Niektórzy, prze
bierając nogami, oznajmiali towarzystwu 
o swej nagiej potrzebie bardziej enigma
tycznie: „Sony, wyskoczę tylko zobaczyć, 
czy rower stoi”

^C zyinninyK  kn.iipi^ny. Nierzadko znakomity i wszech
stronny. grający repertuar od operetki przez Szuberta i Mon- 
teverdicgo po jazz. Pracę miał praktycznie przez cały dzień, 
bo kiedyś w niektórych lokalach, szczególnie we wczaso
wych kurortach, przed dancingiem grało się tak zwane fajfy 
-  od piątej do ósmej - podczas których królomvała bardziej 
am bitna niż na dancingu muzyka.

Wśród ki ez me rów zdarzały się prawdziwe oryginał)'. 
Ciekawostką byli ociemniali, ly>i pianiści około sześćdzie
siątki, Co bardziej wnikliwy obserwator mógł zauważyć, że 
ślepi grajkowie mają na klapie fortepianu ściągawkę Po za
kończonym recitalu cudem odzyskiwali wzrok i odjeżdżali 
zdezelowanymi Syrenkami do następnej restauracji.

Im gorszy był klezmer, tym głośniej gral. Miotał się 
przy instrumencie, przyjmując pozy wirtuoza i nadużywając 
czarnych klawiszy. To o takich Jonasz Kolta zwykł mawiać 
„Szopen pracz’1.

Z a ź w rc ź a H ^ y ^ ^ ™ ") pod koniec libacji. Na druczku 
wyrwanym z bloczka widniała suma wszystkiego, co goście 
Zamówili albo co mogli według pana kelnera zamówić. Suma 
na końcu była wprost proporcjonalna do stanu upojenia go
ści, jego czytelność zaś uzależniona zarówno od charakteru 
pisma kelnera, jak i jego dobrej woli. Zbyt długie wpatrywa
nie się w rachuneczek mogło grozić wytrzeszczem oczu, jeśli 
cyterki na samym dole przypominały różne historyczne daty 
z datą bitwy pod Grunwaldem na czele,

Rachunek - obok zastrzyku adrenaliny -  był sposobem 
na gwałtowne wytrzeźwienie. Głupio uśmiechnięty kelner 
zaczynał wtedy używać dziwnego języka: „campari, de vo- 
laille, ni et ba, Chateaubriand, tarte, ratatomJle” Człowiek nie 
wiedział, czy kelner go nie obraża.

r ,
Wiech wspomina, że kiedyś jeden z fundatorów kolacji, 

któremu zabrakło do rachunku, próbował od innych gości 
dopożyczyć jakąś niewielką kwotę, aie nikt się jakoś do tego 
nie kw apił Wnerwiony fundator oświadczy! na cały lokal: 
HCo za naród, cholera! Gdyby się człowiek topił, to nikt mu 
szklanki wody nic poda!”

Każdy szanujący się dancing musiał mieć program ar
tystyczny, którego główną atrakcją obok występów cyrko
wych był striptiz. Porządny striptiz składał się z dwóch czę
ści, W pierwszej dosłownie mówiąc - odsłonie panienka 
(chociaż, przepraszam, nikt nie informował szczegółowo 
ojej stanie cywilnym), przy dźwiękach wybranej przez siebie 
muzyki, po dobrych kilku m inutach czajenia się i szamota
nia, co w jej rozumieniu było tańcem, zdejmowała na kilka 
sekund górną część ubioru, po czym znikała w garderobie. 
W  przerwie zwykle byli cyrkowcy alb<ł kobieta 2 wężem, 
prawdziwym. W drugiej części szła już na całość, zdejmu
jąc w kulminującym momencie wszystko, uciekając często 
przed zakusami zbyt krewkich gtiści dancingu. Charaktery
styczne były pseudonimy pań, które objeżdżały jednego wie
czoru kilkanaście lokali: Minerwa, Isaura, Penelopa...

Oczywiście* zad aa porządna gastronomiczno- taneczna 
zabawa nie udałaby się w pełni, gdyby nie piosenki, które 
przez lata królowały na parkietach, terakotach i linoleach 
w całej Polsce. Nie wiem. czy artyści, którzy tworzyli kanon 
repertuaru dancingowego, chcieli jku ra t trafie pod restaura
cyjne strzechy, fakt jednak pozostaje faktem, że dancing byt 
przez wiele lat miarą popularności danego utw oru, który  
w w ykonaniu klezm erów  często zm ieniał swój praw dzi
wy charakter.

M aciej Saskow ski
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Festiwale sa żywymi, „roztańczonym i” i kolorowymi 
muzeami kultury oraz tradycji. Na całej kuli ziemskiej 

odbywają siłjT niesamowite eventy dla wielbicieli ekstrem al
nych wrażeń. Wiosny i latem słońce zachodzi późno i świeci 
bardzo m ocno przez cały dzień. Nit' wypada więc siedzieć 
w dom u, ale wyruszyć w stronę przygody. Awangardowe, 
irracjonalne, a jednocześnie największe i najbardziej nie
spotykane imprezy świnta zachęcają do przeżycia nieza
pom nianych chwil. Każdy z festiwali stwarza okazję do 
poznania nowych obyczajów, wyjątkowych ludzi, a przede 
wszystkim daje szansę mi oderw anie sic od rzeczywistości.

Maj
Coopera Hitt < Ь ш с  Rollit Fest wal -  wydarzenie o r

ganizowane w każdy ostatni piątek maja, od niemal 200 lat.
Odbywa się w pobliżu Gloucester i polega na ściganiu
żółtego sera. W założeniu zabawa miała polegać na turla
niu sera z pobliskiego wzgórza, jednak ze względu na dużą 
prędkość inką osiągał, niemożliwy był bieg obok niego. Po
stanowiono więc, ze wygrywa ten* kto - niezależnie od spo
sobu - najszybciej znajdzie się na dole i złapie krążek sera. 
Przy mecie ustawiają się Judzie, którzy tworzą żywą zaporę 
dla zawodników. Na startujących czekają ekipy pogotowia, 
które co roku mają peine ręce roboty. Na szczęście do tej 
pory, nie zdarzy-
j o  się j e s z c z e ,  aby  ̂ ^
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i pewnie niektó-
rzy zastanawia* A  ■

■ , ■■ я *  ■ р ш З Ш Шją się po co to « s w  
wszystko? Po to,
żeby przeżyć nie łada przygodę, zapomnieć o problem ach 
i zrobić coś niecodziennego.

Czerwiec
Chisionbury Fettiw i -  odbywa się od 1970 roku w7 po

łudniowo-zachodniej Anglii na W orthy Karm Jest najwięk
szą imprezą na wolnym powietrzu w Europie. Organiza
tor ew n tu  -  Michael Eavis, lokalny farmer -  zainicjował 
pierwszy festiwal po obejrzeniu koncertu Led Zeppelin 
w Hnth Festivaf o f  Blues and Progress i ve Musie. Glastonbu- 
ry  m a sw ij niepowtarzalny charakter, który odciska piętno 
na uczestnikach imprezy. Pacyfistycznie nastawieni ludzie, 
m nóstwo barw, kwiatów i dobrej muzyki - ten klimat 
utrzymuje się nieprzerwanie przez 3 dni trwania festiwa-

łu. Towarzyszą m u pokazy cyrkowe, kabaretowe i taneczne, 
Do tej pory zgromadził takie gwiazdy jak: U2, Jessie J, Ar- 
tic Monkeys, Rjork, The Prodigy, ColdpJay, Radiohead, ihe 
Cure, Muse, Oasis, Franz Ferdinand i innych. Chris M artin 
(wokalista zespołu Coldplay) w filmie nakręconym  po tra- '  
sje koncertowej w 2012 roku, wskazał koncert na Glaston
bury jako występ, który wspomina najlepiej. W bieżącym 
roku bilety na Glastonbury Festival sprzedały się w ciągu 24 
godzin.

