
Przetrwaliśmy srogie mrozy. Teraz z każdym 
dniem zaczynamy coraz mocniej czuć zbliża-
jącą się wiosnę! Nasza wewnętrzna energia, 
uśpiona przez senne opadanie płatków śnie-
gu, budzi się na nowo w każdym z nas. Nad-
chodząca wiosna daje wewnętrzną siłę do re-
alizowania pomysłów i marzeń. Wiosną wszy-
scy stajemy się optymistami! 

W najnowszym numerze „Studens Scri-
bit” wiele miejsca poświęcamy karierze 
i pozytywnemu działaniu. Już sama okładka 
według projektu Karoliny Karbarz zdaje się 
mówić do nas „Celuj w dziesiątkę!” Wszyst-
kim, którzy jednak jeszcze nie wiedzą, jak 
zaplanować własną karierę, polecam tekst 
o Biurze Promocji i Karier działającym na 
naszej Uczelni (s. XX). Spragnionych wy-
zwań zachęcam do lektury artykułu o wo-
lontariacie w różnych egzotycznych miej-
scach świata z międzynarodową organiza-
cją AIESEC, o którym możecie przeczytać 
na stronie 28. Od tego numeru rusza także 
nowy dział — „Zmotywuj się!”, poświęcony 
metodom automotywacji (s. 36).

Ten numer jest szczególny nie tylko 
dlatego, że zachęcamy, by być „kreatyw-
nym, aktywnym i z pasją”, ale też dlatego, 
że gościem naszego pisma jest JM prof. 
Michał Śliwa, rektor naszej Uczelni. W dłu-
gim, ale ciekawym wywiadzie opowiada 
o swojej aktywności na rzecz Uniwersytetu 
Pedagogicznego, dzieciństwie oraz zainte-
resowaniach. Gorąco zachęcam do prze-
czytania rozmowy z naszym szczególnym 
goś ciem (s. 2). 

Na koniec nie pozostaje mi nic innego, 
jak życzyć Wam, drodzy Czytelnicy, intere-
sującej lektury naszego pisma oraz cieplej-
szych dni, które przyniosą ze sobą powiew 
rosnącej energii!

Po raz kolejny — powtarzając hasło Sa-
morządu Studentów UP — bądźmy kreatyw-
ni, aktywni i z pasją!
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„Niezbędna jest otwartość 
na sprawy drugiego człowieka”

Rozmowa numeru

Teresa Dubiel: Osoba rektora wielu 
studentom kojarzy się z kimś do
stojnym, ważnym, a przede wszyst
kim — niedostępnym. Czy rzeczywiś
cie tak jest? Czy będąc rektorem, 
trudno jest nawiązać kontakt ze stu
dentami?

Prof. Michał Śliwa: Z mojego punktu 
widzenia nie, ale być może ten utrud-
niony dostęp czy kontakt rektora ze stu-
dentami, czy odwrotnie: studentów z rek-
torem, wynika z tego, że uczelnia stano-
wi pewną strukturę, w której poszczegól-

ne osoby pełniące określone funkcje 
mają swój zakres kompetencji. Na 
uczelni muszą być zachowane odpo-
wiednie procedury, więc może to one 
utrudniają ten kontakt. Sprawami stu-
denckimi zajmuje się Prorektor ds. Stu-
denckich, w którego kompetencji leżą 
sprawy bytowe, edukacyjne, jakości 
kształcenia itp. Natomiast rektor jako 
szef całości podejmuje decyzję w nad-
zwyczajnych przypadkach — jako or-
gan odwoławczy. Przypominam sobie 
pewną sytuację, która miała miejsce 
dość dawno temu. Przyszła do mnie 
starościna jednego z kierunków. Cho-
dziło o dość prozaiczną rzecz, która 
w ogóle nie powinna mieć miejsca. 
Otóż zwróciła uwagę jednemu z wykła-
dowców, żeby nie palił papierosów pod-
czas zajęć. Z tego powodu otrzymała 
ocenę niedostateczną z kolokwium i nie 
uzyskała zaliczenia, choć powinna. 
Owa studentka przyszła z odpowied-
nim pismem, w którym udowadniała, że 
została niesłusznie potraktowana przez 
profesora, a także przez pracowników 
uczelni, gdyż ani dyrektor instytutu, ani 
dziekan, ani prorektor nie byli w stanie 
jej pomóc. Z bezradności zwróciła się 
więc do mnie. Starościna miała wszyst-
ko udokumentowane, ale nikt nie wsta-
wił się za nią, nie wypadało bowiem 
zwracać uwagi profesorowi. Zająłem 
się więc tą sprawą i żeby wyjaśnić całą 
sytuację, poprosiłem kolejno na rozmo-
wę opiekuna jej roku, dyrektora instytu-
tu i inne osoby. Gdy wszystko się po-
twierdziło, okazało się, że niestety, ta fo
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cała grupa ludzi wykazała się wobec 
jej problemu bezradnością. Wszystko 
zakończyło się pomyślnie — zebrała 
się komisja odwoławcza i studentka za-
liczyła przedmiot. Takich jednak przy-
padków, w których rektor musi interwe-
niować, jest bardzo niewiele. Musi ist-
nieć rzeczywiście jakiś ważny powód. 
Jeżeli zaś nie ma takich sytuacji, w któ-
rych niezbędna jest interwencja rekto-
ra, to świadczy o tym, iż na uczelni 
wszystko funkcjonuje dobrze. Mimo to 
powtarzam: zawsze jestem otwarty na 
kontakt i rozmowę ze studentami. 

Piastowanie stanowiska rektora uczel
ni wymaga wiele pracy i odpowie
dzialności, więc czy nie narzeka Pan 
na brak czasu dla siebie i rodziny?

Jeśli chodzi o czas, to dotknęła Pani 
faktycznie istotnego problemu, gdyż 
praca absorbuje. Może się wydawać, 
że w wypadku rektora ogranicza się 
ona do obecności na uczelni, rozwiązy-
wania bieżących problemów, prowa-
dzenia posiedzeń Senatu, uczestnicze-
nia w posiedzeniach rad wydziałów czy 
instytutów, gdy jest się o to proszonym. 
Ale jest to dość mylne wyobrażenie 
o pracy rektora, gdyż za tą codzienną 
aktywnością stoją róże przedsięwzięcia 
i działania podejmowane poza uczel-
nią. Nie ukrywam, jest to bardzo czaso-
chłonne, gdyż długo zastanawiam się 
nad rozmaitymi propozycjami kontrak-
tów, współpracy, obecności w różnych 
gremiach itd. Bywają tygodnie, że mu-
siałbym być aktywny przez 24 godziny 
na dobę, by zdążyć wszystko zrobić, 
ale jest to po prostu niemożliwe. Oczy-
wiście, mogę się wyręczać częściowo 
prorektorami, dziekanami, dyrektorami 
instytutów, ale są też sytuacje, w któ-
rych rektor jest niezastąpiony. W moim 
przypadku do tych obowiązków docho-
dzą jeszcze inne, związane z tym, iż je-
stem przewodniczącym Konferencji Rek-

torów Uczelni Pedagogicznych, i z tego 
tytułu również członkiem Prezydium Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. Ale pojawią się np. problemy 
natury organizacyjno-administracyjnej, 
którymi rektor powinien się zaintereso-
wać, to wystarczy tylko dać mi sygnał, 
abym nie żył w błogim przekonaniu, że 
na Uczelni wszystko działa sprawnie, 
i żebym mógł temu zaradzić. 

Które z osiągnięć przyniosły Panu 
największą satysfakcję? 

Trzeba byłoby to skonfrontować z opi-
nią społeczności akademickiej — pra-
cowników naukowo-dydaktycznych i stu-
dentów. Wydaje mi się jednak, że jest 
kilka takich osiągnięć — przede wszyst-
kim rozbudowa infrastruktury Uczelni. 
W obecnej kadencji nastąpił znaczny 
postęp, co mnie bardzo cieszy i co każ-
dy może zobaczyć na własne oczy, zo-
stało bowiem wybudowane nowe skrzy-
dło gmachu głównego. Wyremontowaliś-
my na Osiedlu Stalowym budynek po 
dawnym żłobku, który obecnie jest „pe-
rełką” Nowej Huty; remontujemy i roz-
budowujemy poaustriacką szkołę, którą 
przekształcimy w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, co nastąpi jeszcze w tym 
roku kalendarzowym. To również bę-
dzie piękna rzecz, tym bardziej że 
Uczelnia do tej pory nie miała ośrodka 
konferencyjnego na 60–90 osób. Budy-
nek ten znajduje się w odległości około 
6 km od gmachu głównego, a więc ma 
znakomite położenie, z dob rym dojaz-
dem komunikacją miejską. Myślę więc, 
że on również wzbogaci naszą infra-
strukturę. Ponadto zakupiliś my już i pod-
pisaliśmy umowy notarialne dotyczące 
utraconej niegdyś działki u zbiegu ulic 
Warmijskiej i Chmiela, gdzie wkrótce 
ruszy budowa parkingu, który na dłuż-
szy czas rozwiąże problem miejsc po-
stojowych dla społeczności Uczelni. Za-
kupiliśmy też niedużą działkę przy 
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ul. Armii Krajowej, gdzie już na wiosnę 
ruszą prace nad przygotowaniem tere-
nu pod korty tenisowe albo boisko do 
siatkówki, przeznaczone dla mieszkań-
ców naszych domów studenckich, by 
mogli tam przyjść, odpocząć, posie-
dzieć, porozmawiać. W przyszłoś ci ma-
rzy mi się też budowa nowego akade-
mika przy ul. Armii Krajowej. Sądzę, że 
pod względem rozbudowy infrastruktury 
zrobiliśmy duży krok do przodu.

Pochwaliłbym się też osiągnięciami 
natury organizacyjno-dydaktycznej. Dwa 
lata temu dokonaliśmy podziału Wy-
działu Humanistycznego na dwa wy-
działy: Wydział Filologiczny i Wydział 
Humanistyczny, czego nie uczyniliśmy 
przez wiele lat, gdyż obawialiśmy się, 
że utracimy uprawnienia habilitacyjne 
czy doktorskie. Funkcjonowanie tak du-
żej Rady Wydziału, liczącej ponad sto 
osób, było nieefektywne. Po podziale 
zachowaliśmy wszystkie uprawnienia 
i można powiedzieć, że było to osiąg-
nięcie na skalę ogólnopolską, gdyż ni-
komu się to wcześniej nie udało. Jestem 
więc z tego dumny i zadowolony, tak 
samo jak i ze zmiany nazwy Uczelni, 
o której już zdążyliśmy zapomnieć. Po-
czątkowo dawna Akademia Pedago-
giczna miała się nazywać Uniwersyte-
tem Humanistyczno-Przyrodniczym, co 
brzmiało dość dziwnie. Być może nie-
którzy dziś chcieliby mieć Uniwersytet 
im. Komisji Edukacji Narodowej, bo rze-
czywiście spełniamy warunki uniwersy-
tetu klasycznego, ale to wszystko dzia-
ło się w innej sytuacji prawnej. I tak po 
wielu zabiegach oraz staraniach nasza 
uczelnia nosi nazwę: Uniwersytet Peda-
gogiczny im. KEN. Nowelizacja ustawy 
z 2011 r. daje obecnie możliwość prze-
kształcenia nazwy, być może kiedyś na-
dejdzie pora i na to, ale jeszcze nie te-
raz. 

