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słowo od organizatorów

Studenci!
Zbliża się nasze święto – Juwenalia – organizowane przez i dla stu-

dentów. Będzie filmowo, muzycznie i kabaretowo. Program tegorocz-
nych Juwenaliów Tarnowskich prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. 

W tym roku po raz pierwszy Juwenalia organizowane są przez dwie naj-
większe tarnowskie uczelnie – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i Małopolską 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zmienili się organizatorzy, zmieniła się nazwa i zmieniło się logo, ale 
idea pozostała ta sama.  Juwenalia Tarnowskie to czas radości, sielanki i szaleństwa, moment relaksu dla 
studentów przed ciężkim okresem, jakim jest sesja.

Juwenalia Tarnowskie są symbolem jedności popularyzującej Tarnów jako miasto studentów. Chce-
my, aby „stolica subregionu” tętniła  życiem dzięki młodzieży  studenckiej, która może mieć znaczny wpływ 
na rozwój i kulturę naszego otoczenia. O Tarnowie mówimy jak o przyszłym mieście akademickim, dlate-
go też chcielibyśmy faktycznie tworzyć jego wizerunek. Chcemy stworzyć niezapomniane widowisko inte-
grujące nas – społeczność  studencką. Pragniemy zorganizować przedsięwzięcie, o którym będzie głośno 
nie tylko w Tarnowie, ale również w całej Małopolsce.

Pamiętajcie, że Juwenalia to symbol, to tradycja, to my studenci będący częścią Tarnowa. Od wielu 
miesięcy przygotowujemy się do chwili, kiedy będziemy mieć władzę nad miastem i otrzymamy symbo-
liczny klucz do jego bram. Dlatego prosimy Was, abyście pokazali się z jak najlepszej strony – uczestnicząc 
w zaplanowanych wydarzeniach i zachowując się tak, aby mieszkańcy nie musieli się za nas wstydzić. 
Musimy odbudować nasz wizerunek w oczach Władz Miasta i mieszkańców. To wszystko zaprocentuje 
i następne edycje Juwenaliów będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

Głównym wydarzeniem będzie Piknik Studencki w niedzielę 22 maja, który tradycyjnie odbędzie się 
na stadionie KS „Błękitni” przy ulicy Piłsudskiego 32. Od godziny 14.00 na studentów i mieszkańców czekać 
będą liczne atrakcje, m.in.: ścianka wspinaczkowa, strzelanie z łuku, gigantyczne piłkarzyki, walki sumo 
w specjalnych strojach, konkursy, występy tancerek, ogródek piwny i catering. Wieczorem do Tarnowa na 
muzyczną część Juwenaliów przyjadą dwa ciekawe zespoły. O godzinie 18.00 zagra StarGuardMuffin 
z najbardziej pożądanym w ostatnim czasie wokalistą w kraju – Kamilem Bednarkiem, znanym z finału 
trzeciej edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”. Zaraz po nim, o godzinie 20.00, wystąpi rockowa 
formacja Strachy Na Lachy założona przez lidera i wokalistę grupy Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego. 
Zróżnicowanie muzyczne oraz liczne piknikowe atrakcje to ukłon w stronę mieszkańców miasta i regionu, 
których również zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Tarnowie oraz słuchacze CNiB Żak Tarnów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej mają 
bezpłatny wstęp na Piknik Studencki (22 maja), na którym odbędą się koncerty muzyczne. Na pozostałych 
studentów oraz osób niestudiujących czekają bilety w cenie 10 złotych.

Dzień przed Piknikiem Studenckim, w sobotę 21 maja o godz. 17.00, miłośnicy dobrego humoru 
będą mogli wybrać się na Juwenaliowy Przedwieczór Kabaretowy  w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskie-
go, na którym wystąpi znany kabareciarz Grzegorz Halama, Grupa Ad Hoc improwizująca na bieżąco 
w oparciu o sugestie widowni oraz tarnowski Kabaret Trochę Powagi. 

20 maja warto być wyspanym. Tego dnia zapraszamy o godz. 19.00 na Nocny Maraton Filmowy 
w Auli PWSZ (ul. Mickiewicza 8). Planujemy obejrzeć trzy filmy nieżyjącego już, niestety, Stanley’a Kubric-
ka, który był jednym z najwybitniejszych twórców światowego kina. W przerwie darmowy poczęstunek 
– kawa i herbata. Dla chętnych pizza za symboliczną opłatą.