Lipiec
Tornorfowhirui -  impreza, której tanom muzyki elek

tronicznej przedstawiać nie trzeba. Festiwal muzyczny, 
który odbywa się od 2005 roku w belgijskim miasteczku 
Boom sprawia, że każdego roku Belgia staje się światową 
stolicą muzyki tanecznej, a jej uczestnicy przenoszą do kra
iny, gdzie mogą poczuć się jak na innej planecie. Atmos
fera, niesamowite dekoracje i setki tysięcy ludzi z różnych 
krajów dają w połączeniu imprezę doskonałą, przeżywaną 
wt iście bajkowym klimacie mieniących się w  ciemności 
neonów, przy głośnej i energetycznej muzyce. Do tej pory 
na Tomorrowland występowały Ikony muzyki klubowej» 
m in. Fatboy Slim, Laidback Luke, Swedish House Mafia, 
LMFAO, Hard well, Steve Aoki, Carl Cox i wielu innvch,



Sierpień
Sottitig  Hilt ( atn iva ł -  największa w Europie pa

rada uliczna inspirow ana karnaw ałem  i  Rio de Jane
iro. Odbywa sic w londyńskiej dzielnicy N otting HiJI 
i choć w zam yśle test św iętem  ludności kolorowe), na 
w ydarzenie przychodzą dziesiątki tysięcy Anglików 
t Europejczyków, którzy n iejednokro tn ie  przyjeżdżają 
do Londynu tylko po to. bv wziąć udział w łaśnie w tym 
w ydarzeniu, Korzenie festiwalu sięgają tradycji czarno 
skórej ludności T rynidadu, dlatego tancerze i tancerki 
pochodzący z tej wyspy co roku rozpoczynają barw ny 
pochód uczestników. Kolor skóry, narodow ość i religia 
nie mają tu  żadnego znaczenia. M nóstw o różnorakich  
flag narodow ych, transparen tów  i plakatów  tw orzy n ie 
pow tarzalny klim at. Ludzie, chcąc w yróżnić się z tłum u, 
ubierają kolorow e stroje; zdarza sięh że kobiety przy-

dzialan, skłoniła łla rv ey a  do opisywanego 
* „performance1!!" Impreza jest miejscem 

*■ &df vp i;-kann lu k l/ iw u k i '- ./ ! . J i  im h w ukiitu  na 
. na>ze] planecie. przyciąga artystyc/-
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i > ł  obecności samych uczestników. Ich stroje, 

bądź ich brak, o raz inne elem enty wyglądu, 
jak w ytatuow ane ciała czy po prostu  przeróżne prze

brania, robią ogrom ne wrażenie. M ożna tam  zobaczyć 
wym yślnie zdobione środki lokom ocji, którym i uczest
nicy poruszają się po terenie im prezy (kolorow e row e
ry ozdobione neonow ym i lam pkam i i m otocykle). To 
w szystko tworzy n iepow tarzalny klim at. Idea festiwalu 
zrodziła się w środow isku bohem y San Francisco, stąd 
pomysł dania ludziom  możliwości dośw iadczenia praw 
dziwie artystycznego stylu życia. C hodzi o  dzielenie się 
wszystkim  i bytow anie na granicy przeżycia. Obecność 
na festiwalu daje doskonałą okazję do w yrażenia siebie 
-  w spólnotę BurnittgM arta  tw orzą zarów no „zw yczajni”, 
jak i zupełnie nietypow i uczestnicy. C harak ter im prezy 
nawiązuje do baśni, m itologii i tradycji religijnych. To 
ośm iodniow e show, w którym  nie istnieje podział na 
w ystępujących i widownię, a każdy jest tam  mile w idzia
ny, O rganizatorzy tw ierdzą, że dopóki nie przeżyje się 
paru dni na tym festiwalu, dopóty  nie będzie się wie
działo, jak  tam  napraw dę jest.

A nna Ciroriska

chodzą w bikini. O statn ia  edycja festiwalu zgrom adziła 
łącznie 2 min gapiów, jednak , gdy zabawa rozkręci się 
na całegot nie ma znaczenia, czy jesteś jednym  z w ystę
pujących, czy po prostu  oglądasz. Przebieg im prezy oraz 
poszczególne w ydarzenia w jer trakcie najlepiej obrazuje 
m otto festiwalu -  „Każdy w idz to uczestnik!*

Wrzesień
Burnin£ Festival -  p raw dopodobnie  najbardziej

niesam ow ity event świata. „Płonący Projekt1' odbyw a się 
na pustyni Black Rock w Nevadzic, a jego tw órcą jest 
Larry H arvey  Nazwa nie jest przypadkow a, odnosi się 
bow iem  do rytualnego spalenia wielkiej* drew nianej 
kukły, Idea zw iązana jest z  poglądam i H arvey a, k tóry  
tw ierdzi, że od czasów Rewolucji Przemysłowej ludzie 
stracili w dużej m ierze m ożność tw orzenia czegoś w celu 
sam orealizacji. Zostało  to zastąpione w ytw arzaniem  
produktów  przeznaczonych na sprzedaż. Redukcja tw ór
czego, nie nastaw ionego na zysk charak teru  ludzkich



T Z O K Ł A

Tak to robią studenci





T E M A T  Z  Ol

.Tylko,
“ j

B 5S 5S

Wraz  z nadchodzącym i ciepłym i m iesiącam i n a 
sze głowy coraz częściej zajm uje myśl o wyjściu 

z dom u i oddan iu  się b łogim  uciechom  w oderw aniu  
od rzeczywistości. W  gron ie znajom ych przeżyw am y 
beztrosk ie  chwile w myśl zasady, że m łodość prosi się 
o n ieodpow iedzialność. Naw iązujem y now e przyjaźnie, 
poznajem y ciekawych ludzi. N ieustann ie  poszerzam y 
grono  znajom ych, często nie zdając sobie sprawy, że to, 
co dla jednych jest im prezą życia, d la  d rug ich  m oże stać 
się koszm arem .

Większość ludzi posiada wrodzoną zdolność do tw o
rzenia i podtrzymywania relacji z innymi, w  naturalny 
sposób umawiając się na imprezy, spotkania w gronie zna
jomych czy randki. „Teatr życia” w którym  egzystują, wy
maga od nich bycia jednocześnie aktoram i i widzami. Są 
jednak i tacy, którzy ani nie grają, ani nie obserwują. Po 
prostu ich nie m a...

Przyspieszone bicie serca, spocone dłonie, napięte 
mięśnie i ściśnięty żołądek, gonitwa chaotycznych myśli 
lub zupełna pustka to uczucia, które nikom u nie są obce. 
„Nie dam  rady, jestem do niczego, wszyscy się na mnie 
patrzą” -  te natrętne myśli pojawiają się w sytuacjach stre- 
sogennych jak egzamin, czy choćby wejście do sali pełnej 
nieznajomych. Nieuzasadniony lęk, nad którym  nie sposób 
zapanować, często nie pozwala norm alnie funkcjonować.

Dorota ma 23 lata, studiuje m arketing i zarządzanie. 
Źle się czuje wśród ludzi, m a wrażenie, że wszyscy nie
ustannie ją obserwują. Nie potrafiąc się wyluzować, wy
gląda na wiecznie spiętą i zachowującą się nienaturalnie. 
Każde spotkanie towarzyskie ciężko odreagowuje, dogłęb
nie analizując wszystkie zachowania ludzi: kto się na nią 
patrzył, co mógł o niej pomyśleć, i tak w kółko. Nie ma żad
nych planów na przyszłość...

Łukasz ma 21 lat, studiuje adm inistrację. O d 18. roku 
życia kontakt z większą grupą osób wywołuje u niego napa
dy lęku, którym  towarzyszy drżenie ciała, kołatanie serca, 
pocenie i strach. Ataki paniki pojawiają się niezależnie od 
miejsca, dlatego Łukasz unika wszelkich spotkań towarzy
skich. Całymi dniam i przesiaduje w dom u. Czuje się bar
dzo samotny.

Ewa jest studentką drugiego roku socjologii. Mówi 
o sobie, że jest odludkiem : „Każdy z  kim ś rozmawia, pewnie 
poznali się na imprezach integracyjnych lub w akademikach, 
a ja  się boję, że ja k  podejdę będą m nie obgadywać. Cała gru
pa na studiach zintegrowana, wspólne imprezy, a ja  sama

zawsze gdzieś wyizolowana, gdzieś na boku, zawsze ostatnia, 
bojąca się odezwać. Jeżeli nawet bywałam, to czułam się jak  
piąte koło u wozu. Tańczyć na oczach innych -  szok! Nawet 
ja k  ju ż  jakim ś cudem gdzieś wyszłam, co z  tego, skoro cały 
czas miałam wrażenie, że psuje wszystkim humor. Unikam 
kontaktu wzrokowego, nie znoszę imprez, a ja k  ju ż  się znajdę 
na jakiejś, to siedzę ja k  kołek i szukam jakby tu zwiać z  tej 
społeczności. Uciekam od życia -  zapieram się rękami i no
gami, a ono i tak włazi m i na głowę".