Z innych spraw organizacyjno-dy-
daktycznych ważne jest to, iż nastąpił 

postęp, jeśli chodzi o promocję Uczelni 
oraz cyfryzację i komputeryzację proce-
su dydaktycznego. Dzięki moim stara-
niom uzyskaliśmy 6 mln złotych dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój 
komputeryzacji, który konsekwentnie 
rea lizujemy. Być może jeszcze w tym 
momencie tego nie odczuwamy, ale 
myś lę, że już na jesieni, po powrocie 
z wakacji, zauważymy, że ten proces 
jest bardzo zaawansowany, a zostanie 
on zakończony w grudniu 2012 r. Myślę 
też, iż bardzo dynamicznie rozwija się 
wymiana zagraniczna studentów, acz-
kolwiek liczyłem na to, że dojdzie do 
zawarcia wielu umów w sprawie wspól-
nych dyplomów, nie tylko z uczelniami 
zachodnimi, ale i ze wschodnimi. Mam 
nadzieję, że uda nam się pozyskać 
większą liczbę studentów z zagranicy. 
To wszystko jest w trakcie realizacji i je-
steśmy na dobrej drodze. Wyraźnie po-
prawia się też jakość kształcenia, na 
dobrym etapie jest wdrażanie Krajo-
wych Ram Kwalifikacji.

Jak Pan Rektor ocenia nowy budy
nek UP i jego przystosowanie do za
jęć dydaktycznych?

Na wyposażenie tego budynku dyspo-
nujemy kwotą 16 mln złotych, którą po-
zyskaliśmy ze środków unijnych. Będzie 
ono zróżnicowane w zależności od jed-
nostki organizacyjnej. Prace trwają, 
choć niektóre są znacznie opóźnione, 
gdyż obowiązują nas procedury zwią-
zane z Ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, co jest w dużym stopniu 
uciążliwe. Nawet jeśli wdraża się proce-
durę z rocznym wyprzedzeniem i wyda-
je się, iż jest dużo czasu i wszystko za-
kończy się pomyślnie, to wystarczy, że 
na pewnym etapie pojawi się np. jakieś 
zaległe odwołanie czy inne działanie 
ze strony podmiotu, który przegrał prze-
targ, i następuje automatyczne wydłu-
żenie wszystkich terminów. Wyposaża-
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nie budynku będzie trwało mniej więcej 
do lipca tego roku. Wszystkie sale bę-
dą nowoczesne. Zainstalujemy w nich 
tablice interaktywne, bez których nie 
ma nowoczesnej dydaktyki. Zapowie-
działem już, że nie życzę sobie, aby 
w nowym budynku montowano jakie-
kolwiek tablice, na których pisze się 
kredą. Należałoby wreszcie zmienić 
stare nawyki i pozostawić je w dawnym 
obiekcie. Zwracam bez przerwy na to 
uwagę — nie odwracajmy się wstecz, 
idźmy do przodu. Ale są to sprawy na-
tury mentalnej, które trudno jest zmie-
nić. I właś nie tu potrzebna jest presja 
studentów, presja Samorządu. Zawsze 
to powtarzam — a jestem rektorem już 
trzecią kadencję — profesor, wykła-
dowca, nauczyciel akademicki, w tym 
również rektor, muszą czuć na plecach 
„oddech” studenta. To studenci są go-
spodarzami Uniwersytetu — chodzi 
o to, by autentycznie byli tymi współ-
rządzącymi, współdecydującymi. Waż-
na jest też ich aktywność, potrzebna 
szczególnie dziś, kiedy gruntownie 
przebudowujemy proces dydaktyczny, 
zgodnie z rea lizacją zasad i procedur 
procesu bolońskiego oraz wprowadza-
niem Krajowych Ram Kwalifikacji. Stu-
denci niepotrzebnie mają opory, nie-
zbędna jest ich innowacyjna i aktywna 
postawa. Niech głośno mówią o tym, co 
im się nie podoba, co powinno się 
zmienić. 

Jakie są problemy do rozwiązania na 
Uczelni? 

Nawiązując jeszcze do wymiany za-
granicznej, to warto powiedzieć, że za-
początkowaliśmy wymianę z krajami 
wschodnimi, ale uważam, że warto 
uczynić więcej w kierunku pozyskania 
większej liczby młodzieży z zagranicy 
na nasze studia. Musi nastąpić umię-
dzynarodowienie procesu dydaktyczne-
go — niech wyjeżdża nie sto osób, 

a kilkaset, żeby były wspólne dyplomy 
magisterskie czy licencjackie, wzorem 
studiów romanistycznych. Nie rozu-
miem, dlaczego np. na stosunkach mię-
dzynarodowych nie ma wspólnych dy-
plomów, przecież sam charakter tych 
studiów wymusza coś takiego. Studen-
ci kierunków: turystyka i rekreacja czy 
stosunków międzynarodowych powinni 
podróżować po świecie i zdobywać do-
datkowo wykształcenie np. w Paryżu, 
Londynie czy Berlinie. Prowadzimy 
współpracę z tymi uczelniami zagra-
nicznymi, więc aż się prosi, żeby wyda-
wano drugi dyplom. Z jednej strony, 
jest to promocja Uczelni, a z drugiej — 
szersze kwalifikacje naszego absol-
wenta, większe umiejętności i kompe-
tencje. Logistycznie jest wszystko przy-
gotowane, gdyż utworzyliśmy Studium 
Nauki Języka Polskiego dla obcokra-
jowców, uruchomiliśmy kursy dla na-
uczycieli akademickich języka angiel-
skiego m.in. na Wydziale Pedagogicz-
nym, żeby nasza kadra mogła współ-
pracować z kadrą licznych ośrodków 
zagranicznych, ale niestety, w dalszym 
ciągu takie działania nie są szerzej po-
dejmowane. Nie ma zainteresowania 
ze strony niektórych instytutów, które 
mogłyby organizować wykłady w języ-
ku angielskim i zapraszać na nie osoby 
z zagranicy. To wszystko przypomina 
przysłowiowe Beckettowskie czekanie 
na Godota. Na przeszkodzie stoi tutaj 
chyba mentalność, gdyż innych utrud-
nień nie widzę. W tej kwestii również 
brakuje mi głosu studentów, ich inicja-
tyw i działania. Wymiana studentów 
nie musi się odbywać tylko w ramach 
programu Erasmus, również oni sami 
powinni się nią zainteresować i dzia-
łać, organizując np. konferencje mię-
dzynarodowe. Głos studencki potrzeb-
ny jest również w unowocześnianiu pro-
cesu dydaktycznego, gdzie już widocz-
ny jest znaczący postęp. Niech zabie-
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gają o modernizację Uczelni, 
powiedzą „nie” dla przysłowio-
wej kredy. 

Skąd wziął się pomysł Biura 
ds. Osób Niepełnosprawnych, 
bo przecież byliśmy pierw
szą uczelnią w Krakowie, 
która stworzyła taką jednost
kę?

Pamiętam, jak dwa lata temu 
na Kolegium Rektorów szefo-
wie różnych uczelni krakow-
skich zachwycali się, że BON 
jest rzeczą nową, że mieć taką 
jednostkę to honor. Tłumaczy-
łem im wtedy, iż na naszej 
Uczelni to funkcjonuje jakby od 
początku jej istnienia. Jednym 
z pierwszych kierunków stu-
diów i dyscyplin badawczych 
była tu właśnie pedagogika, 
a w jej ramach — pedagogika 
specjalna, zorientowana na mło-
dzież i dzieci niepełnosprawne. 
Problem niepełnosprawnoś ci drą-
żyliśmy od lat czterdzies tych 
ubiegłego wieku. Powstanie in-
stytucji — Biura ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, którym kieruje 
dr Małgorzata Trojańska — to 
już tylko kwestia sformalizowa-
nia. Działalność Uczelni wła-
ściwie od samego początku 
była w znacznym stopniu zo-
rientowana na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Mieliśmy 
ważne osiąg nię cia dydaktycz-
ne i badawcze, by wspomnieć 
choćby aktywność prof. Jadwigi 
Baran, Janiny Wyczesany oraz 
zespołu, który funkcjonuje obec-
nie. Waż na jest też działalność 
dydaktyczna. Przypomnę, że 
w Instytucie Matematyki zespół 
prof. Heleny Siwek opracował 
koncepcję nauczania matema-

tyki dla niepełnosprawnych dzie-
ci i młodzieży. Duże znaczenie 
mia ła również działalność na-
ukowo-badawcza i dydaktycz-
na w Instytucie Techniki pod 
kierownictwem prof. Jolanty Zie-
lińskiej. Pomoc dla młodzieży 
niepełnosprawnej nie dotyczy 
tylko usprawnień technicznych. 
Mamy specjalistów, którzy ofe-
rują wsparcie psychologiczne. 
Skądinąd sam fakt przy sto so-
wy wania obiektów i całej infra-
struktury Uczelni dla niepełno-
sprawnych uważam za natu-
ral ny. Kiedyś nie doceniano 
takich potrzeb, więc trzeba zro-
bić to dzisiaj. I staramy się — 
na miarę naszych możliwości.

Co najbardziej lubi Pan w swo
jej pracy?

Chyba najbardziej lubię i naj-
większą satysfakcję sprawia mi 
rozmowa oraz kontakt z ludź-
mi. Uzgadnianie stanowisk, me-
diacje, spotkania — to lubię 
i to sobie cenię. Niezbędną ce-
chą osobowości nie tylko rekto-
ra, ale każdej osoby funkcjonu-
jącej w sferze publicznej, jest 
otwartość na sprawy drugiego 
człowieka. Myślę, że każdy stu-
dent — tak jak ja, człowiek już 
dojrzały — ceni przyjacielskie 
relacje oraz kontakt z drugim 
człowiekiem, odznaczającym się 
ciepłem wewnętrznym i otwar-
tością.

Przeprowadzony przez nas 
sondaż wykazał, że ponad 
70% studentów jest zadowo
lonych z Pana pracy i chcia
łoby, aby Pan ponownie zo
stał rektorem. Jak się Pan do 
tego odnosi?

Rozmowa numeru
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Jestem wdzięczny młodzieży, 
że postrzega mnie pozytywnie, 
choć jest zapewne i taka część 
studentów, która nawet nie wie, 
kto jest rektorem. Ale to dob-
rze, bo to oznacza, że są to 
studenci, którzy nie mieli do tej 
pory żadnych kłopotów, zali-
czali wszystko w terminie, 
a swoje uczelniane problemy 
rozwiązywali sami. Trudno po-
wiedzieć, co pokaże przyszłość. 
Do tej pory byłem rektorem 
przez trzy kadencje, jeszcze 
wcześniej byłem prorektorem 
i pełniłem inne funkcje, jestem 
więc już od kilkunastu lat zwią-
zany z kierownictwem Uczelni. 
Zawsze starałem się w sposób 
odpowiedzialny patrzeć na te-
raźniejszość i przyszłość. Szcze-
gólnie absorbuje mnie kwestia 
przyszłości Uczelni. Jeśli bę-
dziemy kształcić studentów na 
dobrym, wysokim poziomie, to 
jeśli nawet na rynku pracy bę-
dzie mało ofert, to dobry absol-
went zawsze tę pracę znaj-
dzie.