Obok wspomnianego wyżej filmowego, muzycznego i humorystycznego akcentu, w ramach tego-
rocznego święta żaków w Tarnowie odbędą się również imprezy w studenckim klubie Alfa Club.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim sponsorom i partnerom organizacyjnym – kto wsparł 
Juwenalia, możecie zobaczyć na ostatniej stronie Gazety Juwenaliowej.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaufanie, którym obdarzył nas studentów Prezydent Miasta Tar-
nowa Ryszard Ścigała, obejmując honorowym patronatem nasze święto (treść patronatu na str. 9).

Liczymy na Waszą obecność!

Redakcja tekstów: Marcin „Zeniek” Nowak, Mateusz „Axun” Kołodziej
Skład: Marcin „Zeniek” Nowak
Druk: TOP-DRUK, tel. 86 473 02 12, www.drukarniatop.pl
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Grzegorz Halama zawsze prezentuje silny program, który sprawdza się we wszystkich warunkach. 
Jest popularny i ma swoją rzeszę fanów. Nagrywa do TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, HBO do programu „HBO 
Na stojaka”, Comedy Central. W Trójkowej Liście Przebojów, jego utwór „Ja wiedziałem, że tak będzie” 
przez trzy tygodnie trwał na pierwszym miejscu. W każdy poniedziałek ma swoją audycję w radiowej 
„Trójce”. Znany z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak również z wielu parodii, monologów czy 

skeczy. Obecnie na scenie prezentuje program „Żule i bandziory”, w którym pojawia się w towarzy-
stwie Jarosława Jarosa. Program wypełniają piosenki („Puk, puk, puk, do ambasady bram”, Ku chwale 
ludzkości”, „Nie pożyczę Ci stówy”, „Cały świat bosmana znał - szanta”), skecze („Bajka dresiarza”, „Bal-
kon”, „Sklep z energooszczednymi lodówkami”), Pan Józek („Wywiad z Panem Józkiem o fuzji”), mo-
nologi („Papa Carlito”, „Miss Świata”). Jeżeli kiedykolwiek widziałeś faceta w żółtym golfie o aerodyna-
micznym kształcie, to na pewno był to Grzegorz Halama w żółtym golfie o aerodynamicznym kształcie.  
 

humorystycznie

21 maja o godz. 17.00 zapraszamy do Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego na Juwenalio-
wy Przedwieczór Kabaretowy, na którym wystąpi znany kabareciarz Grzegorz Halama, Grupa Ad 
Hoc improwizująca na bieżąco w oparciu o sugestie widowni oraz tarnowski Kabaret Trochę Powa-
gi. Bilety w cenie 30 zł (25 zł dla studentów po okazaniu legitymacji studenckiej) dostępne w kasie 
tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego, od poniedziałku do wtorku w godz. 9.00-17.00 oraz na terenie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8, pokój A023 (siedziba RUSS).
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Grupa Ad Hoc - proponowane przez 
nich przedstawienie, to cykl krótkich 
scen i gier aktorskich tworzonych na 
bieżąco, w oparciu o sugestie widowni. 
Każda gra ma własne zasady i „schemat 
działania”. Do schematu widownia do-
kłada brakujące elementy – postacie, 
które mają odegrać aktorzy; miejsce 
akcji lub pojedyncze kwestie. Wieczór 
Komedii Improwizowanej, to spektakl 
zawierający zarówno popularne, jak 
i mniej znane gry, oparte w całości na 
improwizacji. Przy dużym udziale wi-
dzów, grupa tworzy niepowtarzalne 
i zaskakujące widowisko, którego prze-
bieg jest nieprzewidywalny! 