Często czynnikiem wyzwalającym lęk społeczny jest 
doświadczenie ośmieszenia, upokorzenia, które wzmacnia 
negatywne postrzeganie własnej osoby, a w konsekwencji 
przyczynia się do obniżenia samooceny. Osoby cierpiące na 
fobie społeczne mają bowiem błędne wyobrażenie o swoich 
możliwościach i oczekiwaniach innych. Przekonane są, że 
cokolwiek robią -  robią to źle, i inni to widzą. Naturalnym 
staje się unikanie sytuacji społecznych. O wyjściu na m ia
sto w gronie znajomych i zabawie do białego rana nie ma 
mowy. Takie osoby nigdy nie są inicjatorami randek, nie 
potrafią nawiązać kontaktu, ani go później podtrzymać. 
Często w ogóle nie tworzą żadnych bliskich związków. Stro
nią od wypowiadania się na forum  publicznym, na im pre
zach siedzą schowane w jak najmniej widocznym miejscu, 
nigdy nie tańczą, przysłowiowo „podpierając ścianę”. Za
zwyczaj pozostają niezauważone.

W ten sposób powstaje błędne koło. Osoba w stanie 
lękowym zachowuje się nienaturalnie, jest skrępowana 
i wycofana, przez co może zostać odebrana jako ktoś nie- 
przyjaźnie nastawiony do otoczenia. Brak pozytywnych 
reakcji z zewnątrz utwierdza ją z kolei w negatywnym prze
konaniu na temat samej siebie. Stąd też ludzie cierpiący na 
fobie społeczne prowadzą samotniczy tryb życia, ponieważ 
przebywanie wr towarzystwie jest dla nich powodem wiel
kiego stresu.

Wydawać by się mogło, że coś takiego jak brak życia 
towarzyskiego w dzisiejszych czasach nie istnieje. Nawią
zujemy nowe przyjaźnie, szukamy miłości, celebrujemy 
czas spędzony w gronie znajomych. Naturalnym wydaje się 
fakt, że żyjemy wśród ludzi i dla ludzi. W społeczeństwie, 
wł którym  trzy czwarte stanowią ekstrawertycy, sam otnicy 
są szufladkowani jako dziwni i nienorm alni. Tym, którzy 
nie potrafią czerpać przyjemności z interakcji społecznych 
z pom ocą może przyjść zrozum ienie i em patia wobec ich 
problemu.

K atarzyna Białek
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Ekstraklasa
stralJasu S.A. postanow iła wprowadzić zm iany w sys- 

ik  rozgrywek, zwiększając liczbę kolejek ligowych 
7 ób tfnych  30 do 37. Jak twierdzi prezes !JZPN Zbigniew 
Boniek - tu zm iana m a pom óc w rozwoju polskiej piłki 
nożnej, Czy aby nu pew no to  krok W dobrym  kierunku?

Sezon 2013/2014, według wstępnych ustaleń, ma się 
rozpocząć 13 lijpca, a mistrz kraju miałby być wyłoniony nie 
p tk in id n iż ll  maja, Co za tym idzie,, piłkarze będą m idi pół
tora miesiąca pęzerwy między sezonami. Rozgrywki „nowej" 
Ekstraklasy rozptfcznie runda zasadnicza (podobnie jak w se
zon W 2012.2(>13), składająca sic z 30 kolejek w systemie mecz 
i rewanż. Po jej zakończeniu, punkty wszystkich drużyn zo
staną podzielone na pól i zaokrąglone do góry. Runda finało
wa w zależności od tego, czy Polska awansuje do Mistrzostw 
Świata -  zacznie się 15 lub 22 lutego i będzie obejmować 7 ko
lejek w systemie jednego meczu. Zespoły zostaną podzielone 
na dwie grupy. W grupie A ma znaleźć się pierwsza ósemka 
pierwszej części Sezonu, a w grupie B - drużyny z miejsc od 
y do 16, Drużyny l miejsc l i oraz 9-12 zagrają cztery mecze 
u siebie, natomiast te Z lokat 5-8 oraz 13-16 rozegrają tylko 
trzy mecze na własnych boiskach, W całym sezonie zostanie 
rozegranych 296 meczów, to aż o 56 więcej niż aktualnie. Po- 
mysł jest bardzo konkretny i przyszłościowy, ale czy piłkarze 
i kibice podołają takiej intensywności?

Podobny system był już testowany przez polską Ekstra
klasę w sezonie 2001/2002 i zupełnie się nie sprawdził. Tym 
razem ma być Inaczej. Wtedy zespoły były podzielone od 
Bgt Zjjtku sezonu na grupy A i B. Po czternastu kolejkach, czle- 
i tfafepze kluby z obydwu połówek awansowały do grupy 

a cztery najgorsze do grupy spadkowej. Taki 
tego,że przez caiy sezon kibic nie obej- 

klasykow, choćby takich jak spotkania Górnika 
Zabrze i. R nB fm  < hoisów, Legii Warszawa z Widzewem 
Lódż i Wisły KraRjiw zc s itk ie m  Wrocław, ponieważ kluby 
te znalazły się w in n P b  grupach. W:iązało się to ze spadkiem 
zainteresowania w id z ó ^ T p ^ c o jth ib y  osiągały mniejsze do
chody z biletów.

Według zawodników proponował 
pomóc rozwinąć ^e naszej lidze. „Klapa" ZSezonuTT 
nic powinna się powtórzyć, ponieważ mamy teraz całkiem 
inne warunki, fest sporo nowych stadionów, kolejne są w bu

dowie. posiadamy również podgrzewane murawy, umożliwia
jące wydUlżenie sezonu. Ponadto s\ stem, który ma s i t ) u ^ a w i^ | 
jest znacznie bardziej dopracowany od tcg rap ze d  dwunastu 
Jat. Piłkarze uważają, że mecze w iazii mistrzowskiej Ibęda 
bardziej atrakcyjne, ponieważ nie będzie presji związanych 
ze spadkiem /  ligi. W grupie spadkowej również będzie sporo 
emocji. Kluby z miejsc 9- 16 będą walczyć do ostatniej kolejki 
o utrzymanii' w l'ks!raklasie.

System ma tez pewne minusy. Szefowie klubów twierdzą, 
że „nowa" liga nic przyniesie nic dobrego. Kibice nie będą za
interesowani pierwszą częścią sezonu, ponieważ nie wyłoni 
ona mistrza kraju, a większa ilość meczów wpłynie na niższa 
frekwencję widzów, którzy już teraz narzekają na ceny biletów, i  
KJuby będą musiały dokładać do spotkań, wypłacać wyższe 
pensie, co może doprowadzić do jeszcze większego kryzysu 
w polskie! Ekstraklasie. W łodarze klubów są zdania, ze piłka
rze również mogą nie podołać takiemu wysiłkowi, ponieważ 
już teraz odczuwają przeciążenia, związane /  częstotliwością 
spi itkań

Podobny lystem można zaobserwować w rosyjski u 
Priewjcr-Liga i szkockiej Scotiish Premier Uwgttc. Są tu ligi 
o kilka klas lepsze ud polskiej, co wyraźnie wjdac po 
pach w europejskich pucharach. Drużyny г  Rosji i Szkot n 
odnoszą w nich spore sukcesy, czego nie można powiedzieć 
o naszej Ekstraklasie, która ostatni raz swojego przedstawicie- 
la w fazie grupowej Ligi Mislrzów miała 17 lat temu- Władze 
PZPN, poprzez wprowadzone reformy, liczą na zbliżenie się 
do poziomu tych dwóch lig. Czy jednak wzięły pod uwagę, że 
podczas tak prowadzonych rozgrywek, mogą pojawić się me
cze o  „pietruszkę”? Kiedy spotka się 7 z 8 drużyną to można 
się domyślić, że kluby nie będą się angażować w odpowiednia 
oprawę i poziom sportowy meczu, ponieważ 7, miejsefc i tak 
niczego nie zmienia. Może władze powinny wziąć przykład 
z angielskiej Premier Lftigue i -  zostając przy ,:starej” lidze 
zwiększyć liczbę zespołów do 20?

