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tów uczestnictwa w cywilizacji wygłosi lekarz psychiatra 
Janusz Szeluga. 

Artur Krzyżański, członek Federacji Zielonych – Gaja, 
opowie o ekologicznych podwórkach, projekcie, który 
prowadzi w swoim rodzinnym Szczecinie.

Odwiedzimy też Kamienne Kręgi – miejsce mocy. Krę-
gi kamienne w Węsiorach, odrestaurowane i udostępnio-
ne zwiedzającym, zostały zbudowane na tych ziemiach 
przez jej dawnych mieszkańców, na wiele tysięcy lat 
przed Chrystusem. Były niegdyś kalendarzem wyzna-
czającym wschody i zachody Słońca w przesilenia letnie 
i zimowe. Znane są też ich właściwości lecznicze. Szcze-
gólnie kojąco wpływają na system nerwowy przebywają-
cych tu ludzi i zwierząt. 

Festiwal odwiedzą też goście „Wegetariańskiego 
Świata”, sympatycy i przyjaciele. Zapraszamy grupy we-
getariańskie i ekologiczne z całej Polski do prezentacji 
swojej działalności. Będzie miejsce do zrobienia wystawy 
i rozmów z zainteresowanymi. Serdecznie zapraszamy! 

Ośrodek Medytacyjny w Kożyczkowie Jedno z naj-
piękniejszych i najciekawszych miejsc związanych z kul-
turą duchową, ekowypoczynkiem i wegetarianizmem. 
Stworzone, wciąż rozbudowywane i zarządzane przez 
Mariolę i Marka Miedziewskich. 

W opłatę wliczane są: 
1.  Koszt udziału w Festiwalu: 100 zł (bez względu na 

ilość spędzonych dni). 
2.  Koszt całodniowego wyżywienia wege: 30 zł. 
3.  Zakwaterowanie: w ośrodku w pokojach kilkuosobo-

wych, w sali zbiorowej z własnym śpiworem i karimatą 
lub na polu namiotowym z własnym namiotem. Jeśli 
przyjeżdżasz z własnym domem na plecach, nie trzeba 
się zgłaszać wcześniej. By zarezerwować pokój, nale-
ży zgłaszać się do współorganizatora festiwalu Marka 
Miedziewskiego.
tel. 058 550 74 28, 0602 777 202 
lub przez stronę ośrodka www.kozyczkowo.pl. 
Kontakt z organizatorami „WŚ”: 
tel. 022 825 25 00 
redakcja@ws.most.org.pl 
Kożyczkowo (40 km od Gdańska, nieopodal Kartuz). 
Dojazd:
Z Gdańska przez Żukowo do Kartuz, dalej w kierunku 

Sierakowic. 9 km za Kartuzami skręcić w prawo do Ko-
życzkowa. 

Z Gdańska lub z Gdyni autobusem bezpośrednio lub z 
przesiadką w Kartuzach. 

13-15.7, Krasnystaw
II Ogólnopolski Przegląd Kina Alternatywnego KLAPS 

2007 to dynamicznie rozwijająca się impreza mająca na 
celu promocję polskich twórców kina alternatywnego, 
ich twórczości, jak również zachęcenie potencjalnych fil-
mowców do pracy w tej dziedzinie. 

Prezentacje filmowe II Ogólnopolskiego Przeglądu 
Kina Alternatywnego KLAPS 2007, zarówno w tym roku 
jak i w poprzednim, to nie tylko kino amatorskie, stu-
denckie czy profesjonalne. KLAPS 2007 to w większości 
seanse filmowe relacjonujące to, co dzieje się w Polsce 
i nie tylko w sferze tematów alternatywnych, zarówno 
z dziedziny aktywności obywatelskiej, ekologii, praw 
człowieka, jak i twórczości fabularnej i eksperymentów. 
KLAPS 2007 to również działalność aktywizująca lokalną 
społeczność i reanimująca miejską kulturę oraz platforma 
spotkań z ciekawymi ludźmi i tematami. 

W tym roku postanowiliśmy ograniczyć się do jed-
nej sali projekcyjnej w Krasnostawskim Domu Kultury i 
zorganizować blisko 30 h różnorodnych seansów filmo-
wych, prezentowanych przez 3 dni przeglądu. Oczywi-
ście zarówno jak w zeszłym roku, tak i w tym nie zabrak-
nie nocnych otwartych seansów filmowych w centrum 
miasta Krasnystaw. 