Jeżeli wygra Pan wybory na 
rektora na następną kaden
cję, to jakie będzie Pańskie 
główne zadanie? Jakie Pan 
postawił sobie cele?

Trudno teraz przesądzać, czy 
będę rektorem, czy nie. Czas 
pokaże. Należałoby jednak do-
kończyć rozbudowę infrastruk-
tury Uczelni. Jak mówiłem, bu-
dynek przy ul. Jęczmiennej bę-
dzie ukończony w grudniu 2012 r., 
ale jest jeszcze kwestia rozbu-
dowy obiektu przy ul. Ingarde-
na. Wyłoniono już projektanta, 
który powinien zakończyć pra-
cę i uzyskać pozwolenie na bu-

dowę do końca września tego 
roku, a późną jesienią powin-
niśmy rozpisać przetarg na wy-
konawcę obiektu. W niedale-
kiej przyszłości powstanie tam 
nowy budynek o powierzchni 
1800 m2, połączony z głównym 
budynkiem, co na lata rozwią-
załoby problemy lokalowe Wy-
działu Pedagogicznego. W naj-
bliższej kadencji można rów-
nież pomyśleć o rozbudowie 
infrastruktury przy ul. Armii 
Krajowej. Jest taka koncepcja, 
żeby na parkingu przed DS 
„Krakowiak” albo za nim wy-
budować kolejny dom studenc-
ki na około 240 miejsc, połą-
czony z już istniejącym. Wzbo-
gaciłoby to architektonicznie 
jeszcze bardziej ulicę Armii 
Krajowej. Gdy się wjeżdża do 
Krakowa od strony Katowic, 
ten fragment zabudowy nada-
je ulicy wielkomiejski charak-
ter — z lewej strony biurowce, 
z prawej — nasze domy stu-
denckie. Należałoby również 
dokończyć proces komputery-
zacji Uczelni i przenieść spra-
wy studenckie do instytutów. 
A także zrealizować to, o czym 
już wspominałem — bardziej 
umiędzynarodowić proces dy-
daktyczny. Musimy zrobić taki 
„milowy krok”. Mam nadzieję, 
że młodzi ludzie upomną się 
o siebie, o swoją przyszłość 
i wykażą się aktywnością oraz 
działaniem, co pozytywnie od-
bije się na życiu Uczelni. Liczę 
na to, że w przyszłości, może 
już w następnym pokoleniu, stu-
denci nie dopuszczą do jej 
przekształcenia w przedsiębior-
stwo komercyjne. Wolność w kra-
ju jest dopóty, dopóki wolny 
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jest uniwersytet — zlikwiduje-
my uniwersytety, stracimy wol-
ność w państwie, gdyż to one 
są szkołą i wzorem aktywności 
społecznej i mobilności. 

Co w Pańskim życiu stanowi 
największą wartość?

Życie stanowi wartość samo 
w sobie. Wielką wartość stano-
wi dla mnie to, że żyję właśnie 
tu, nad Wisłą, w Krakowie. 
Choć trudno zdefiniować poję-
cie szczęścia, to powiem, że je-
stem szczęśliwy z racji tego, że 
żyję akurat w tym miejscu 
i w tych czasach. W innym 
miejscu pewnie też mógłbym 
ułożyć sobie życie, ale nie czuł-
bym się chyba tak dobrze.

Co wprawia Pana w dobry 
nastrój?

Zadowolenie i optymizm in-
nych ludzi, to, jak widzę, że 
ktoś przychodzi do pracy z po-
zytywnym nastawieniem. Ra-
dość sprawia mi to, że mogłem 
uczynić coś, co dało innym za-
dowolenie.

Jak spędza Pan czas w week
endy i inne wolne dni?

Obowiązki rektora, czyli konfe-
rencje, narady, wyjazdy np. do 
Szczecina, Koszalina czy Olsz-
tyna, a także zajęcia dydak-
tyczne na studiach niestacjo-
narnych, sprawiają, że mam 
bardzo mało wolnego czasu. 
Ale jeśli wypadnie wolny week-
end, w który akurat nie prowa-
dzę zajęć, czuję jakiś wewnętrz-
ny niepokój, gdyż bardzo lubię 
kontakt ze studentami i chętnie 
przyszedłbym na zajęcia, by 
móc z nimi porozmawiać, wy-

mienić poglądy, zastanowić się 
wspólnie nad czymś... Czas 
wolny lubię spędzać poza Kra-
kowem, w siedlisku wiejskim, 
w otoczeniu natury. Czy może 
coś dawać większą radość niż 
widok pięknego krajobrazu, gór, 
łąki? Cenię piękno otoczenia. 
Od dziecka lubiłem chodzić do 
lasu na jagody, na grzyby i to 
mi pozostało, co może też wy-
nikać poniekąd z atawistycz-
nych przyzwyczajeń gatunku 
ludzkiego.

Kim chciał Pan Rektor zo
stać w dzieciństwie?

W dzieciństwie chyba nie mia-
łem żadnych planów ani ma-
rzeń. Byłem dzieckiem wiej-
skim, które najbardziej intere-
sowała gra w piłkę czy jazda 
na rowerze. Natomiast już w cza-
sie nauki w liceum miałem szer-
szy ogląd i bardziej sprecyzo-
wane zainteresowania. Marzy-
łem o studiach ekonomicznych. 
Chciałem być ekonomistą, ale 
tak się potoczyły moje losy, że 
to marzenie nie mogło się speł-
nić, nie dlatego że byłem słaby 
z przedmiotów ścisłych — 
wręcz przeciwnie. Ale bardzo 
lubiłem też humanistykę, histo-
rię, nauki społeczne, socjolo-
gię. Politologii wtedy jeszcze 
nie mogłem studiować, gdyż 
jako dyscyplina akademicka 
zaczęła się ona kształtować 
pod koniec lat sześćdziesią-
tych. Po szkole nauczycielskiej 
wybrałem historię i to dało mi 
możliwość dalszego rozwoju 
w kierunku nauk politycznych. 
Nawiasem mówiąc, kto by po-
myślał w 1965 r., gdy uczęsz-
czałem na studia, że zostanę 
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rektorem? Nigdy tego nie za-
kładałem. Może gdybym się le-
piej uczył i był pilniejszy, to 
byłbym dzisiaj... politykiem.

Gdyby mógł Pan zmienić 
świat, od czego by Pan za
czął?

Zacząłbym od fundamentów 
świata, czyli od ekonomii, która 
stanowi konsekwencję wszyst-
kich problemów socjalnych, spo-
łecznych, cywilizacyjnych. Chciał-
bym, żeby świat rozwijał się 
równomiernie, żeby nie było 
tych ogromnych dysproporcji, 
podziału na biednych i boga-
tych. Żeby jedni nie umierali 
z przejedzenia, a drudzy z gło-
du. Bogaty twierdzi, że gdyby 
nie on, to biedny umarłby 
z głodu. Z kolei biedny uwa-
ża, że gdyby nie biedny — 
bogaty nigdy nie byłby boga-
ty. Najbardziej boleję nad 
gwałtownie narastającymi dys-
proporcjami w polskim spo łe-
czeństwie. Gdybym miał napra-
wiać świat, zacząłbym właś-
nie od redukcji tych skrajnoś-
ci. Ale tu jest potrzebna przede 
wszystkim polityka państwo-
wa, bez której np. problem 
bezrobocia nie zostanie roz-
wiązany. Żeby poprawić sy-
tuację, trzeba podnieść pro-
dukcyjność polskiego społe-
czeństwa. 

Jak Pan Rektor sądzi, jaka 
przyszłość czeka naszą Uczel
nię za 20–30 lat?

Jest to świetne pytanie. Warto 
się zastanowić, jaka będzie 
nasza Uczelnia za 30 lat. Moż-
na nawet zorganizować sym-

pozjum na ten temat. Ciekawe 
jest też to, co będziemy mówili 
za 30 lat o teraźniejszości? 
Mam nadzieję, że w połowie 
XXI w. będzie się pisać pozy-
tywnie o latach przełomu XX 
i XXI w. Nie jestem futurolo-
giem, ale za 30 lat ta uczelnia 
będzie inna, bo musi być inna. 
Trzeba iść z postępem. Myślę 
również, że będą dzieci, które 
trzeba będzie uczyć, i potrzeb-
ny będzie mentor, nauczyciel, 
wykładowca, choć szkoła może 
mieć zupełnie inny charakter. 
Obecnie skończył się wyż demo-
graficzny. Pokolenie wyżu za 
15–20 lat wejdzie w wiek pro-
dukcyjny. Potrzebna więc bę-
dzie edukacja, uczelnia kształ-
cąca nauczycieli i wychowaw-
ców. Już obecnie można za-
uważyć, że w niektórych miej-
scowościach w kraju dzieci za-
miast podręczników i zeszytów 
noszą do szkoły laptopy. Może 
za 30 lat znaczna część wiado-
mości i kompetencji będzie 
przekazywana zdalnie? Nie 
ulega jednak wątpliwości, że 
bezpośredni kontakt studenta 
z nauczycielem, wykładowcą 
jest niezbędny. Uczelnia też 
będzie się zmieniać, prze-
kształcać. Czas pokaże, jak to 
wszystko się ułoży, trzeba być 
jednak optymistą. 

Serdecznie dziękuję za roz
mowę i poświęcony czas!

Dziękuję również! 
 

Rozmawiała 
Teresa Dubiel 

I rok filologii rosyjskiej UP  
(studia II stopnia)
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE
Co za nami?

17 stycznia 2012 r. w klubie studenckim 
„Bakałarz” odbyła się Latino Night. 
Podczas imprezy miały miejsce pokazy 
oraz nauka tańca towarzyskiego. Wy-
stąpiły szkoły: Skalski Dance Studio 
oraz Akademia Tańca. Zdjęcia z wyda-
rzenia na wkładce. 

29 lutego w klubie studenckim „Ba-
kałarz” odbyła się zabawa „Szalona 
Czterolatka”, podczas której „święto-
wano” rok przestępny. W jej trakcie lo-
sowano bilety wstępu — można było 
wygrać wycieczkę do Pragi organizo-
waną przez Samorząd Studentów. Zdję-
cia na wkładce. 

2–4 marca 2012 r. Samorząd Stu-
dentów UP zorganizował wyjazd stu
dencki na Węgry. Ta historyczno-kra-
joznawcza wycieczka miała na celu 
przybliżenie studentom naszej Uczelni 
historii oraz topografii ważnych miast 
Węgier: Miszkolca, Egeru i Tokaju. 
Zdjęcia na wkładce. 

Za nami również fantastyczny kon
cert zespołu ALEGREN z okazji Dnia 
Kobiet. W klubie „Bakałarz” każda 
z pań mogła w tym dniu skorzystać 
z bezpłatnych porad kosmetyczek z fir-
my Oriflame, a także zrobić sobie dar-
mowy makijaż. Odbyły się konkursy 
z nagrodami dla wszystkich przybyłych. 
Zdjęcia na stronie: www.up.krakow.pl

Co przed nami?