Jedno jest pewne; polska piłka potrzebuje R-wolucii. po
nieważ od lat 80^tych jesteśm ^arlym  samym miejscu, a świat

rowadzane ?niiany rozgrywkach 
1)111 przekjiramy się pod koniec przyszłego 

sezonu,
Sebastian Dobrowolski
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Sport w rytmie 
sämby

S P O R T

P rawie rok minął od m om entu, gdy najlepsze piłkarskie 
kraje Europy gościty na stadionach w Polsce i U kra

inie, Choć niektórzy kibice do dziś wspominają efektowny 
trium f Hiszpanów podczas Euro 2012, świat piłki nożnej 
powoli szykuje si<̂  do kolejnego wielkiego wydarzenia. Tym 
razem oczy wszystkich zwrócone będą na brazylijskie Sao 
Paulo, gdzie za trzynaście miesięcy zostanie zainauguro
wany dwudziesty W historii m undial. Do rozpoczęcia im 
prezy zostało dużo czasu, niemniej jednak już wyczuwa się 
radosną atmosferę, związaną z przygotowaniami do tak 
ogromnego przedsięwzięcia, jakim są mistrzostwa świata. 
Tym  bardziej, że ich gospodarzem  będzie najbardziej uty
tułowany kraj w historii piłki nożnej. Brazylia przeprow a
dzi mundial po raz drugi (wcześniej w 1950 r,}. Z koki po 
emocjach czysto piłkarskich, zaczną się działania dotyczące 
realizacji... Igrzysk Olimpijskich w  Rio de Janeiro, Brazylii- 
czycy nie zwolnią więc tem pa i w 2016 roku, jako pierwsze 
państwo z Ameryki Południowej, zorganizują największą 
imprezę sportową na świede.

(2ю 2о\6

По tej pory Brazylia niemal wszystkim kojarzyła się 
/  ^nifeymi plażami, karnawałem, pięknymi kobietami, rio 
i i >l / v u  iścic z jedyną w  swoim rodzaju ku?,nlą piłkarskich 
uleninw. 7#  kilka lat. sposób w jaki będziemy patrzeć na 
kr;u kawy, ші'ЯІс uäec radykalnej zmianie. Dzięki praeprowa- 
JzoiiHi p\uvLlnp>4kłbnie dwóch najważniejszych wydarzeń 
[̂ ^Iuw ylIi uli u іі.*бЦ| m intenwoWaflietam portugalskoję- 

/v ^ jiv m  р.чі ' лч мі / pewnością Wzrośnie kitkukrotnit*. Do 
2016 roku pryl1 i przewinie się mnóstwo sympaty-
ków sportu i całego świata. Я  sprawą odpowiedniej rekla
my, największy kraj A n ten ie  ■^udniowej może p rzy b ij 
uw;agę także „zwykłych turystów. ZiTOWno w 2014 roku, i.ik 
i dwa lata później, Brazylię będą b aczn ie^ jerw ow ac prawie 
wszystkie światowe media, Władze tederatjrrauszą więc tak 
najlepiej przygotować sic do obu imprez, d b a i a t ^ ^ H B m  
żyt у wizerunek swojego kraju. Zwłaszcza, że minuSftw jest 
sporo, a ogólna sytuacja, jaka w nim panuje, pozostawia 
le do życzenia. Najważniejsze ustalenia wiążą się naturalnie 
z przebudową infrastruktury. Pozostaje jednak kilka odręb
nych kwestii, z którymi państwo brazylijskie musi się upo
rać. jeszcze do niedawna ogromnym problemem Brazylii był 
rasizm. Choć w ciągu ostatnich kilku lat dużo na tym polu 
się poprawiło, warto postarać się, aby w trakcie trwania, czy 
tu mundialu, czy igrzysk, nie doszło do żadnych incydentów 
związanych właśnie z dyskryminacją rasową. Ze względu na 
znaczny wskaźnik przestępczości w kraju kawy, należy za
troszczyć się też o bezpieczeństwo -  nic tylko kibiców, ale 
również sportowców. Ponadto Brazylia, podobnie jak kitka 
innych państw Ameryki Łacińskiej, słynie z karteli narko
tykowych i wojny gangów. NTa porządku dziennym test też 
prostytucja - w tym przypadku legalna. Co ciekawe, z uwagi 
na zbliżające się mistrzostwa świata, brazylijskie prostytutki 
zostaną wysłane na ... kurs angielskiego. Tylko po to. aby uła
twić im komunikację z osobami posługującymi się tym języ
kiem, jak widać, problemów jest sporo. Wiele z tych „rzeczy" 
dzieje się jednak z dala od centrów wielkich miast, a bardziej 
w slumsach przypominających chociażby te przedstawione 
w filmie »Miasto Boga, M imo to, brazylijski rząd, na czele 
z Prezydent Dilmą Roussefl, musi zrobić wszystko, aby zm i
nimalizować ich wpływ na kibiców oraz na przebieg samych 
imprez.
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To h  ic jeili chodzi cł mimiM A największymi plusami 
będą oczywiście mistrzostwu świata l igrzyska olimpijskie, 
Wszystka rozpocznie się dokładnie 12 czerwca 201-1 roku 
wć u p o m n ian y m  Sito f^aiilo. Tu ^ Ijśn ie  na tam tejs 
stadionTe rozegrany pierwszy / 64 meczów
diałli, O prócz Sao ['nulu, gospodarkami m istrióst 
miasta takie pak: B do  Hurizonte, B racia , Cuiab.i CurKi 
ba, Forta lezą, Nalał, łink.uhu, Kio Je  Janeiro, Recifc, Porto 
Alegre, a lakze Manaus. U turnieju wezmą udział 32 d ru 
żyny t  pięciu lub sześciu kontynentów { wśród nich niemal 
na pew no zabraknie reprczcntacji Polski), Mecz o trzecie 
miejsce odbędzie się 12 lipca nu stadionie Estadio Nacio- 
nal w Brasilii, lina! natom iast dzień później na słynnym 
obiekcie M aracana w Rio dc Janeiro, Największego fawory
ta brazylijskiego m undialu m o in a  upatrywać w ekipie go
spodarny; Wprawdzie popularni „Canaiinhos" ostatnio nie 
spisują się lak, jak nas do tego przyzwyczaili, ale obecność 
własnej publiczności na pewjio zmotywuje ich podwójnie. 
Z pewnością m ocna lak /awsze będzie również Argenty
na, a także reprezentacje europejskie - Hiszpania, Niemcy* 
Wiochy, Francja, czy Holandia. Przedsmakiem przyszło
rocznych piłkarskich emocji, będzie rozgrywany jeszcze 
w czerwcu tego roku Puchar Konfederacji. Impreza ta  jest 
swoisty próba generalna przed każdym  m undialem  -  jej 
gospodarzem  jest państwo, które organizuje mistrzostwa 
świata. Kierze w niej udział osiem drużyn - sześciu zwy
cięzców mistrzostw kontynentalnych {Europa, Ameryka 
Północna i Środkowa, Afryka, Azia, Ameryka Południowa, 
O ceania), a także m istrz świata oraz gospodarz. Podczas 
tegoroczne; edycji tam tej u. zostanie wprowadzonych kilka 
nowości, które docelowo mają być wykorzystane w trak
cie brazylijskiego mundialu. Najważniejszą z nich będzie 
zastosowanie specjalnej technologii o nazwie GoalCon- 
tro l-4P , określającej czy piłka na pew no przekroczyła li
nię bramkową. Ma to na celu częściowe wyeliminowanie 
sędziowskich pomyłek, których niestety we współczesnej 
piłce nożnej jest coraz więcej.