Całemu wydarzeniu przez okres trwania przeglądu 

będą towarzyszyć różnorodne koncerty w stylu punk, 
reggae, ska, rock organizowane w świetlicy KDK oraz im-
prezy towarzyszące jak np. otwarte warsztaty filmowe 
prowadzone przez Lubelską Grupę Filmową. 

Na II Ogólnopolski Przegląd Kina Alternatywnego 
KLAPS 2007 zostaną zaproszeni wybrani twórcy prezen-
towanych filmów oraz specjalni goście, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy będą prowadzili róż-
norodne warsztaty, wykłady, szkolenia oraz dyskusje bez-
pośrednio dotyczące tematyki, techniki i problematyki 
danego kina alternatywnego. 

Wstępnie będą to m.in.: 
• Michał Tarkowski, polski aktor, scenarzysta i re-

żyser; 
• Rafał Górski, mgr inż. informatyk, redaktor pisma 

„Magazyn Obywatel”; 
• Piotr Choroś, politolog, koordynator Akademii 

Obywatelskiej działającej przy Teatrze NN Brama Grodz-
ka, w latach 2004-2006 był członkiem zarządu Amnesty 
International, trener NGO oraz praw człowieka; 

• Michał Kanios, dyrektor artystyczny „Bartoszki 
Film Festival” i „FilmOFFego Podkarpacia”, członek Fe-
deracji Niezależnych Twórców Filmowych oraz członek 
Stowarzyszenia Filmowego „Film 1,2”. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wjedź na www.klaps.org

II Ogólnopolski Przegląd Kina 
Alternatywnego KLAPS 2007

Redakcja miesięcznika „Wegetariański Świat” zapra-
sza do Ośrodka Duchowych Stylów Życia w kaszub-
skiej wsi Kożyczkowo na organizowany przez siebie 
Festiwal Wegetariański. Termin: 16-22 lipca 2007. 

Jak zawsze oferujemy bogaty program: wykłady doty-
czące wegetarianizmu, zdrowego odżywiania i stylu życia, 
medycyny naturalnej, ćwiczenia tai chi, taniec, relaksacja, 
ognisko, sauna opalana drewnem, muzyka. Żywienie we-
getariańskie lub wegańskie. Spotkania odbywać się będą 
w potężnym namiocie mieszczącym 100 osób, ustawio-
nym na wzniesieniu Kożyczkowo. Obok piękne jezioro i 
tereny spacerowe. 

Gotować na festiwalu będzie Stefan Poprawa, znany z 
wielu ekoimprez, mistrz kuchni makrobiotycznej. Stefan 
jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu Makro-
biotyki i Shiatsu w Kental (Szwajcaria) i praktykiem zdro-
wej kuchni opartej na zasadach makrobiotyki oraz na-
uczycielem masażu shiatsu z 14-letnim doświadczeniem. 
Poprowadzi warsztat shiatsu i opowie o podstawach go-
towania makrobiotycznego. 

Stefan jest także poetą i mistrzem gry na flecie. In-
spiracje do gry czerpie ze świata swoich wewnętrznych 
przeżyć. Uczestnikom zaprezentuje utwory ze swojej au-
torskiej płyty inspirowanej pobytem na Hawajach. 

Zapraszamy do wzięcia ze sobą instrumentów muzycz-
nych, można będzie dołączyć się do wspólnego grania. 

Chętni będą mogli odbyć staż w kuchni. Uwaga! Szu-
kamy chętnych do pomocy w kuchni w zamian za na-
ukę i pobyt na festiwalu. 

Na festiwalu odbędzie się 4-dniowy kurs gotowania 
makrobiotycznego (po 2-3 godziny dziennie w kuchni), 
gdzie Stefan będzie przekazywał wiedzę, nie tylko teore-
tyczną. Uczestnicy będą mogli brać udział we wspólnym 
gotowaniu. Chleb dostarczy Gospodarstwo Ekologiczne 
Małgorzaty i Jacka Malczewskich z Liksajn. 