UWAGA! STUDENTKO! Jeśli uważasz, 
że w życiu naprawdę liczy się przede 
wszystkim wnętrze, a nie wygląd, a do 
tego jesteś pozytywnie zakręcona, weź 
udział w WYBORACH NAJMILSZEJ STU-

DENTKI naszej Uczelni! Jeśli uważasz, 
że masz „to coś”, przyjdź do biura Sa-
morządu Studentów (ul. Podchorążych 
2, pok. 48B) i zapisz się natychmiast! 
Gwarantujemy profesjonalną sesję 
zdjęciową, makijaż, stylizację włosów, 
a przede wszystkim dobrą zabawę! Na-
grodą główną jest WYCIECZKA ZA-
GRANICZNA! Zapisy i informacje 
w biurze Samorządu Studentów do 
16 kwietnia 2012 r. Już dzisiaj zaprasza-
my wszystkich na Wybory Najmilszej 
Studentki UP do klubu „Studio” w dniu 
24 kwietnia!

Z OSTATNIEJ CHWILI! W związku 
z wątpliwościami interpretacji art. 29 
ust. 2 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmia-
nie ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, które dotyczą 
kontynuowania studiów bez wnoszenia 
opłat na drugim kierunku studiów sta-
cjonarnych na uczelni publicznej, pre-
zentujemy aktualne i ostateczne stano-
wisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Na drugim kierunku stu
diów na dotychczasowych zasadach, 
czyli bez wnoszenia opłat, mogą stu
diować osoby, co do których postę
powanie rekrutacyjne na studia za
kończyło się przed upływem roku 
akademickiego 2011/2012.

Oznacza to, że drugi kierunek stu-
diów bez wnoszenia opłat mogą rozpo-
cząć zarówno osoby, które obecnie stu-
diują, jak i zrekrutowane na rok akade-
micki 2012/2013, o ile postępowanie re-
krutacyjne wobec nich zakończy się 
w terminie wyznaczonym w przepisie 
ustawy.

Aktualności samorządowe
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Małgorzata Boguń: Jak roz
poczęła się Twoja przygoda 
z Komisją Kultury?

Gabriela Dziubek: Członków 
Samorządu poznałam na obo-
zie adaptacyjnym, później spo-
tkaliśmy się też na organizo-
wanym przez Samorząd Stu-
dentów szkoleniu — Szkole 
Starostów. Wtedy miałam oka-
zję porozmawiać z nimi na te-
mat naszej Uczelni oraz dowie-
dzieć się mnóstwa rzeczy o ży-
ciu studenckim. Jako że zawsze 
miałam żyłkę organizatora, za-
częłam pomagać organizować 
różne eventy. Z początku cho-
dziło tylko o drobne sprawy, ta-
kie jak np. rozwieszenie plaka-
tów, ale z czasem zaczęłam się 
angażować coraz bardziej 
i wtedy zaproponowano mi do-
łączenie do grona członków 
Samorządu, w Komisji Kultury.

Co daje Ci zaangażowanie 
w tę działalność?

Sekcja, której przewodniczę, uczy 
otwartości, wymaga kreatyw-
ności oraz łatwego nawiązy-

wania kontaktów z wieloma 
środowiskami, dlatego nauczy-
łam się pokonywać swoją nie-
śmiałość w każdej sytuacji. Do-
datkowo poznałam kwestie 
związane z dobrą organiza-
cją — wiem, jak zorganizować 
koncert, kabareton, wystawę — 
począwszy od rzeczy ogólnych, 
a skończywszy na szczegóło-
wych.

Na czym polega Twoja praca 
w Komisji?

Polega ona przede wszystkim 
na animacji życia studenckie-
go, nawiązywaniu kontaktów 
z różnymi instytucjami kultural-
nymi, takimi jak teatry, kina 
czy kluby, i podtrzymywaniu 
współpracy z nimi. Ta zaś po-
szerza nam pole manewru przy 
organizacji różnych wydarzeń. 
Ale nie tylko to. To także pro-
mocja naszego Uniwersytetu 
w różnych dziedzinach związa-
nych z podmiotami naszej 
współpracy. Jeśli chodzi o kon-
kretne wydarzenia, to tylko 
w tym roku akademickim zor-

Jest coolturka

Dział „Samorząd od środka” przedstawia Gabrielę Dziu ■
bek — przewodniczącą Komisji Kultury. Poniżej kilka py
tań, które skierowaliśmy do Gabrysi. Zapraszam do lektu
ry. 

Samorząd od środka
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ganizowaliśmy około 11 im-
prez, w tym koncert otrzęsino-
wy dla pierwszoroczniaków, Ka-
bareton UP, wieczór andrzejko-
wy, imprezy tematyczne: „Latino 
Night” czy „Czterolatkę” (impre-
zę z okazji święta roku prze-
stępnego). Propagujemy kultu-
ralne spędzanie wolnego czasu, 
kontynuując projekt „Kultural-
na Wiosna”. Innym rodzajem 
działalności są kilkudniowe wy-
jazdy. W tym roku akademic-
kim udało zorganizować się fan-
tastyczną wycieczkę do Wied-
nia i Bratysławy oraz drugą — 
na Węgry, do Egeru, Miszkolca 
i Tokaju. Komisja Kultury zaj-
muje się także urządzaniem 
wigilii akademickiej, podczas 
której ze studentami spotykają 
się również władze Uczelni.

Jak oceniasz życie kultural
ne na naszej Uczelni?

Organizowane do tej pory im-
prezy, jak choćby wybory Naj-
milszej Studentki UP, Kabare-
ton oraz koncerty w czasie Ju-
wenaliów, stały się już trady-
cją, której nie powinniśmy za-
rzucać, a z każdym rokiem 
udoskonalać. Do każdej impre-
zy muszą włączyć się jednak 
studenci, dla których tak na-
prawdę to wszystko jest orga-
nizowane. To od nich w dużej 
mierze zależy to, czy impreza 
będzie naprawdę udana. Stąd 
tak ważne jest, by wszyscy stu-
denci zrozumieli, że to oni two-
rzą Uniwersytet i są jego naj-
lepszą promocją. Dlatego po-
winniśmy utożsamiać się z tymi 
różnymi akcjami, które propo-
nuje nam Uczelnia, i pokazać, 

że naprawdę jesteśmy siłą 
i potrafimy razem zrobić coś 
fajnego.

Z których wydarzeń propo
nowanych przez Komisję je
steś najbardziej zadowolo
na?

Cóż, wydarzeń jest sporo, stąd 
trudno się zdecydować. Każda 
impreza czy akcja ma swój kli-
mat i każda na swój sposób mi 
się podoba. Z relacji studen-
tów wynika, że zawsze najwię-
cej emocji i zainteresowania 
budzą wybory Najmilszej UP, 
Kabareton oraz oczywiście Ju-
wenalia. Bardzo podoba mi się 
również „Kulturalna Wiosna”. 
W tym roku mamy już jej trze-
cią edycję, bo ciągle istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu 
wydarzenia. Ta akcja daje nam 
możliwość uczestnictwa w tzw. 
kulturze wyższej. Możemy pójść 
do teatru i zobaczyć sztukę, na 
którą być może w innych oko-
licznościach nie poszlibyśmy 
z braku czasu czy funduszy. Na 
pewno zachętą jest świado-
mość, że dane instytucje — 
tea try czy kina — czekają właś-
nie na nas i przygotowały dla 
studentów coś specjalnego. Wy-
starczy trochę chęci i zaintere-
sowania, tak więc wypatrujcie 
plakatów, informacji, przychodź-
cie na imprezy i korzystajcie 
z tego, co „kulturalnie” oferuje 
wam nasza Uczelnia, bo na-
prawdę warto!

Rozmawiała: 
Małgorzata Boguń 

II rok informacji naukowej 
 i bibliotekoznawstwa UP 

(studia I stopnia)

Samorząd od środka
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Biuro Promocji

Biuro Promocji zajmuje się rekomenda-
cją Uniwersytetu i jego oferty edukacyj-
nej, administracją i pozycjonowaniem 
strony internetowej Uczelni. Do zadań 
Biura należą również wyjazdy do szkół 
ponadgimnazjalnych oraz organizowa-
nie prezentacji dla uczniów.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestni-
czy w wielu imprezach cyklicznych, ta-
kich jak: Targi Edukacyjne, Dni Otwarte 
Uniwersytetu, Studenckie Spotkania Edu-
kacyjne, Festiwal Nauki, wykłady z cyklu 
„Krakowski Salon Europejski”. Współpra
cujemy z instytucjami samorządowymi 
miasta i województwa, np. z Małopol
skim Urzędem Marszałkowskim, Urzę
dem Pracy. Promujemy się w mediach — 
prasie, radiu, Internecie. Współdziałamy 
z kilkunastoma portalami edukacyjnymi; 
nie tylko wykupujemy tam nasze rekla
my, ale także publikujemy artykuły i za
mieszczamy informacje dotyczące cieka
wych wydarzeń z życia Uczelni — tak 
o partnerach Biura Promocji i Karier 
mówi jego kierownik. 

Uniwersytet posiada swój profil na 
portalach społecznościowych Face-
book i GoldenLine oraz zamieszcza fil-
my i reportaże na stronie www.youtube.
com

Biuro promuje Uczelnię również 
wśród studentów zagranicznych. Chce
my zaprezentować naszą ofertę eduka
cyjną młodzieży z Ukrainy, Rosji, a tak
że utrzymać poziom rekrutacji na wyso
kim poziomie. Pragniemy rozszerzyć 
działalność informacyjną, tak aby z na
szych usług skorzystało jeszcze więcej 
studentów. To dla Was tu jesteśmy — 
mówi pan Kciuk.

Biuro Karier

Biuro Karier prowadzi platformę interne-
tową dla pracodawców oraz studentów 
i absolwentów aktywnie poszukujących 
pracy. Potencjalni pracownicy otrzymują 
oferty związane z różnymi specjalizacja-
mi i kierunkami kształcenia. W bazie 
Biura zarejestrowanych jest 450 firm,  
m.in.: Capgemini, IBM, Shell, Universum 
Polska, Interia.pl, Randstad.

Podczas warsztatów i szkoleń uczest-
nicy otrzymują niezbędne informacje 
dotyczące rynku pracy oraz doskonale-
nia umiejętności interpersonalnych. Te-
matyka spotkań to np.: „Pierwsza pra-
ca — jak radzić sobie w nowym zespo-
le”, „Własna firma — z nami łatwiej. 
Tworzenie i prowadzenie działalności 
gospodarczej”, „Projekt praca — czyli 

BIURO PROMOCJI I KARIER 
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

Cudze chwalicie...

Biuro Rekrutacji, Promocji i Karier zostało utworzone we wrześniu  ■
2008 r. Po kilku miesiącach funkcjonowania wyodrębniono z niego dwie 
jednostki: Biuro Rekrutacji oraz Biuro Promocji i Karier. Wtedy też wyszedł 
z Uczelni wniosek angażujący nas w projekt Unii Europejskiej „Rozwój poten-
cjału dydaktycznego”. Dzięki jego realizacji uzyskaliśmy nowe środki finanso-
we na rozwój i promocję biura — mówi obecny kierownik mgr Piotr Kciuk.