Kabaret Trochę Powagi - powstał na początku marca 2006 roku w Tarnowie. Z założenia miał być to 
spontaniczny kabaret studencki, lecz po kilkuletniej przeprawie stał się niezależnie działającym tworem 
czwórki na swój sposób wybitnych młodych mężczyzn. Członkowie kabaretu mają już za sobą: dwukrotny 
występ w Gorzowie Wielkopolskim (I Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Studenckich PWSZ oraz Gorzow-
skie Juwenalia), a także udział w „V Tarnowskim Wieczorze Satyry i Humoru DYBY 2006”, Wieczorze Kaba-
retowym „Żółta drabina” 2007, Przeglądzie Kabaretów „Dyby 2008”, Dniach Tarnowa 2008, Juwenaliowym 
Kabaretonie Tarnów 2009 i 2010 roku, a także wiele występów na prywatnych imprezach firmowych. Pew-
ne jest jedno, tam gdzie pojawił się kabaret Trochę Powagi, salwy śmiechu publiczności do dzisiaj odbijają 
się od ścian sali. Prześmiewanie zwyczajów polskiego społeczeństwa, stawianie postaci polityków w nie-
codziennych sytuacjach, a przede wszystkim genialne parodiowanie mitologii greckiej to główny cechy 
programu Trochę Powagi. W skład kabaretu wchodzą: Artur Dembiński, Marcin „Zeniek” Nowak, Krystian 
Siadek, Grzegorz Szmigielski. Zapraszamy na stronę internetową kabaretu: www.trochepowagi.pl

humorystycznie
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muzycznie

Do Tarnowa, na święto studentów, zawita je-
den z najbardziej pożądanych w ostatnim czasie 

wokalistów w kraju – Kamil Bednarek. Finalista 
trzeciej edycji telewizyjnego programu „Mam Ta-
lent”, wraz ze swoim zespołem StarGuardMuf-

fin, zaprezentuje na koncercie materiał z debiu-
tanckiego albumu zatytułowanego „Szanuj”. Forma-

cja wykonująca szeroko pojętą muzykę reggae, w swoim 
repertuarze uwzględnia zarówno utwory rootsowe, jak i nowoczesne 

dancehallowe brzmienia.
StarGuardMuffin w składzie: Kamil Bednarek (wokal), Szymon Chudy (gitara), Radek Szyszkowski 

(instrumenty klawiszowe), Kuba Wojciechowski (gitara basowa) oraz Maciek Pilarz (perkusja) przywie-
zie ze sobą zapewne moc energii, którą na koncercie przekaże zgromadzonej publice.
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muzycznie

Zespół Strachy Na Lachy, to pilska formacja założo-
na przez lidera i wokalistę grupy Krzysztofa „Grabaża” Gra-

bowskiego i gitarzystę Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza. 
Początki Strachów to rok 2002, kiedy to zespół znany był 
jeszcze pod nazwą Grabaż + Ktoś Tam Jeszcze. Według 
samych muzyków, nazwa zmianie uległa już po pierw-
szym zagranym koncercie. Od tego momentu grupę 
należało tytułować Grabaż i Strachy na Lachy (aktualna 

nazwa została uformowana ostatecznie przed sześcioma 
laty). Debiutancki album z 2003 roku, zatytułowany po pro-

stu „Strachy Na Lachy”, został dobrze przyjęty zarówno przez 
słuchaczy, jak i krytyków muzycznych. Pierwszym sukcesem ko-

mercyjnym „Grabaża” i spółki, był drugi krążek. Materiał „Piła tango” 
w pewnym momencie był nawet czwartą najlepiej sprzedająca 
się płytą w kraju. To właśnie z tego albumu, jak twierdzi wielu 

fanów grupy, pochodzą najlepsze piosenki Strachów (np. „Jed-
na taka szansa na 100”, „Dzień dobry kocham cię” oraz tytuło-

wa kompozycja „Piła tango”). W sumie na koncie zespołu, 
który w swojej muzyce z alternatywnym rockiem miesza 
ska, reggae oraz folk, znajduje się pięć studyjnych płyt. 
Ostatnim elementem układanki jest ubiegłoroczny krążek 

„Dodekafonia”, który już w dniu premiery okazał się Złotą 
Płytą (minimum 15 tys. sprzedanych egzemplarzy) i najle-

piej sprzedającym się tytułem w Polsce.
W Tarnowie zespół wystąpi w składzie: Krzysztof „Grabaż” 

Grabowski (wokal, gitara), Andrzej „Kozak” Kozakiewicz (gitara), Ra-
fał „Kuzyn” Piotrkowiak (perkusja), Longin „Lo” Bartkowiak (gitara basowa), 

Mariusz „Maniek” Nalepa (gitara, harmonijka ustna) i Arkadiusz „Pan Areczek” 
Rejda (akordeon, instrumenty klawiszowe).