Po obiedzie odbędzie się spotkanie na temat zdrowego 
odżywiania i stylu życia, produktów, przemysłu spożyw-
czego i kosmetyków, poprowadzi je Agnieszka Olędzka. 

Tańce sufickie poprowadzi gospodarz ośrodka Marek 
Miedziewski. Tańce w kręgu – tańce etniczne z różnych 
rejonów świata oraz tańce choreograficzne poprowadzi 
Beata Krzewiecka. W czasie festiwalu pokazanych zosta-
nie ok. 15 tańców, m.in. pokaz i nauka Lo ahavti dai oraz 
Tsadik katamar – Izrael; Mikonos – Grecja; La dance ber-
gerienne – Francja; Jacku – Chile, Peru; Promoraki – Ru-
munia; Pravo oro – Macedonia; Karsi bere misere – Turcja; 

Wologodskije kurhewa – Rosja; Le printemps – Francja; 
Seed dance (chor.); Sun meditation (chor.); Pata pata 
(chor.); Taniec wolności (chor); Dandelion dance (chor.) 
lub innych. Codziennie odbywać się będzie 1-1,5 h zajęć. 
W czasie 1 h nauka 3-5 tańców. W przedostatni dzień – ta-
niec w plenerze wokół ogniska. Na zakończenie uczestni-
cy otrzymają płytę CD z nagranymi tańcami. 

Beata Krzewiecka wraz z Jerzym Niczyporukiem popro-
wadzą pokaz masażu Lomi Lomi i tańca Hula. Jurek – wy-
kład na temat masażu, Jurek i Beata – prezentacja masażu, 
Beata – taniec Hula. Jerzy Niczyporuk zaprasza na rozmo-
wę z Duchem Ognia, czyli chodzenie po ogniu, ceremonię 
szałasu potów i inne naturalne metody rozmawiania ze 
swoim wewnętrznym duchem i duchem przyrody. Uczest-
nicy wybudują indiański szałas potów, w którym odbędzie 
się ceremonia. Będzie także spotkanie z kulturą Indian Pół-
nocnej Ameryki i prezentacja masażu hawajskiego z wy-
kładem Etniczne metody terapii naturalnych.

Jerzy Niczyporuk od 5 lat prowadzi Fundację Eko-roz-
woju FER, promującą działalność ekologiczną w rolnictwie, 
szkolnictwie i samorządach lokalnych. Od ponad 10 lat pro-
wadzi Szkołę Masażu i Terapii Naturalnych, rozpowszech-
niającą naturalne metody leczenia. Organizuje i prowadzą 
kursy terapii z wykorzystaniem oryginalnych technik etnicz-
nych, a szczególnie Indian Ameryki Północnej i ludów Poli-
nezji. Jest absolwentem filozofii przyrody KUL i fizyki na UJ. 

Katarzyna Miernicka poprowadzi zajęcia Chi kung. Jest to 
wszechstronnie utalentowana absolwentka PWST w Warsza-
wie, przez 12 lat była związana z Teatrem Ateneum. Współ-
pracuje z TVP i mediami, promując zdrowotne ćwiczenia. We-
ganka, zachęca do makrobiotycznego stylu odżywiania się i 
gotowania wg 5 Przemian. Zajmuje się astrologią, doskona-
leniem duchowym i nauczaniem tai chi i chi kung. Szczęście 
daje jej praca na rzecz wszystkich istot. Na Festiwalu popro-
wadzi 2 razy dziennie ćwiczenia poranne z chi kungu (ukie-
runkowane na oczyszczenie psychofizyczne i zdrowie) oraz 
wieczorne (z akcentem na witalność i sztukę medytacji). 

Jacek Kryg, taoista i mistrz feng shui poprowadzi wy-
kłady dotyczące różnych koncepcji zdrowia i choroby, 
popularnych na Wschodzie, szczególnie wśród taoistów, 
o chińskiej sztuce czytania z twarzy i miłości w taoizmie 
jako wehikule do długiego i szczęśliwego życia. Będzie też 
ważny i fundamentalny w rozumieniu koncepcji Wscho-
du wykład: Pięć przemian w życiu. Jacek Kryg poprowadzi 
też poranne i wieczorne ćwiczenia tai chi. 

Wykład na temat odżywiania mózgu i różnych aspek-

Letni Festiwal wegetariański 
w Kożyczkowie 2007 
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