Biuro Promocji i Karier pracuje nad poprawą wizerunku Uczelni, współ
pracując ze środowiskiem akademickim Krakowa i Małopolski.
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co, jak i gdzie, aby osiągnąć 
sukces zawodowy”. Wszystkie 
szkolenia i kursy są bezpłat-
ne.

W ramach działalności Biu-
ra Promocji i Karier studenci 
i absolwenci mogą skorzystać 
z poradnictwa zawodowego, 
zarówno indywidualnego, jak 
i grupowego. Doradcy poma-
gają w określeniu predyspozy-
cji zawodowych i dodatkowych 
umiejętności kandydata. Pod-
powiadają, jakie kroki podjąć, 
aby podwyższyć swoje kwalifi-
kacje i stać się konkurencyj-
nym na rynku pracy. Udzielają 
również wskazówek niezbęd-
nych do przygotowania doku-
mentów aplikacyjnych (CV i li-
stu motywacyjnego).

Studenci to najwspanialsza 
grupa petentów w moim życiu 
zawodowym. Najczęściej przy
chodzą do nas i wiedzą, że 
chcą robić „coś fajnego”, ale 
nie potrafią określić, co to właś
ciwie znaczy. Działamy razem, 
odkrywamy predyspozycje, wte
dy już nie trzeba pracować 
nad motywacją. Przychodzą, 
aby szukać pomysłów. Zasta
nawiają się nad alternatywny
mi formami pracy w przyszłoś
ci — mówi pani Monika Wło-
darczyk, doradca zawodowy 
naszej Uczelni.

Zainteresowani spotkaniem 
z doradcą zawodowym mogą 
umówić się termin drogą mai lo-
wą (doradcy.zawodowi@gmail.
com; bks@up.krakow.pl), telefo-
niczną (12 662-61-67, 12 662-64- 
-01) lub osobiście w budynku 
głównym Uniwersytetu Pedago-
gicznego przy ul. Podchorą-
żych 2, w pokoju 28 lub 46B.

W każdy czwartek, z wyjąt-
kiem dni świątecznych, odby-
wają się dyżury specjalistów 
z zakresu poradnictwa psycho-
logicznego w sprawach zawo-
dowych i życiowych. Studen-
tów, absolwentów i pracowni-
ków Uczelni zapraszamy do 
pokoju 349 w budynku głów-
nym.

Rozwój

Biuro Promocji i Karier rozpocz-
nie w tym roku akademickim 
badanie losów absolwentów, 
którzy w czerwcu otrzymają 
pierwszą ankietę. Kolejne będą 
rozsyłane po trzech i pięciu la-
tach od ukończenia studiów. 
Uzyskane informacje pomogą 
wprowadzić modyfikacje w pro-
gramach kształcenia i dostoso-
wać ofertę edukacyjną do po-
trzeb ewoluującego rynku pra-
cy. Najważniejsze jest, aby ca
ły czas pracować nad wizerun
kiem wewnętrznym Uczelni oraz 
podnosić standard świadczo
nych usług. Chcemy, aby stu
denci, kończąc studia na Uni
wersytecie Pedagogicznym, wy
chodzili zadowoleni i dumni 
z tego, że wybrali naszą Uczel
nię, która dała im nie tylko wie
dzę i podstawy praktyki w da
nym zawodzie, ale również po
zwoliła rozwinąć skrzydła — 
mówi kierownik Biura Promocji 
i Karier.

Katarzyna Czyż 
II rok informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa UP 
(studia II stopnia)

Cudze chwalicie...
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Nowinki kół naukowych

„Czterdzieści lat minęło jak je-
den dzień”... Tyle lat w tym ro-
ku kończy Przedszkole Samo-
rządowe nr 82 w Krakowie, któ-
re znajduje się w sąsiedztwie 
naszego Uniwersytetu. Jest ono 
miejscem praktyk studentów 
UP, a dzięki współpracy z na-
szymi kołami naukowymi reali-
zuje się tu wiele projektów na-
ukowych, kulturalnych i arty-
stycznych. Niewiele osób jed-
nak wie, jak ciekawa jest histo-
ria obchodzącego w tym roku 
czterdziestolecie działalności 
jubilata.

Budynek, w którym dzisiaj 
mieści się przedszkole, powstał 
na murowanych podwalinach 
z 1830 r. jako jedno z zabudo-
wań podchorążówki. Były tam 
olbrzymie sale, podziemia, pod-
dasze z piękną dzwonnicą, 
wejścia z klasycznymi ganka-
mi, otoczone ogrodami, które 
tylko cząstkowo przetrwały do 
dzisiejszych czasów. Ostatecz-
nie jednak w 1915 r. utworzono 
w tym miejscu Szkołę Miejską 
Łobzów, która funkcjonowała 
do 1969 r. Projekt budynku za-
wdzięczamy wiedeńskiemu ar-
chitektowi Janowi Zawieyskie-
mu, będącego również projek-

tantem Teatru im. Juliusza Sło-
wackiego. Uroczyste otwarcie 
szkoły odbyło się w obecności 
ówczesnego prezydenta mia-
sta dr. Juliusza Lea. Po drugiej 
wojnie światowej budynek wie-
lokrotnie modernizowano, po-
zbawiając go kolejno dzwonni-
cy, ganków i innych zdobień. 
Wnętrze również ulegało prze-
obrażeniom. Zmieniono układ 
przejść między salami, oknom 
odebrano kształt łuków. Naj-
większe zmiany dokonały się 
po r. 1972, a więc w czasach, 
kiedy w budynku funkcjonowa-
ło już przedszkole. 

Dzięki obecnej dyrektor 
przedszkola Elżbiecie Dudzie, 
pełniącej tę funkcję już 18 lat, 
sale stały się przyjazne, ciepłe, 
nowoczesne, sprzyjające roz-
wojowi dziecka, pozbawione 
PRL-owskiej szarości. Ciemne 
podziemia to obecnie barwne 
pracownie dla dzieci, a olbrzy-
mi korytarz — wesołe miejsce 
wspólnych zabaw. 

W latach dziewięćdziesią-
tych prowadzono starania, by 
patronem Przedszkola został 
Paul McCartney, ówczesne wła-
dze nie wyraziły jednak zgody. 
W r. 2003 placówka otrzyma-

Twórczy czterdziestolatek 
w naszym sąsiedztwie
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Przedszkolaki występujące w reprezentacji UP na Festiwalu Nauki

Spektakl Kopciuszek, wystawiony dla przedszkolaków 
przez Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatro-
manów

Nowinki kół naukowych

ła — jako jedna z nielicznych 
w Polsce — Certyfikat Jakości 
„Partnerskie Przedszkole”. Wte-
dy też ogłoszono konkurs na 
logo przedszkola, którym został 

miś trzymający pół tarczy z nu-
merem 82, otoczony hasłem „Ba-
wiąc uczymy”.

W przedszkolu odbywa się 
wiele imprez, nie tylko związa-
nych z kalendarzem, ale innych, 
rzadko organizowanych w pla-
cówkach tego typu. Najważniej-
szą jest zainicjowany w 1994 r. 
doroczny festyn nazywany Świę-
tem Rodziny. Zjawiają się na 
nim dzieci z rodzinami, a także 
dawni wychowankowie przed-
szkola, emerytowani pracownicy 
i goście specjalni. Jeżeli pogoda 
na to pozwala, festyn odbywa 
się w dużym ogrodzie i towarzy-
szy mu wspólne grillowanie, wie-
le atrakcji oraz występy.

Tegoroczne Święto Rodziny 
będzie połączone z uroczystymi 
obchodami jubileuszu przedszko-
la. 
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Kadrę pedagogiczną two-
rzą znakomici specjaliści oraz 
krea tywni praktycy, stosujący 
nowatorskie i twórcze metody 
pracy z dzieckiem. W przed-
szkolu realizuje się wiele pro-
jektów, dzięki którym funkcjo-
nuje koło teatralne, muzyczne, 
plastyczne, literackie, szacho-
we, zajęcia z tańca towarzy-
skiego oraz języków. We współ-
pracy ze studentami UP orga-
nizuje się wiele dodatkowych 
wydarzeń, wzbogacających ży-
cie przedszkola. W zeszłym 
roku Studenckie Koło Ar tys tycz-
no-Na uko we Teatromanów zor-
ganizowało pod kierunkiem 
Anny Dudy spektakle teatralne 
dla dzieci, a także liczne warsz-
taty kreatywności dla wycho-
wanków, rodziców i nauczycie-
li. Grupa starszych dzieci 
wspierała reprezentację Uni-
wersytetu na Festiwalu Nauki, 
dając piękny występ, przygoto-

wany pod czujnym okiem pań 
Krystyny Nanke i Małgorzaty 
Nędzkiej. Od lat, dzięki zaan-
gażowaniu społeczności przed-
szkolnej oraz lokalnej, placów-
ka zdobywa pierwsze miejsca 
w akcji „Gwiazdka dla zwie-
rzaka”, koordynowanej przez 
panią Krystynę Woźniak.

Przedszkole zawsze stoi 
otworem dla studentów UP 
chcących poszerzyć swój warsz-
tat pracy z dzieckiem. Daje im 
możliwość udziału w tworzeniu 
i realizacji projektów przez 
praktyki oraz wolontariat.

Pozostaje zatem życzyć pla-
cówce kolejnych 40 lat aktyw-
nej i twórczej pracy na rzecz 
rozwoju dziecka i szczęśliwego 
dzieciństwa.

  
Anna K. Duda 

I rok poradnictwa  
edukacyjnego i zawodowego 

(studia II stopnia)

Warsztaty zorganizowane dla członków Studenckiego Koła Artystyczno-Na-
ukowego Teatromanów (sala plastyczna)

Nowinki kół naukowych
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Gry zespołowe w naszym kraju od za-
wsze wzbudzają wielkie emocje. Ry-
walizację z piłką nożną, siatkówką 
czy koszykówką wytrzymują tylko wiel-
kie indywidualności, takie jak Justyna 
Kowalczyk, Adam Małysz, teraz Kamil 
Stoch czy jeszcze do niedawna Otylia 
Jędrzejczak. Kiedy wielkie wyniki się 
kończą, reflektory na skoczni gasną, 
na danej dyscyplinie zaczyna groma-
dzić się coraz większa warstwa kurzu, 
która będzie musiała poczekać, aż 
zjawi się kolej na wielka osobowość, 
która wy ciąg nie „szmatkę” i zetrze tę 
warstwę kurzu na kilka lat. Jeśli 
w sportach indywidualnych nie pojawi 
się ciągłość, zainteresowanie nimi bę-
dziemy porównywać do komet, które 
można obserwować przez pewien czas 
na gwiaździstym nieboskłonie. Po tym 
czasie kometa znika, a gwiaździste 
niebo przestaje być obiektem zaintere-
sowania tysięcy. 