Autor zdjęć Strachów: Sławomir Nakoneczny.
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Wieczorem do Tarnowa na muzyczną część Juwenaliów przyjadą dwa ciekawe zespoły. O godzi-
nie 18.00 zagra StarGuardMuffin & Kamil Bednarek, a o godzinie 20.00, wystąpi rockowa formacja 
Strachy Na Lachy (opis zespołów str. 6-7).

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Małopolskiej Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej w Tarnowie oraz słuchacze CNiB Żak Tarnów za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej 
mają bezpłatny wstęp na Piknik Studencki, na którym odbędą się koncerty muzyczne. Na pozosta-
łych studentów oraz osób niestudiujących czekają bilety w cenie 10 złotych (w przedsprzedaży od 5 
maja w sklepie SONIC, ul. Krakowska 2; Tarnowskim Centrum Informacji, Rynek 7; Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, p. A023). Wejściówki będzie można zakupić także 
bezpośrednio przed koncertem w kasie KS „Błękitni”.

Dmuchane sumo
Wspaniała atrakcja dla miłośników walk sumo. Jedyna taka możliwość aby 

wcielić się w postać sumoki i stoczyć walkę na dmuchanej macie. Zawodnicy 
zakładają specjalne stroje wypełnione gąbką, co dodaje im trochę wagi. Turniej 
wygra ten zawodnik, któremu uda się powalić swojego rywala i wypchać go za 
matę. Podłoże maty jest bardzo śliskie i wypełnione gąbką. 

Gigantyczne piłkarzyki
Znakomita zabawa przeznaczona dla większej liczby osób. Uczestnicy zo-

stają podzieleni na dwie 6-osobowe drużyny. Każdy zawodnik jest przymoco-
wany do poprzeczek ograniczających ruch. 

Strzelanie z łuku
Chcesz poczuć się jak Robin Hood? Prawdziwy łuk, strzały 

i tarcza rodem z filmu o średniowieczu czekają na Ciebie. Czy trafienie 
w cel oddalony o kilkadziesiąt metrów to prosta sprawa?

Ścianka wspinaczkowa 8m
Potężny, dmuchany walec, czyli pneumatyczna ścianka wspinacz-

kowa, to gwarancja wielkich emocji i doskonałej zabawy oraz wyzwanie dla żądnych 
przygód śmiałków.

piknikowo

Głównym wydarzeniem Juwenaliów Tarnowskich 2011 będzie Piknik Studencki w niedzielę 22 
maja, który tradycyjnie odbędzie się na stadionie KS „Błękitni” przy ulicy Piłsudskiego 32. Od godziny 
14.00 dla studentów i mieszkańców planujemy liczne atrakcje, m.in.: 

Grupa M4 Dance jest amatorskim zespołem tanecz-
nym, który powstał w październiku 2010 roku w Tarno-
wie. Należą do niej dziewczyny kochające taniec i potra-
fią czerpać z niego przyjemność.

Każda z dziewczyn ma wieloletnie doświadczenie 
taneczne, które wciąż się powiększa.

M4 Dance specjalizuje się w takich stylach jak fre-
estyle, pop, hip hop i dancehall.

Strona internetowa zespołu www.them4dance.tum-
blr.com oraz na portalu Facebook wpisując w wyszuki-
warce frazę: M-four Dance

 

Piknik Studencki - stadion KS Błękitni
22 maja od godz. I4.00

u ścianka wspinaczkowa, 
u strzelanie z łuku, 
u gigantyczne piłkarzyki, 
u walki sumo w specjalnych strojach, 
u konkursy z nagrodami,
u paintball (strzelanie do celu),

u stoisko z wizażystkami, 
u dmuchany zamek dla dzieci,
u występy tancerek z grupy The M4 Dance, 
u lokalne zespoły muzyczne jako suporty,
u ogródek piwny z piwem LECH i catering. 
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honorowo i imprezowo

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane zaufanie, którym obdarzył nas studentów Prezy-
dent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała, obejmując honorowym patronatem nasze święto. 

Panie Prezydencie – dziękujemy! Was – drodzy Studenci – prosimy, abyście pokazali się z jak 
najlepszej strony – uczestnicząc w zaplanowanych wydarzeniach i zachowując się tak, aby miesz-
kańcy nie musieli się za nas wstydzić. Musimy odbudować nasz wizerunek w oczach Władz Mia-
sta i mieszkańców. To wszystko zaprocentuje i następne edycje Juwenaliów będą jeszcze bardziej 
atrakcyjne.