Kiedy jeszcze dobrze nie ochłoniemy po emocjach pił
karskich. Brazylia już będzie przygotowywać się do kolej- 
nego sportowego iwięta. Ciężko w to uwierzyć, ale nigdy 
wcześniej, w ponad stuletniej historii nowożytnych igrzysk 
olimpijskich, impreza ta nie odbywała się w Ameryce Po
łudniowe!. [ Vbuit przypadnie na Rio de Janeiro. 31. letnie 
Igrzyska będą miały miejsce w d n u  1 21 m c t ;  . 2016
roku, a zarówno ceremonia ich otwarcia, iak i zamknięcia 
odbędą się tam , gdzie finał mundialu, czyli na Maracame. 
Na jednym z największych obiektów sportowych na świecie 
rozegrane zostaną też co oczywiste -  mecze piłki nożnej. 
Jako główny stadion igrzysk, M aracana powinna być areną 
zmagań lekkoatletów, jednak po ra^ pierwszy wr dziejach, 
ugości ich inny stadion - w tym wypadku Estadio Oiim- 
pico Joao Havelange. Na dzień dzisiejszy w  programie 
igrzysk widnieje dokładnie 28 dyscyplin, a ponad 10 tysię
cy sportowców ma stoczyć walkę o  306 kompletów medali. 
Być może liczba konkurencji ulegnie zmianie -  M iędzy
narodowy Komitet Olimpijski (NiKOL) rozważa bowiem 
wprowadzenie dodatkowych zm agań m in . w pływaniu 
i kolarstwie. Po ponad stu latach przerwy do olimpijskich

dyscyplin powróci golf, wznowiona zostanie także rywali
zacja w 7-osobowej odm ianie rugbyi Zabraknie natom iast 
m.in. baseballu oraz softbałlu, wycofanych z program u po 
Igrzyskach w Pekinie w 20(38 roku. O dnośnie zmian» pod 
uwagę brane jest też zwiększenie liczby drużyn, startują
cych w koszykówce, siatkówce plażowej i piłce wodnej. Jeśli 
podczas m undialu raczej nie zobaczymy polskiej druży
ny, to dwa lata późnie) w Rio, biało-czerwoni pojawią się 
w  liczbie przekraczającej 200 osób. Nasi reprezentanci bez 
wątpienia będą chcieli zrehabilitować się za niezbyt udane 
ubiegłoroczne Igrzyska w Londynie, gdzie zdobyli zaledwie 
10 krążków.

O statnim  akcentem wielkiego brazylijskiego świę
ta będą odbywające się zawsze po głównych Igrzyskach, 
zawody sportowców niepełnosprawny cli Igrzyska para- 
olimpijskie nie są im prezą tak medialną, jak m und ia l czy 
„zwykła" olimpiada, dlatego - jeżeli nic się nie zmieni - na 
dokładne śledzenie rywalizacji będą mogli pozwolić sobie 
jedynie ci, którzy osobiście zasiądą na trybunach olim pij
skich obiektów wr Rio,

Jeszcze do niedawna Brazylia była słabo rozwiniętym 
państwem, ogarniętym  biedą i przemocą. Wkrótce, za spra
wą zbliżających się imprez, może stanowić o sile światowej 
gospodarki. Już teraz, w związku /  mundialem  i igrzyskami 
czynione są ogrom ne inwestycje, mające na celu poprawę 
sytuacji w kraju kawy, W samym tylko Rio zamykane są 
dzielnice biedoty - t/w. t‘avele, a do 2016 roku planowa
ne jest przyłączenie ich do pozostałych części miasta. Ze 
względu na ochronę swojego terytorium  podczas trw ania 
imprez, Brazylia dostanie kilkadziesiąt pojazdów z ra 
kietami przeciwlotniczymi - mogą one przydać się także 
w przyszłych latach. Najważniejsze w tym wszystkim będą 
naturalnie jednak same imprezy - to  dzięki nim ten po
łożony nad Amazonką krai znajdzie się w centrum  zain
teresowania niemal całego św iata. Ranga, jaka towarzyszy 
piłkarskim mistrzostwom oraz igrzyskom olimpijskim, 
przyciągnie mnostwo kibiców z różnych kontynentów. Za
powiadają się więc niezwykłe emocje -  prawdziwy spor
towy karnawał, który rozpocznie się za trochę ponad rok 
wr Sao Paulo, a zakończy dwa lata później w Rio de Janeiro.

P io tr Skwarczyński
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STRAUSS
iCTan u  jeśli impreza to dżinsy* Jeśli dżinsy to tylko Levisy. fł 

Tym razem o twórcy najlepszych i najpopularniejszych spodni na świecie, 
. które zawędrowały pod strzechy i przez tata ewoluowały stając się ^  

ostatecznie symbolem wolności, stylu i bezpretensjonalnego szyku. t

„Nowa para ZA DARMO" -  tak w 1873 roku brzm iał 
napis na ceratce douczanej d o  każdci sprzedanej pary 
spodni Levt Strauss and Company. G w in to w a ło  to do
starczenie drugiej pary dżinsów w  razie zniszczenia się 
pierwszej. Jak Łatwo można się domyślić, owa reklamacja 
niĘ<-lv nie miała miejsca.

Rycina na skórzanej metce umieszczanej na tylnej czę
ści spodni przedstawiała dwa narowiste konie, które po
pędzane batem przez woźniców próbują rozerwać dżinsy 
na dwie połowy. Historia pokazała, że nie był to w żadnym 
wypadku przejaw arogancji i bezczelnej pewności siebie 
twórcy -  to jedynie zilustrowany fakt, potwierdzający nie- 
zniszczałność i długowieczność produktu» który zrew olu
cjonizował branżę odzieżową.

„Jestem kawalerem i myślę, że dlatego mogę więcej 
pracować, bo całe moje życic to zajmowanie się interesami. 
Nie wierzę, żeby człowiek, który nauczył się być stale zajęty, 
mógł wycofać się z pracy z zadowoleniem- Nie sądzę, żeby 
wielkie pieniądze uszczęśliwiały ich posiadacza, bo każdy, 
kto je  ma, zaraz siajc się niewolnikiem swojego bogactwa. 
Nie sądzę też, by dzięki pieniądzom  m ożna było pozyskać 
przyjaciół, W rzeczywistości skutek bywa raczej odw rotny” 
Ten cytat pochodzący i  wywiadu udzielonego dla „San 
Francisco BiuUelin" to kwintesencja natury  Leviego Straus
sa, który równie niechętnie unikał rozgłosu, co jakichkol
wiek publicznych zwierzeń.

Urodził się 26 lutego J roku w Buttenheim. w N iem 
czech, jako najm łodsze dziecko z sześciorga rodzeństwa. 
O d początku przejawia! ponadprzeciętny zmysł biznesowy. 
Otoczony wszechobecną i dotkliwą biedą postanowił, że 
zrobi wszystko, aby nigdy więcej nie zaznać głodu, i jako 
człowiek czynu i honoru słowa dotrzymał. f to z nawiązką.

W 1847 roku, rodzeństwo Straussów osierocone przez 
oica em igruje w raz i  matką do krainy cudów, wolności 
i szczęścia na wyciągnięcie ręki, To Stany Zjednoczone sta
ją się ich nową ziemią obiecaną, Tam osiem nastoletni Levi 
rozpoczyna realizacje swego planu bez buty i pragnienia 
szybkiego zysku, czyli od samych, najtrudniejszych pod~ 
staw. Zostaje przyjęty do grupy dom okrążnych sprzedaw
ców. Zarówno wtedy, jak i dziśt niewdzięczna dola akwizy
tora wymagała od młodego adepta handlu odporności oraz 
daru zjednywania sobie ludzi. P la chłopaka o wyraźnie 
semickiej urodzie, którego rodzina wciąż musiała walczyć 
z narzucanymi Żydom ograniczeniam i, rola sprzedawcy 
była wielekroć dotkliwsza i trudniejsza.

lło pięciu latach noszenia ciężkich pakunków przez 
góry Kentucky, do Straussa uśmiechnął się los, Po niciach, 
igłach, naparstkach, guzikach, przędzach, nożyczkach

I



+r- ■* i drwali, poprzez kowbojów, aż po woź
niców.

Pewny stabilnej sytuacji finansowej 
І Д  i sprzyjających prognoz na przyszłość,

'f  - r W l  twórca d ilnsów  w 1886 roku oddał kie
rownictwo spółki synom swej młodszej 

I L f t 4* j | ^ 2 \ r  t siostry. On sam za i  zajął się mniej lub 
^  1 bardziej udanymi inwestycjami. Odzie-

:: : żowa „em erytura” oznaczała produk-
■j ' ■ гЧк. .j cję towarów sypkich, szeroko pojęty 

Ł '  transport i komunikację (choćby nie-
■   J  fortunna budowa kolei przez Srodko-

l wą Dolinę Kalifornijską), zasiadanie 
W  l w  zarządach przedsiębiorstw, korpo-
I r J racji  i banków oraz obrót nierucho- 

~ i mościami.
W Jednak Strauss nie byłby sobą* 

Ш [ gdyby swych dóbr nie przekuł w re-
Ш  aine dobro, a mianowicie działalność

charytatywną i filantropijną. Na li- 
І п У ' У у Щ Щ  *Cie łeS° Ocznych darów serca znaj

dują sic n t  tu. domy opieki dla stap 
szych ludzi, Żydów, sierot katolickich ■ protestanckich oraz 
fundusze stypendialne dla uniwersytetów.