Zupełnie inaczej sprawa się ma ze 
sportami drużynowymi. Większa część 
obywateli naszego kraju może powie-
dzieć, że „zna się” na piłce nożnej. 
Siatkówka od ponad dekady stara się 

nadrabiać dystans do „gały” i robi to 
bardzo udanie. Pod względem wyników 
sportowych już dawno pozostawiła ją 
w tyle, mimo to sportem numer 1 wciąż 
pozostaje piłka nożna. Koszykówka 
również ma u nas liczną rzeszę fanów 
i nawet jeśli spektakularnych sukcesów 
na naszym podwórku brak, to zawsze 
są jeszcze rozgrywki NBA, które cieszą 
się wielkim zainteresowaniem również 
w naszym kraju. Tak było przed debiu-
tem „naszych” zawodników w najlep-
szej lidze w USA, tak jest również teraz, 
gdy bardzo dobre recenzje w Phoenix 
zbiera chłopak z Łodzi Marcin Gortat.

Nie zamierzamy jednak skupiać się 
na gwiazdach krajowego i światowego 
formatu. Z poziomu Camp Nou, Old 
Trafford, Pepsi Areny czy Baltic Areny 
zejdziemy na boisko drużyny Nadwiśla-
nu przy ul. Koletek 20. Z wielkich hal 
sportowych, takich jak Madison Square 
Garden, Ergo czy Atlas Arena, przenie-
siemy się do hal drużyn uczelnianych 
rozsianych po całym Krakowie. Tema-
tem, na którym będziemy się koncentro-
wać, nie będzie więc Liga Mistrzów, 
Liga Światowa czy właśnie NBA, lecz 

DRUŻYNOWE GRANIE

Akademicki Związek Sportowy
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rozgrywki Małopolskiej Ligi Akademic-
kiej w wykonaniu zawodników zrzeszo-
nych pod szyldem Klubu Uczelnianego 
AZS UP Kraków w latach 2008–2011.

Koszykówka

Na początek sprawdźmy, jak prezento-
wali się nasi zawodnicy z sekcji koszy-
kówki. Sezon 2008/2009 możemy uznać 
za bardzo dobry. Jak burza przeszli 
przez fazę grupową, aby z kwitkiem od-
prawić w ćwierćfinale drużynę Politech-
niki Krakowskiej. W półfinale nie spro-
stali już jednak wymagającej drużynie 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Na po-
cieszenie pozostało im więc zagrać 
o najniższe podium z drużyną z ul. Ra-
kowickiej, czyli z teamem Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem naszych koszykarzy 
89 : 80, dzięki czemu mogliśmy cieszyć 
się ze zdobycia brązowego medalu.

Kolejny sezon przyniósł bardzo po-
dobny scenariusz: pierwsze pewne wyj-
ście z grupy oraz zwycięski ćwierćfinał. 
Również w spotkaniu półfinałowym na-
sza drużyna musiała poznać smak po-
rażki. W 2010 r. w meczu o trzecie miej-
sce UP zmierzył się z drużyną, którą rok 
wcześniej pokonał już w ćwierćfinale, 
a mianowicie z Politechniką Krakow-
ską. Tym razem jednak lepsi okazali 
się „inżynierowie”, wygrywając 96 : 68 
i spychając ekipę UP na czwartą loka-
tę, która również była dużym osiągnię-
ciem.

W sezonie 2010/2011 scenariusz się 
powtórzył. Wyjście z grupy, następnie 
ćwierćfinał — mecz z drużyną Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie, w którym ta ostatnia zostaje po-
zbawiona złudzeń i odpada z rozgry-
wek. Półfinały okazują się po raz kolej-
ny zbyt wysokim progiem dla zdolnych 
koszykarzy. Tym razem wrota do finału 

zamyka nam przed nosem drużyna 
AGH. Zespół AZS UP po raz trzeci 
w ciągu ostatnich trzech lat staje do 
walki o trzecią lokatę, tym razem z re-
prezentacją Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Wynik 82 : 68 okazuje się znów nie-
korzystny dla drużyny z ul. Podchorą-
żych i po raz drugi z rzędu team pod 
wodzą trenera Andrzeja Kotarby koń-
czy sezon na czwartej pozycji.

Obecnie jesteśmy już na półmetku 
rozgrywek sezonu 2011/2012, który oka-
zał się przełomowy, w negatywnym 
wszak tego słowa znaczeniu. Z drużyny 
odeszli wszyscy podstawowi zawodni-
cy, a nowi nie byli w stanie udźwignąć 
wysokiego poziomu gry już w pierw-
szym roku swojej przygody z pierwszą 
piątką. Ostatecznie naszej drużynie nie 
udało się awansować do ćwierćfinałów 
i w drugiej części sezonu trzeba będzie 
się starać o zajęcie miejsca numer 9.

Drużyna koszykarska kobiet w tym 
samym czasie pod względem wyników 
śmiało wytrzymywała rywalizację z męż-
czyznami. W sezonie 2008/2009 w cug-
lach wygrywa swoją grupę, następnie 
odprawia z kwitkiem drużynę PWSZ 
z Tarnowa i podobnie jak panowie za-
trzymuje się na półfinale, przegrywając 
z reprezentacją krakowskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Mecz o trzecią 
lokatę to już jednak pokaz siły reprezen-
tacji UP i zwycięstwo z UE 85 : 59.

Sezon 2009/2010 również rozpoczy-
na się bardzo udanie. Rywalizacja gru-
powa przebiega pomyślnie, dzięki cze-
mu dziewczyny mogą szykować się do 
ćwierćfinału z drużyną AGH. Ostatecz-
nie wygrywają ćwierćfinał i meldują się 
w półfinale, gdzie w dwumeczu nieste-
ty muszą uznać wyższość drużyny UE. 
Mecz o trzecie miejsce z AZS UJ druży-
na UP ponownie rozstrzyga na swoją 
korzyść wynikiem 79 : 64.

Kolejny sezon nie okazał się tak ła-
twy, ponieważ zawodniczki AZS UP 

Akademicki Związek Sportowy
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Męska drużyna siatkarska AZS UP

Żeńska drużyna siatkarska AZS UP

Akademicki Związek Sportowy
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Żeńska drużyna piłki nożnej AZS UP

Akademicki Związek Sportowy

wejście do ćwierćfinału zagwarantowa-
ły sobie rzutem na taśmę z ostatniego 
miejsca dającego awans. Dlatego też 
zamiast walczyć o półfinał z relatywnie 
słabszym zespołem, musiały zmierzyć 
się z triumfatorem drugiej grupy — Col-
legium Medicum UJ. To jednak nie sta-
nowiło problemu dla uskrzydlonych 
awansem koszykarek UP, które na fali 
entuzjazmu awansowały po raz kolejny 
do półfinału. Tutaj musiały jednak 
uznać wyższość Krakowskiej Akademii, 
a w spotkaniu o brąz lepsza okazała 
się drużyna AWF-u i ostatecznie nasze 
dziewczyny zakończyły sezon na czwar-
tym miejscu.

Po tym niezwykle udanym okresie 
nastąpiło — podobnie jak u panów — 
„odchudzenie” kadry, ponieważ wiele 

zawodniczek zakończyło już edukację, 
więc sezon 2011/2012 drużyna rozpo-
częła mocno osłabiona. Dzięki szczęśli-
wemu losowaniu zagrała jednak w gru-
pie liczącej cztery drużyny i mimo zaję-
cia ostatniej lokaty awansowała po raz 
kolejny do rozgrywek ćwierćfinałowych, 
które mają wyłonić czwórkę tegorocz-
nych półfinalistek.

Siatkówka

Jedno, co możemy powiedzieć o na-
szych siatkarzach i siatkarkach, to to, 
że są nieprzewidywalni. Mogą wygrać 
mecz niemal z każdym i przegrać... 
również z każdym. Sezon 2008/2009 
siatkarze rozpoczęli niezbyt udanie, 
przegrywając pierwszy trzy spotkania 



22

w grupie. Nie poddali się jednak i wal-
czyli do końca o wejście do fazy ćwierć-
finałowej. Efektem tych starań były zwy-
cięstwa w dwóch kolejnych spotkaniach 
(z drużynami Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Biznesu oraz UJ). W tym jed-
nak roku okazało się to za mało, by 
wejść do czołowej ósemki. Sam awans 
został przegrany tylko gorszym bilan-
sem setów z drużyną, którą nasi za-
wodnicy pokonali, czyli z reprezenta-
cją UJ. Ostatecznie na zakończenie se-
zonu nasi chłopcy uplasowali się na 
dziesiątej lokacie wśród 13 drużyn.

Kolejny sezon to niemal replay po-
przedniego. Pierwsze trzy spotkania to 
trzy porażki, a następnie — szaleńcza 
pogoń za zwycięstwami i awansem do 
ćwierćfinału. I w tym sezonie zwycię-
stwa przyszły w ostatnich dwóch poje-
dynkach. Tym razem jednak te dwie 
wiktorie przyniosły pożądany efekt 
w postaci awansu do ćwierćfinału, dzię-
ki korzystniejszemu dla UP bilansowi 
setów w stosunku do drużyny PWSZ 
z Tarnowa. W ćwierćfinale na naszych 
reprezentantów czekała już ekipa UJ, 
która zwyciężyła w swojej grupie. Wy-
dawało się więc, że UP znajduje się na 
straconej pozycji. W pierwszym spotka-
niu AZS UP wygrał pierwszego seta 
i długo prowadził w drugim. Ostatecz-
nie jednak UJ udało się odrobić straty 
i zwyciężyć ostatecznie 2 : 1. W per-
spektywie pozostawał jeszcze rewanż 
na obiektach UJ. Na to spotkanie stawi-
ło się około 30 kibiców UP, który spra-
wili, że siatkarze UJ nie czuli się jak 
u siebie w domu. Mimo to wygrali 
pierwszą partię, druga padła łupem 
naszej drużyny. O wszystkim miał zade-
cydować więc tie-break, w którym po-
nownie okazała się lepsza reprezenta-
cja najstarszego polskiego uniwersytetu. 
Na koniec sezonu 2009/2010 siatkarze 
UP uplasowali się na dobrej, ósmej po-
zycji. Pozostał jednak niedosyt.

Kolejny sezon w wykonaniu siatka-
rzy UP nie był już tak udany. Tylko jed-
no zwycięstwo w grupie nie mogło dać 
nadziei na awans do kolejnej fazy. 
Mimo to w wielu meczach drużyna UP 
pokazała lwi pazur i przeciwnicy do 
końca spotkania musieli drżeć o swoje 
zwycięstwo. Ostatecznie sezon zakoń-
czyliśmy na dziesiątym miejscu.

W bieżących rozgrywkach walka 
o awans do ćwierćfinału rozgorzała na 
nowo. Zwycięstwa z drużynami WSZiB 
oraz Politechniki Krakowskiej dały na-
szym chłopakom upragniony awans, któ-
ry po raz kolejny wisiał na włosku. Cho-
dzi oczywiście o bilans setów, który oka-
zał się korzystniejszych dla „naszych”, 
a pobita, podobnie jak dwa lata temu, 
została drużyna z Tarnowa. Teraz cze-
kamy z niecierpliwością, jak zakończy 
się ćwierćfinał, w którym AZS UP zmie-
rzy się z AZS AGH.

Teraz przekonajmy się, czy panie 
również zafundowały nam taką huśtaw-
kę nastrojów jak panowie w ostatnich se-
zonach. W 2008 rok weszły one bardzo 
źle, przegrywając wszystkie pięć spotkań 
w grupie, co zaowocowało brakiem 
awansu do dalszej części rozgrywek. Na 
koniec sezonu zdublowały wynik panów, 
zajmując dziesiątą lokatę.