Poniżej prezentujemy treść patronatu honorowego Prezydenta Miasta Tarnowa:

Tylko w życiu wszystko się postarza, 
wiecznie młoda jest tylko fantazja. 

Friedrich Schiller

Studia to niezapomniany czas, powracamy do niego wspomnieniami przez całe życie. 
To nie tylko etap zgłębiania wiedzy, kształtowania osobowości i rozwijania zaintereso-
wań, ale także dynamiczny, rozrywkowy i przepełniony młodym duchem okres życia.

Przyjmuję patronat nad „Juwenaliami Tarnowskimi 2011”. Wierzę, że to kultu-
ralne wydarzenie społeczności akademickiej stanie się symbolem jedności z naszym mia-
stem i fundamentem wzajemnej współpracy.

Życzę wszystkim uczestnikom atrakcyjnych i niezapomnianych wrażeń oraz aby 
„Juwenalia” stały się ważnym twórczym śladem dla kolejnych studenckich pokoleń.

Ryszard Ścigała
Prezydent Miasta Tarnowa
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filmowo

Nocny Maraton Filmowy
20 maja warto być wyspanym. Tego dnia o godz. 19.00 zapraszamy na 

Nocny Maraton Filmowy w Auli PWSZ (ul. Mickiewicza 8, budynek C). Na 
dużym ekranie będzie można zobaczyć trzy filmy nieżyjącego 
już Stanley’a Kubricka, który był jednym z najwybitniejszych 
twórców światowego kina. Do późnych godzin nocnych 
seanse filmów takich jak: Pełny magazynek (Full Me-
tal Jacket), Lśnienie (Shining) i Mechaniczna po-
marańcza (Clockwork Orange), a w przerwie 
darmowy poczęstunek – kawa i herbata. 
Dla chętnych pizza za symboliczną opłatą. 
Wstęp na maraton jest bezpłatny. Ilość 
miejsc ograniczona (ok. 250). Istnieje 
możliwość przybycia na wybrany film.

Pełny magazynek (Full Metal Jacket)
Dramat wojenny, USA, 1987
czas trwania: 116 min
reż. Stanley Kubrick
wyk. Matthew Modine, R. Lee Ermey, Adam Baldwin
W filmie reżyser zawarł własną wizję wojny w Wietna-

mie i okrutnego procesu dehumanizacji człowieka, który 
sprawia, iż żołnierze zmieniają się w żywe maszyny do 
zabijania. Bohaterowie filmu zostają wysłani na obóz woj-
skowy z piekła rodem, gdzie trafiają pod komendę pozba-
wionego ludzkich odruchów D.I., który traktuje ich gorzej 
niż psy.

Lśnienie (The Shining)
Horror, Wielka Brytania, 1980
czas trwania: 146 min
reż. Stanley Kubrick
wyk. Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
Jack Torrance (Jack Nicholson) pracuje jako kurator 

w hotelu Overlook w górach stanu Colorado. Hotel jest za-
mknięty na zimę i Jack z rodziną są jedynymi mieszkańcami 
w budynku. Kiedy burze śnieżne blokują rodzinę Torrance-
’ów w hotelu Danny, syn Jacka, który ma nadprzyrodzone 
telepatyczne zdolności odkrywa, że hotel jest nawiedzony 
i duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Kiedy 

Jack spotyka ducha pana Grady, poprzedniego kuratora hotelu, sytuacja staje się coraz groźniejsza.

Mechaniczna pomarańcza (A Clockwork Orange)
Dramat SF, Wielka Brytania, 1971
czas trwania: 136 min
reż. Stanley Kubrick
wyk. Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael 
Bates
W odległej przyszłości gang nastolatków wyrusza co 

noc, aby kraść i bić pozbawionych jakiejkolwiek ochrony 
ludzi. Kiedy jeden z chłopców próbuje wszcząć bunt, reszta 
wyrzuca go i pozostawia policji. W więzieniu chłopak prze-
chodzi specjalną terapię, po której nienawidzi przemocy. 
Jednak gang o nim pamięta.
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wsparli nas