Levi Strauss zmarł 2 6 sierpnia ІУ02 roku i... pomagał 
nawet po śmierci. Organizacjom dobroczynnym* rodzinie 
i przyjaciołom zapisał w testamencie astronom iczną sumę 
1,6 m iliona dolarów w złocie, a swym lojalnym siostrzeń
com zostawił firmę i... resztę z 6 milionów dolarów w nie
ruchomościach.

Sądzę, źe znany z poczucia hum oru  i dobroduszności 
Levi Strauss nie żach nąłby się na stary, żydowski kawał 
opowiadany po iego śmierci;

Po pogrzebie bajecznie bogatego i znanego wszystkim 
przedsiębiorcy Leviego Straussa, tłumy żałobników w m il
czeniu i smutku opuszczają cmentarz. Późnym popołu
dniem na grób przychodzi przyjaciel zacnego nieboszczyka 
i zauważa łkającego i zrozpaczonego stojijceyo tam  m ęż
czyznę. Podchodzi i zagaduje:

- Byliście znajomymi? Tw ŁflP
b - Nie! - odpowiada w spazmach mężczyzna. л Ш
4  - Mieliście wspólne interesy? - nie odpuszcza.
7  -S ie!  ________

-  Więc pewnie byliście rodzinę?
^  - Też nie! -  wykrzykuje coraz bardziej poirytowany
j  człowiek,

h ^ - Więc dlaczego tak plączecie? -  pyta zdezorientowany
>  przyjaciel.t , u  f i  Ь Л  fc д ^  |  * * 1 *M  * щi  - No właśnie dlatego! j ЦJ* цлВД
U j ._ і Ч П М і Н Їі  A nna K am ińska

i grzebieniach przyszła pora na „genu- 
enki” -  spodnie szyte z lekkiego m ateriału tkanego począt
kowo w Genui, we Włoszech. To one stały się inspiracją do 
odkrycia i stworzenia fenom enu na skale światową -  dżin-i ■ i
sów.

W 1853 roku Levi wraz ze swym szwagrem, Davidem 
Sternem, przybywa do San Francisco i tam  w śród poszu
kiwaczy złota zajętych gorączkowymi wykopaliskami, 
trafia na swoją własną żyłę złota. Pewnego razu zauważa 
jak zniszczoną i nietrwałą odzież noszą owi odkrywcy- 
-amatorzy. Z m ateriału służącego za pokrycia ich wozów 
szyje pierwsze pary oryginalnych jeansów, znanych do 
dzisiaj jako W zór n r 50L Dzięki napływowi mężczyzn zc 
wszystkich stanów Am eryki (200 tysięcy kopaczy m ie
sięcznie w samym S.F.) m łody przedsiębiorca osiąga nieby
wały sukces. Rodzi się spółka „Levi Strauss and Com pany”.

W 1886 roku w czteropiętrowym budynku na Battery 
Street w San Francisco i wschodnim  oddziale w Nowym 
forkti powstają „błękitne cuda". Nowy akcjonariusz Jacob 
W. Davis, krawiec z Newady, przeszywa barwione, dreli
chowe spodnie pomarańczową nicią i wzmacnia kieszenie 
nitami te; samej barwy. Dodatkowo tworzy znak firmowy 
-  tylne kieszonki z o  ran żowy m i literam i V oraz skórzaną 
metkę w pasie, To wyróżnia dżinsy od wszystkich innych 
spodni.

W 1886 roku dochód firmy osiągną! wysokość dwustu 
tysięcy dolarów! Produkty LevUa reklamowane jako „do
skonale przydatne dla ludzi zajmujących się praca fizycz
ną nosili tzw, wszyscy prawdziwi twardziele -  od kopaczy



Sylwiii W laz ło
S luden ika p ierw szego  
pie ięg11 i-JifilwJ ni Krukow
skiej A kadem ii. W esoła , 
pełn;i ^и*іг&ііь z^drta przy^ 
gód. ]ćj iainle**isowaiiift 
Ю głównie muzyka, (polsk 
глпі i podróże .

Г>K O F E IN A

KOFEINA
Co miesiąc zapraszamy czytelników

Konceit
№ m ie jsc  kolejnego spotkania z lrójką naszych wy

gadanych. przyjaciół wybraliśmy krakowski pub 
Spokój i Cisza. Z m om entem  przekroczenia przez nich 
progu lokalu, cisza została zakłócona, a spokojne wnętrze 
ш i ci sc a w ypd n i ły żwawe ro z mowy...

Sylwia: M iło tutaj. Brakuje tylko jakiejś muzyki.
Kinek: Masz racje, to od razu zmieniłoby klimat,
Kika: Zastanawialiście się kiedyś w ogóle nad tym, jak  

ważna w życiu jest muzyka? Tworzy nastrój, tyczy łudzi.
Kinek: Dokładnie! Na przykład fenomen festiwali -  

kilka zespołów czy dj-ów, a zbierają milionową publicz
no ść  Wszyscy zjednoczeni w miłości do konkretnego ga- 
tLinku muzyki. Ale to wiąże się też często ze stylem bycia, 
sposobem ubierania.

Kika; To trochę ograniczające... Zamykać się w jakim ś 
określonym kręgu z powodu upodobań.

Sylwia: Zgadzam щ .  Trzeba być otwartym. Ja tani wolę 
lokalne koncerty, O.S.T.R i takie tam. Boję się festiwalo
wy cb spędów.

Kinek: Co Ty gadasz? Wiesz jakie to są przeżycia? Taki 
Tomo n o  wlan d, może nie jestem wielkim fanem elektro
nicznych brzmień, ale wybrałbym się tam dla samego kli
matu. Niesamowite dekoracje, ludzie z całego świata. To po 
prostu coś nie do opisania. Obejrzyj sobie <ifiermovie, ciarki 
to mało powiedziane. Do tego muszę jeszcze podreperować 
swój budżet, dlatego w tym roku wybieram tańszą opcje. 
Jadę na Cieszanów Rock Festiwal.

Sylwia: O, super. Słyszałam o tym sporo, kto gra w tym 
roku?

Kinek: Z tych popularniejszych to: Kult, Koniec Świata, 
MadbaU, Czesław Śpiewa, Riversideh Dżem, H unter i Power 
of Trinity. Myślę, że będzie niezła jazda, hehehe.

Sylwia; Dla Ciebie to ekstra klimaty. Ja szukam jakichś 
rapowych koncertów, chociaż w Krakowie nie ma z tym 
problemu,

Kika: Ja tam wolę Snickersy <śmiech>.

Kinek: No słyszałem o Twoich „czekoladoh o licznych’' 
zapędach <śmiećh>.

Kika: Dobra, dobra. Zm iana tematu... Gadaliśmy o za
mykaniu się w określonym kręgu. Mam jedną koleżankę, 
„Zabawna” osóbka W przeciągu dwóch lat zdążyła byc 
punkiem , metalem, techno girl, a naw et,, z zacięciem słu
chała muzyki klasycznej.

Sylwia: A co w tym złego. Przecież to znaczy, że jest 
otwarta.

Kika: Nic, bo każdy etap swoich „przemian” m usia
ła zacięcie opisywać na blogu. Czyli robiła to świadomie, 
poza tym dostosowywała swoje upodobania do chłopaków, 
z którym i była,

Kinek: No wiesz, to w zasadzie naturalne. U podabnia
my się do łudzi, którzy nas otaczają. Fajnie jest popróbo
wać różnych gatunków, żeby w końcu znaleźć coś, w czym 
czujemy się najlepiej. Myślę, źe taki jednokierunkow y gust 
świadczy trochę o dojrzałości, że znamy siebie, wiemy już, 
co nam leży, a co nie.