Lata 2009/2010 dziewczyny mogą 
jednak zaliczyć do bardzo udanych. 
Mimo trudnych początków udało się 
wywalczyć awans do ćwierćfinału, 
o czym zadecydował wygrany mecz 
z drużyną AZS CM UJ. W meczu ćwierć-
finałowym bezsprzecznie lepsza okaza-
ła się drużyna AZS AWF, ale kolejne 
mecze to już pokaz koncertowej gry 
podopiecznych trenera Łukasza Lica, 
które pewnie wygrały dwumecz z dru-
żyną AZS UJ, dzięki czemu mogły zmie-
rzyć się w spotkaniu o piątą lokatę na 
koniec rozgrywek w 2010 r. Przeciwni-
kiem naszej drużyny była ekipa AZS 
UE. Mecze finałowe w ramach rozgry-

Akademicki Związek Sportowy
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wek MLA rozgrywane są jako jedyne do 
trzech zwycięskich setów i dzięki takie-
mu rozwiązaniu mogliśmy być świad-
kami pasjonującej batalii o piąte miej-
sce. Pierwszego seta wygrała drużyna 
UP, kolejne dwa — UE i gdy już wyda-
wało się, że jest „pozamiatane”, nasze 
dziewczyny odnajdują jeszcze rezerwy 
energii, które pozwalają im odwrócić 
losy tego meczu. Zwycięstwo to gwa-
rantuje im piątą lokatę oraz awans do 
rozgrywek półfinałowych w ramach 
Akademickich Mistrzostw Polski. W tur-
nieju półfinałowym siatkarki zajmują 
doskonałe szóste miejsce, a awans do 
ogólnopolskich finałów przegrywają 
dosłownie o kilka punktów. Sezon ten 
był wręcz doskonały dla siatkarek Uni-
wersytetu Pedagogicznego.

Inauguracja kolejnego sezonu 2010/ 
2011 nie okazała się już tak udana. 
W fazie spotkań grupowych reprezenta-
cja uczelni kobiet w siatkówce odniosła 
tylko jedno zwycięstwo w meczu z Uni-
wersytetem Rolniczym, co pozwoliło im 
wyprzedzić w grupie tylko tę jedną dru-
żynę, naszym paniom przyszło więc 
grać o miejsca 9–11. Ostatecznie po-
wtórzyły one wynik sprzed dwóch lat, 
zajmując dziesiątą pozycję.

Bieżące rozgrywki potwierdzają chwi-
lową stagnację uczelnianej siatkówki ko-
biet. Pod względem wyników możemy 
zauważyć jednak pewien progres, ponie-
waż w ramach spotkań grupowych dru-
żyna AZS UP odniosła dwa zwycięstwa, 
co jednak nie dało jej awansu do najlep-
sze ósemki sezonu i po raz trzeci w cią-
gu czterech lat siatkarki będą walczyć 
o miejsca 9–12.

Piłka nożna

Na sam koniec przyjrzyjmy się osiąg-
nięciom drużyny piłkarskiej Uniwersyte-
tu Pedagogicznego. Jak wiemy, piłka 

nożna to sport, który najbardziej rozpa-
la emocje kibiców w naszym kraju.

W rozgrywkach w sezonie 2008/2009 
wzięło udział tylko sześć drużyn. Sys-
tem gry przewidywał rozgrywki każdy 
z każdym, bez spotkań rewanżowych. 
W rundzie jesiennej odbyły się dwa 
spotkania. Pierwsze, z drużyną Politech-
niki Krakowskiej, zakończyło się wyso-
ką porażką 5 : 0. W drugim na drodze 
„pedagogów” stanął zespół AGH. 
W tym pojedynku drużyny podzieliły się 
punktami. Na przerwę zimową team UP 
schodził więc z jednym tylko punktem. 
Wiosna jednak należała do nas. Do 
końca rozgrywek pozostały jeszcze trzy 
mecze. Nasi panowie postanowili wy-
grać wszystkie trzy i tak też uczynili. 
Z kwitkiem odprawiali kolejno: AZS UE 
(6 : 1), AZS UJ (3 : 1) oraz AZS UR (5 : 2). 
Dzięki tej wspaniałej serii z dołu tabeli 
wysforowali się na drugą pozycję, ustę-
pując tylko drużynie PK.

Jesienią 2009 r. trzeba było więc za-
cząć rywalizację, której celem było obro-
nienie drugiej lokaty. Początek sezonu 
był obiecujący, nasza drużyna znajdo-
wała się w czołówce tabeli, z realną 
szansą na sukces. Gdy śniegi stopniały, 
a na boiska w 2010 r. mogły wybiec już 
reprezentacje krakowskich uczelni, w tym 
również naszej, rozpoczęła się batalia 
o ostateczny sukces. Wiosna zaczęła się 
znakomicie, ponieważ pięć pierwszych 
spotkań to pięć kolejnych zwycięstw. Do-
piero w szóstej kolejce spotkań znalazła 
się drużyna, która potrafiła stawić nam 
opór — AZS UJ, który pokonał UP 4 : 2. 
Ta porażka nie mogła zmącić naszym 
zawodnikom radości ze zwycięstwa 
w rozgrywkach MLA w sezonie 2009/2010. 
Ostatnie spotkanie tego sezonu „peda-
godzy” zagrali już o przysłowiową pie-
truszkę z AZS AGH i nie pozwolili sobie 
na drugą porażkę, tym razem remisując 
na zakończenie jakże udanego, zwycię-
skiego sezonu.

Akademicki Związek Sportowy
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W kolejny sezon 2010/2011 
zawodnicy UP weszli z impe-
tem. Z 18 możliwych do zdoby-
cia punktów uzbierali 16 (pięć 
zwycięstw i jeden remis), tak że 
już w zimie mogli patrzeć na 
rywali z pozycji lidera. Wiosna 
okazała się jednak fatalna. 
Pierwsze trzy spotkania z ry-
walami (AZS AGH, AZS PK, 
AZS UE) zakończyły się poraż-
kami, co dość mocno skompli-
kowało sytuację naszej druży-
ny. W kolejnych trzech me-
czach zgromadziła ona siedem 
punktów, dzięki czemu udało 
się jej obronić pozycję na po-
dium, lecz tym razem był to 
najniższym stopnień. Bilans 
jednak jest imponujący: w cią-
gu trzech lat — trzykrotne miej-
sce na podium.

Po zakończeniu roku aka-
demickiego 2010/2011 z Uczel-
ni odeszła większość zawodni-
ków, którzy wybiegali do gry 
w pierwszej jedenastce, dlate-
go sezon ten poświęcono ra-
czej wypracowywaniu na nowo 
elementów gry, schematów 
oraz budowaniu współpracy 
pomiędzy nowymi członkami 
naszego zespołu. Niestety, taki 
proces nie może odbyć się bez-
boleśnie, czego efektem jest 
szóste miejsce w stawce sied-
miu drużyn, z zaledwie trzema 
punktami na koncie. Jeśli w run-
dzie rewanżowej gra naszej 
drużyny jednak „zaskoczy”, to 
wówczas możemy liczyć na 
marsz w górę tabeli.

W ramach MLA nie odby-
wają się rozgrywki w piłce noż-
nej kobiet. Toczy się natomiast 
rywalizacja na szczeblu półfi-
nałowych oraz finałowych za-

wodów w ramach Akademic-
kich Mistrzostw Polski w futsa-
lu. W tej dyscyplinie wystarto-
wała w bieżących rozgrywkach 
nasza drużyna żeńska, która 
ukoiła serca kibiców, zdruzgo-
tane wynikami mężczyzn. Pod-
czas rozgrywanych w Krako-
wie półfinałów Akademickich 
Mistrzostw Polski nasze panie 
zajęły piątą lokatę, która po-
zwoliła im awansować do tur-
nieju finałowego AMP, rozgry-
wanego w Warszawie. Tam już 
zameldowało się 16 najlepszych 
drużyn akademickich z kraju, 
w tym drużyna UP. Jak się oka-
zało, nasze dziewczyny wcale 
nie odstawały poziomem od 
wielu drużyn, w których więk-
szość zawodniczek stanowiło 
równocześnie kadry pierwszej 
ligi w piłce nożnej kobiet. Po 
świetnym pierwszym dniu im-
prezy drużyna UP zapewniła 
sobie awans do czołowej ósem-
ki turnieju, który ostatecznie 
zakończyła na doskonałej siód-
mej pozycji.

Jak widzimy, sportowcy na-
szej Uczelni gwarantują kibi-
com zarówno wielkie emocje 
podczas spotkań rozgrywanych 
w ramach dyscyplin drużyno-
wych, jak i doskonałe wyniki. 
Jeśli tylko chcesz brać udział 
w tych wydarzeniach jako kibic 
KU AZS UP Kraków, to nic nie 
stoi temu na przeszkodzie. Jeśli 
jednak bardziej kręci Cię rywa-
lizacja na boisku, zgłoś się na 
trening sekcji i wkręć się do tej 
świetnej zabawy.

 
Bartosz Iwanek 

Członek Klubu Uczelnianego 
AZS UP
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Idzie nowe — Rok Korczaka

Sylwia Kępa: Dlaczego rok 
2012 ogłoszono Rokiem Janu
sza Korczaka?

Małgorzata Chrobak: W tym 
roku mija właśnie siedemdzie-
siąta rocznica śmierci Janusza 
Korczaka, który zginął w obo-
zie koncentracyjnym w Treblin-
ce, wywieziony wraz z grupą 
dzieci z Domu Sierot w sierp-
niu 1942 r. Przypomnę, że Sta-
ry Doktor, jak sam siebie nazy-
wał, odrzucił propozycję uciecz-
ki z warszawskiego getta i do-
browolnie towarzyszył swoim 
wychowankom w ich ostatniej 
drodze. Wiadomość o uchwale-
niu przez Sejm RP Roku Janu-
sza Korczaka mnie osobiś cie 
bardzo ucieszyła. Nareszcie ofi-
cjalnie, z trybuny sejmowej, przy-
pomniano postać wielkiego Po-
laka, patrioty, twórcy nowator-
skiej koncepcji wychowania, 
obrońcy praw dziecka, znako-
mitego pisarza i publicysty.

Dlaczego Korczak tak bar
dzo troszczył się o dzieci 
i ich prawa?

Myślę, że miało na to wpływ kil-
ka czynników. Z biografii Kor-
czaka wynika jedno — nie był 
szczęśliwym dzieckiem. Daleka 
byłabym jednak od doszukiwa-
nia się źródeł społecznikowskiej 
pasji Starego Doktora w jego 

dzieciństwie. Na pewno decydu-
jące znaczenie miała niezwy-
kła, wrodzona wrażliwość na 
krzywdę i niesprawiedliwość spo- 
łeczną, współczucie dla naj-
słabszych i najbiedniejszych, do 
których należały dzieci. Korczak 
łączył w sobie cechy pozytywi-
sty i romantyka. Dostrzegał 
dwoistość dziecięcej natury — 
jej słabość i siłę, potencjał 
i ograniczenia. Oczywiście wpły-
wały na niego głośne na po-

STARY DOKTOR I DZIECI
O Januszu Korczaku słów kilka, czyli rozmowa z dr Mał ■

gorzatą Chrobak — kierownikiem Pracowni Literatury dla 
Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej UP — na te
mat patrona 2012 roku.