Sylwia: Dobra, to nie jest aż tak istotne. Dobre brzm ie
nia po prostu pozwalają oderwać się od szarej rzeczywisto
ści. Dla mnie, jak wracam do dom u po stresującym dniu, 
moje ulubione kawałki są jak terapia. Każdy odnajduje 
ukojenie w innych dźwiękach,

Kika: Wyobrażacie sobie np. dobrą imprezę bez m u
zyki?

Kinek: Ta... Ciężko by było, chyba, że mowa o jakiejś 
„posiadówce i A słyszeliście może o Si lent Party?

Sylwia: Coś mi się obiło o uszy, ale nie wiem, na czym 
to dokładnie polega.

Kinek: Fajna sprawa* Alternatywna. Wchodząc na im 
prezę ludzie dostają słuchawki z trzem a kanałam i i podczas 
tańca mają d o  wyboru trzy rodzaje muzyki. W klubie pa
nuje kompletna cisza. Kiedy zdejmiesz słuchawki wygląda 
to dosyć komicznie. Wiem, że w Krakowie organizują to co 
jakiś czas w klubie Forty Kleparz.

Kika: Ja lubię imprezy tematyczne, chociaż ciężko

maj ї О-j  |miXer
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K ry s lra n  K inek  B b h u tu
^ludtnt pi(Tivi«gt> 
Wormaiyti nJ Uni»er,yietw 
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i sra/j komp.utrriFŴ .

czasem zorganizować dobra ekipę. Chodzi mj o coś np. 
w stylu Ut fiO albo Hawai party. Ka Halloween moja kum 
pel a rozkręciła przebieraną do mówkę. O przebraniach 
wiedział każdy, a przebrały się w sumie tylko 4 osoby. 
W tym ja i ona,

Sylwia: No dobra* A zostawiając temat imprez 10 co 
planujecie robić podczas nadchodzących w maju i czerw
cu długich weekendów?

Kika: Kierunek Bieszczady!El Hej przygodo!
Sylwia: Nu nie mów? ja też kocham  góry, chociaż 

kiedyś byłam sceptyczna. Raz moja koleżanka, była 
harcerka» zaproponowała taką wyprawę, fa, totalny żół
todziób, wybrałam się w lekkich adidaskacfi, sportowe) 
sukience i l torbą. O na z wielkim plecakiem, w butach 
trekkingowych i nam iotem  pod pachą,-wyśmiała mnie 
okrutnie. Słabo się przygotowałam, ale dałam radę i d o 
brze się bawiłam. Później te majowe wypady stały się 
naszą maią tradycją. Już odliczam dni do  tegorocznego 
wyjazdu. Tym razem większą grupą.

Kinek: No, ja zamierzam jechać na taki) objazdówkę 
po Europie 1 kumplem. Zainspirował nas lilrn „Eużotrip* 

Kika: Uwielbiam ten film, najbardziej podobała m i 
się ta sytuacja w pociągu. M iscuzi Miscuzi (czy jak to się 
tam mówi} cśmiech>

Sylwia: Noooooo, uśmiałam się przy tym iak głupia. 
Oglądałam to z 10 razy i za każdym razem tak samo się 
cieszę...

Kinek: Tej sytuacji z pociągu wolałbym jednak uniknąć 
< śmiech >, ale było tam mnóstwo innych zabawnych akcji.

Sylwia: Oby wszyscy się dobrze bawili, bo już nie 
mogę się doczekać odpoczynku...

Kika: Noo, żeby tylko przeżyć bezwypadkowe La se
sje i już wakacje. Chociaż studentom  wakacje kojarzą się 
bardziej z sak są niż leżeniem do góry brzuchem.

Kinek: ]a tam potrzebuję odetchnąć, ale są 4 m iesią
ce, więc m ożna to jakoś spokojnie pogodzić ,

Podsłuchiwały:ł

A nna G rońska, Iga Serw ińska

m iX er| naj20 l3
I 21



NOWOŚCI Opracowanie: KINGA SZYDŁO

г
I
I
I
I
I
I
L

„OSZUKANE" reżyseria Marcin Solarz 
PREMIERA: 10.05.2013 r*
Film, który pokazuje jak nieprawdopodobną silę potrali w sobie znaleźć człowiek* gdy los wystawia go 
na wielką próbę.
Przypadkowi spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie nastolatek prowadzi je do odkrycia nie- 
prawdopodobnej pomyłki sprzed lat. Historia sióstr podmienionych w jednym ze szpitali, nagłośniona 
przez media wzbudziła ogromne emocje. Wstrząsnęła żydem dwóch rodzin, które ód tego momentu nie 
było już takie samo , , Nowe życie odnalezionych po latach sióstr, szybko okaże się mieć pozornie słodki 
smak Ile warte jest poznanie prawdy? Czy miłość może rozgrzeszyć wszystkie nasze działania? Czy obu 
rodzinom uda się wyjść zwycięsko z próby, którą zgotował im los?
W filmie znakomita Katarzyna Herman jako matka ponosząca największy koszt okrutnej pomyłki sprzed 
lat, Ewa Skibińska i Artur Żmijewski w rolach rodziców próbujących za wszelką cenę chronić swoją 
rodzinę oraz Karolina t Paulina Chapko jako siostry, których serce wybiera tę samą miłość. Film inspiro
wany prawdziwymi wydarzeniami. Historia, która nie miała prawa się zdarzyć.
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„ROCKS 
AND HONEY" 
Bonnie Tyler 
PREMIERA:
10-05,2013 г.
Bonnie Tyler po
wraca zaskakująco 
w wielkim stylu. 
Okazuje się bowiem, 
że to flonnie Tylei 
wygrała brytyjskie 

eliminacje i staje się reprezentantką swojego kraju na 
tegoroczny ,, Euro vision Song Contest'1, który odbędzie 
się w szwedzkim Maimó. Jej nowy albumu to Roch & 
Honey, znajduje się na nim zwycięska piosenka ВєіііСЩ 
hi Me. Bonnie Tyler zaistniała pierwszym światowym 
hitem Lost w Franci’ w 1976 roku. To był początek glo
balnej kariery światowych jprzebojów takich jiik Ib He
artache. Total Eclipse O f ТІit? Heart, czy Fading Out For 
Л Hero. Płyta Rocks & Honey została wyprodukowana 
w Nashville przez David HufiTa we współpracy z gwiaz
dą country Vincem Giłleifi . Płyta zawiera l-' nowych 
utworów, jeden z nich to właśnie duet /. Vincejn -  What 
You need From Mć. Obecnie Bonnie powoli wraca du 
koncertów, ostatnio uczestniczyła w cyklu koncertów 
Rock Mcci.i Classic* gd/,ie pojawiła sic na scenie razem 
}. Paułemi Ródgersem (Free, Bad Company, Queen), Erie 
Raziłianern (Hooters V Steve Augerim (Jcurneyh C hri
sem i'bompsonem (Manfred Mann Earth Band).

„HIPNOTYZER"autor Lars Kepler 
PREMIERA: 10.05.2013 r.
W środku grudniowej nocy psychiatrę Erika Marię Barka 
budzi telefon ze sztokhol niskiego szpitala, Komisarz kry
minalny Jcona Linna prosi go o pilną pomoc -  leczenie 
nieprzytomnego pacjenta, który doświadczył poważnego 
urazu. Ma nadzieję, że za pomocą hipnozy Erik będzie 
mógł komunikować się z chłopcem, umożliwiając policji 
przesłuchanie go. Dzięki temu może uda się ustalić, kto 
brutalnie zamordował jego rodziców i młodszą siostrę, 
a następnie znaleźć i ocalić starszą siostrę, zanim będzie 
za późno.
Jednak od ostatnie- ■ . 'ff-
go razu, gdy Erik 
praktykował hipno- 'ł^ A £ Jp
zę, minęło dziesięć 'f

obiecał sobie,  ̂ że 

bolesne wspomnie-
nia z tamtego czasu ' ^  . . i j  /  ^.v': ■' *
sprawiają, że decy- '
duje się odmówić 
policji swojej po
mocy. Gdy w koń- i ^  Kemsr

przekonać! zostaje HIPNOTYZER.
uruchomiona seria j
nieprzewidzianych I
zdarzeń,,.

*
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HIPNOTYZER

KIDMAN
OWEN

HEMINGWAY
GELLHORN

„HEMINGWAY I GELLHORN" reżyseria Philip Kaufinan 
PREMIERA; 31.05.2013 r.
Wydarzenie produkcji HBO. Opowieść o jednym /  najgłośniejszych romansów ostatniego stulecia -  historia 
pełnej pasji miłości i burzliwego małżeństwa literackiego geniusza Ernesta Hemingwaya (Owen) i pięknej ko
respondentki wojennej Marthy Gellhorn (Kidman), która przedstawia ich losy podczas hiszpańskiej wojny do
mowej i późniejszych wydarzeń. Będąc świadkami historii relacjonowali światu największe konflikty swoich 
czasów, ale najgorsza wojna, której nic dali rady przetrwać, toczyła się między nimi.

1

I
I
i

j

22 maj 20 ■ I I miXer



NOWOŚCI

„DJANGO" reżyseria Quentin Tarantino 
PREMIERA: 15.05,2013 r.
Queutin Tarantino, który jest zarówno reżyserem, tak i scenarzystą zebrał w swoim najnowszym filmie dobo
rowi) obsadę -  zdobywców widu prestiżowych nagród. Jamie h>x wciela się w postać niewolnika Django, który 
razem z łowca nagród Dr. Kingiem SchuUzem (Chnstoph Waltz}. w zamian m  wyzwolenie, przemierza ame
rykańsku: południe w pohukiwaniu wszelkiego autoramentu rzezimieszków. złoczvnców i krminalistów. Jed
nak najważniejszym celem Django, którego umiejętności tropiciela ^  coraz doskonalsza, jest odnalezienie żony 
(Kerry Washington), utracone] dawno temu wskutek handlu niewolnikami Gdy obai łowcy tratiaisj wreszcie do 
Cahina Candie (Leonardo DiCaprio). brutalnego właściciela niesławne) posiadłości „Candyland” wzbudzaj 
podeirżenia Stephena (Samuel L. JacksonJ, zaufanego niewolnika Candiego. k  h plany zostają przejrzane. a sami 
stają się celem ataku niebezpiecznej organizacji.

i i

dąż n za swoim amerykańskim »nem za 
e taiemiuc/ego, urządziJ 1

mieszka jego kuzynka Daisy 
w. arystokratycznym

ludzi, ich iluzji, miłości i 
Środka i /  zewn^irz, Nick pUat 

ei milowa, snach nie rta sprzedaż ora/ &1 
iii i siawia przed nami Itulm, w którym

DiCapno (Krwawy diament.
si

ń-aya, Joel Edgerton i nominowana do 
Mulligan (Iłyla sobie dziewczyna 1 v 
i Daisy Rudi»m;mow-ie> ls|a FUher i 

grają Myrtle i (^oorge'a Wilsonów, a dębi

nskłego iUntu Amltabh iWhdinu, zagra .Vhv- 
!ima.
ny dei Os-caru Luhrmttnn (Moulin kouge!) 
ft liii w technologii 3D według scenariusza,
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„GWIAZDY II RZECZPOSPOLITEJ " Sławomir Koper 
PREMIERA: 31.05.2013 r,
Sławomir Koper powraca dc ciulów Drugiej Rzeczypospolitej. W swojej najnowszej 
książce przedstawia i wiat gwia/d teatru, kabaretu, kina i sportu, jak zwykle opisuje 
życic prywatne swoich bohaterów, ich miłości, Miktesy i rozczarowania, A wszyst
ko na ttc niezwykle barwnej epoki, Nickióre z gwiazd międzywojnia Mchowy wały 
się u\k współcześni u Am celebryd, inne /azdrofaic strzegły swojej prywatności. To 
była niezwykła plejada: Smosar&ka, Pogorzelska,
Mimkiewiczówna, Halama, Barszczewska, Bodo.
Żabczyński, Jaracz, Oslerwa, Węgrzyn. A do teyo 
polskie medalistki olimpijskie: Konopacka, Wala 
siewiczówna, oraz finalistka W itiibkdonu, lak zw>' 
kle autor nie zapomina o  wzajemnym przenikaniu 
się srndowisk; guśi:mi scen kabaretowych bywali 
przecież politycy, a min i Mer Ignacy Matuszewski 
poślubił Halinę Konopacką Sukcesy tenisowe la 
dwigi Jędrzejowskiej zadecydowały o  nakręceniu 
słynnej Jadzi, gdzie w główne role Wcielili się Jadwi
ga Smosarska i Aleksander Żabczyński lak zwykle 
u tego autora atutem książki ic>< lekka i potoczysta 
narracja. Koper obficie tytule pamiętniki, listy i rt 
lacie prasowe. co dc.uJ.iie pracy autentycznośćt To 
znakomity opU epoki, która zniknęła w m  z wybu
chem drugiej wojny światowe i.

„RANDOM ACCESS MEMORIES" Daft Punk 
PREMIERA: 21.05.2013 r.
Aż osiem lat trzeba było czekać na /uptim e nowe, studyjne dzieło grupy Daft Punk
-  francuskiej formacji, która zrewolucjonizowała nie lylko podejście do muzyki elek
tronicznej, ale rynek muzyczny w oj;ólc Ukrywający się pod hełmami robotów Guy- 
-.ManneJ de Hornem-Christo i Ihom as Bangaher najpierw stali się sensacją w Europe
-  ich debiutancki kn}żck fJonieiwri {1997) uznany został za arcydzieło muzyki house, 
a single t  tego i kolejnych albumów (J)*i Funk, Arotuui 'Hie HiwM c/.y Om' More Timt.) 
trafiły na mainstreamowi listy pm-bojów w kilkunastu krajach. Prawdziwy przełom 
przyszedł w 2007 r jednak Kii sprawy rapera Kanyc Weila który zsamplował utwór 
Dali Punk Harder, Setter, Faster, S lrengć t un swoim »iiłgln S ln tn g er  tul Tego czasu 
zespól tratił do światowej czolówld wykonawców muzyki elektronicznej i każde jego 
dokonanie z niecierpliwością wyczekiwane itsi po obu stronach Atlantyku
Nowa płyta Random Acct« Airnwrirj zawiera 13 WWOftiw i pojawi się na nie] wielu 
zaskakujących gości, którzy razem i Dart Punk cofnęli się do korzeni muzyki elfk- 
tronicznc} .»by stworzyć ponadczasowy miestrankę disco, funk, jn>p i eiectro. Wśród 
.żywych legend' na pł)’cte ?.nak/li się m m uznawany aa „ojca chrzestnego muzyki 
disco’ Giorgio MorWcr (twórca słynnego brzmienia 1 Fed Low Donny Summer) czy 
irontman grupy (̂ hic Nile Kodgers f bity Ur Fmdc, / Want Vinfr Love oraz producent
niezliczonej iloici hitów' m.in. Madonny. Mi* _____________________________
chada Jacksona czy Dnvida Bowicl Kie zabra
kło także młoiljzych przedMawicirłi hip hopu 
(Phaidl Williams l, nłckajwokalistafhe Slrchkev
-  Julian Casablancas) czj' muzyki eksperymen
talnej (Panda Rear), „lak tła ironię. <o wlainic 
androidy p n y w ia c ę i duszę m u zy«“ * pfnlsu- 
mowa] nowy dbum  Dafi I'unk producent Todd 
Edwards, którego też usłyszymy na kra/ku. Jeste- 
li słuchając jakiejś płyly mo?na wynrioiwjuf, i c  
kiedyś uzna siy ią za „dzieło hi%tnryczne" - lo 
tak jest właśnie z Random Atce» Met noru^.
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2013 K R A K O W S K A
AKADEMIA

2 0 1 3  1 6 : 0 0
V A M D 1 IQ  Y A  GUSTAWA HERLINGA GRUDZIŃSKIEGO I l \n iw iru w  l\n  1^ »PRZYSTAWEKZABtOCIE

w w w f a c e b o o k .c o m /j u w e n a u a K R

16:30 DZINDŻER P R O J E K T »  
17:45 KUMPLE JANOSIKA
19:00 TAZQ jt 
20:00 POZYTYW

sisa.
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AFTER PART FRANTIC SZEWSKA 5 r
F R A N T IC  C l U B

sp o n so r m m y PAUTNER MEDYCZNY

JLn r
i c c i n m e  id

ORGANIZATOR

PARTNERZY

A > 'V .

PATRONI MEDIALNI

dlaitudenta.pl

g SAMORZĄD STUDENTÓW
krakowskiej Akademii im, Andrzeja Frycza Modrzewskiego