Wojciech Pszoniak jako Janusz Korczak w fil-
mie Andrzeja Wajdy (Polska–Niemcy 1989); za: 
www.filmpolski.pl
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czątku XX w., prace Ellen Key, 
idee Nowego Wychowania, filo-
zofia Nietzschego. Interesował 
się ponadto różnymi, często uto-
pijnymi programami wycho-
wawczymi.

Na czym polegały jego me
tody wychowywania dzieci?

Korczakowska koncepcja wy-
chowania to temat rzeka. Po-
święcił jej wiele tomów pism pe-
dagogicznych, zilustrował ją 
w swoich utworach literackich. 
Najistotniejsze i najbardziej re-
wolucyjne, jak na tamte czasy, 
było myślenie o dziecku jako 
osobnym, niezależnym bycie, 
który ma prawo do godnego ży-
cia, ale też — co najbardziej 
szokujące dla dorosłych — ma 
prawo do śmierci. Wciąż ogrom-
ne wrażenie robi na mnie lektu-
ra chyba najbardziej znanego 
eseju Korczaka Jak kochać 
dziecko. Autor stwierdza tu, że 
każdy dorosły — rodzic, na-
uczyciel — powinien przede 
wszystkim widzieć w dziecku 
człowieka, szanować jego wol-
ność, odrębność i odmienność, 
tajemnice, ale równocześnie 
wspomagać jego rozwój. We-
dług Starego Doktora dziecko 
powinno mieć takie same pra-
wa jak dorosły, dlatego w zało-
żonym przez siebie Domu Sierot 
wprowadził sąd koleżeński, któ-
remu podlegali zarówno wycho-
wankowie, jak i wychowawcy.

Jakie przesłanie niesie z sobą 
jedna z ważniejszych książek 
Korczaka — Król Maciuś I?

Korczak nie był bezkrytyczny 
wobec dzieci. W swoich naj-
bardziej znanych utworach: 

Król Maciuś I, Kajtuś Czaro
dziej, Bankructwo małego Dże
ka pokazał skutki dziecięcego 
buntu, czyli co by było, gdyby 
urzeczywistniły się marzenia 
dzieci o panowaniu nad świa-
tem. Działania Kajtusia Czaro-
dzieja zamiast radości i dobra 
przynoszą zniszczenie i strach, 
a pajdokracja w Królu Maciu
siu I doprowadza do anarchii 
i klęski. Profesor Joanna Papu-
zińska kiedyś powiedziała, że 
żaden z autorów literatury dzie-
cięcej nie potrafił tak okrutnie 
zweryfikować dziecięcych uto-
pii, jak to zrobił właśnie Kor-
czak.

Czy jego utwory i poglądy 
mogą mieć wpływ na współ
czesne dzieci?

Współczesne działania pedago-
giczne, mające u podstaw prze-
de wszystkim troskę o prawa 
dziecka, są świadectwem żywot-
ności idei propagowanej przez 
Starego Doktora. To samo mogę 
powiedzieć o jego twórczości li-
terackiej. Korczakowskie powieś-
ci nie straciły nic ze swej aktual-
ności. Mądrze i szczerze mówią 
dzieciom o możliwościach i ogra-
niczeniach wieku dziecięcego. 
Uczą szacunku wobec siebie 
i innych. Korczak zwraca się też 
do dorosłego czytelnika, prze-
strzegając z kolei przed bole-
snymi konsekwencjami zdzie-
cinnienia. A to przecież choroba 
naszych czasów.

Rozmawiała 
Sylwia Kępa 

II rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Idzie nowe — Rok Korczaka
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Projekt „Kulturalna Wiosna” jest 
kontynuacją projektu „Otwórz 
swą duszę”, realizowanego na 
naszej Uczelni w 2010 i 2011 r. 
Skierowany jest do studentów, 
którzy w natłoku zajęć i pracy 
zapominają o nieustającej po-
trzebie wzbogacania swej oso-
bowości i intelektu. Głównym 
celem projektu jest promowanie 
„kultury wyższej” wśród studen-
tów przez uczestnictwo w spek-
taklach, pokazach filmowych, 
koncertach muzyki klasycznej 
itp. Chcemy informować oraz 
zachęcać młodych ludzi do 
udziału w wydarzeniach kultu-
ralnych, które nie tylko pozytyw-
nie wpłyną na rozwój poczucia 
estetyki, poprawę samopoczu-
cia, zapewnią twórcze podejście 
do życia, ale również pozwolą 
oderwać się od szarej rzeczywi-

stości, pełnej codziennych za-
jęć, nudy i powtarzalności.

Zachęcamy wszystkich stu-
dentów do kulturalno-kreatyw-
nego spędzania wolnego cza-
su. Mamy nadzieję, iż propo-
nowane przez nas wydarzenia 
kulturalne w kwietniu oraz ma-
ju trafią do Was i pobudzą do 
refleksji, czego Wam z całego 
serca życzymy!

Informacje o aktualnych pro-
mocjach znajdziecie na Face-
booku Samorządu Studentów 
UP oraz na stronie www.up.kra-
kow.pl/samorzad, a także w biu-
rze Samorządu Studentów (po-
kój 48B w budynku głównym 
przy ul. Podchorążych 2). Liczba 
wejściówek na imprezy ograni-
czona.

 
Samorząd Studentów UP

Projekt — good idea 

KULTURALNA WIOSNA, 
czyli 

otwórz swoją duszę 
po raz drugi
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Na praktyki lub wolontariat zagraniczny moż-
na wyjechać, będąc studentem lub absolwen-
tem do dwóch lat po studiach. AIESEC  oferu-
je szeroką paletę możliwości wyjazdu zagra-
nicznego, w zależności od kierunku studiów 
i zainteresowań. Są to praktyki oraz wolonta-
riat w organizacjach pozarządowych bądź 
też w małych czy średnich przedsiębior-
stwach, takich jak: organizacje pozarządowe, 
projekty CSR, marketing, finanse, HR czy PR. 
Rejony świata, do których możesz wyjechać, 
to Azja, Afryka, Europa Wschodnia, Bałkany, 
Europa Środkowa czy też Ameryka Południo-
wa (dla osób ze znajomością języka hiszpań-
skiego).

Będąc na wolontariacie zagranicznym 
można tak naprawdę nauczyć się samo
dzielności. Można się też wiele dowiedzieć 
o własnym kraju i o tym, jak jest on postrze
gany. Mam teraz w takich krajach, jak Cze
chy, Rumunia czy Brazylia, przyjaciół, któ
rych planuję odwiedzić w przyszłym roku — 
mówi Kasia, studentka prawa na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, która była na wolonta-
riacie w Sankt Petersburgu.

Praktyka zagraniczna pozostawiła we 
mnie najlepsze jak dotychczas wspomnienia 
w życiu. Prócz fantastycznych ludzi, których 
poznałem, malowniczych rejonów, które 
zwiedziłem, nauczyłem się pracy w między
narodowym środowisku, gdzie spojrzenie 

na wiele procesów jest całkowicie inne niż 
w Polsce. Ta różnorodność i zagraniczne do
świadczenie miały zasadniczy wpływ przy 
naborze na wymarzone stanowisko w dużej 
międzynarodowej korporacji, w której teraz 
pracuję (Tomek, absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie).

Co trzeba zrobić, aby wyjechać? Pierw-
szym etapem jest wypełnienie aplikacji, do-
stępnej na naszej stronie internetowej. Na-
stępnie rozmowa z członkiem AIESEC, test 
językowy oraz szkolenia przygotowujące do 
wyjazdu. Co dodatkowo wyróżnia AIESEC 
spośród innych ofert wyjazdu za granicę? 
Są to m.in.: przygotowanie do praktyki oraz 
pomoc w załatwieniu wszelkich formalności 
związanych z wyjazdem. Podczas pobytu za 
granicą można liczyć na pomoc organizacji, 
a po powrocie wstąpić do niej i działać lo-
kalnie, rozwijając swoje umiejętności i wy-
korzystując zdobyte kontakty i doświadcze-
nie.

Więcej dowiesz się na naszej stronie 
www.krakow.aiesec.pl

 
Kontakt prasowy:

Przemysław Orlikowski 
Brand Manager 
tel. 660 083 606 

Przemek.orlikowski@gmail.com

Projekt — wolontariat

NIE SIEDŹ W DOMU — WYJEDŹ  
NA WOLONTARIAT LUB PRAKTYKĘ 

ZAGRANICZNĄ Z AIESEC

Jesteś świeżo upieczonym absolwentem i nie wiesz, co dalej? A może  ■
jeszcze studiujesz i chcesz przeżyć przygodę życia bądź urozmaicić swój 
studencki czas, ale nie wiesz, jak to zrobić? AIESEC ma dla Ciebie egzotycz
ną propozycję. Już na początku marca 2012 r. możesz starać się o wyjazd 
na praktykę zagraniczną lub wolontariat na stronie www.krakow.aiesec.pl
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„Ból jest dzisiaj mym kochankiem” — 
tak śpiewa Kasia Kowalska w swojej 
piosence Kto może to dać. Cytat ten 
z całą pewnością możemy przyjąć za 
credo pierwszej płyty artystki z 1994 r. — 
Gemini.

To album pełen bólu, słów o nie-
spełnionej, a czasem toksycznej miło-
ści, które trafiają do głębi ludzkiego 
wnętrza. Kasia Kowalska zadaje pyta-
nie: „Dlaczego dajesz tylko strach?” 
Czyżby kierowała je do uczucia, którym 
jest miłość? 

Słuchając płyty, ma się wrażenie, że 
siedzimy w zadymionej spelunie gdzieś 
w Stanach Zjednoczonych, na scenie 
śpiewa kobieta po przejściach, w tro-
chę niedbałym ubraniu, paznokcie ma 
pożółkłe od papierosów, a w oczach 
łzy. Wrażenie mylne, ponieważ nagry-
wając płytę, Kowalska miała 21 lat 
i startowała w Polsce. Za album Gemi
ni otrzymała nagrodę Fryderyka za de-
biut roku. Kto by się spodziewał, że pu-
bliczność zechce słuchać tego wcale 
niełatwego krążka? 

Skąd w tak młodej kobiecie tyle 
wrażliwości, doświadczenia, a jedno-
cześnie bólu i tęsknoty? 

Lubimy słuchać o miłości, ale o ta-
kiej szczęśliwej, ładnie opakowanej, 
bez rysy i skazy. A tu zupełnie inna es-
tetyka, estetyka prawdy. Że nie zawsze 
jest miło, że czasem bardzo boli, że 
może śmierć z miłości jest najlepsza, 

ale jednocześnie warto się w tym uczu-
ciu zatracić, zaryzykować...

Można myśleć, że tylko kobieta jest 
w stanie pisać tak szczerze o miłości, ale 
w produkcji płyty brał też udział Grze-
gorz Ciechowski; znalazł się na niej rów-
nież utwór Led Zeppelin No Quarter, był 
więc także męski pierwiastek.

Muzyczny świat, show-biznes, ma ba-
wić odbiorcę w sposób łatwy, lekki i przy-
jemny. Broń Boże, nie udziwniać, nie 
utrudniać i nie zasmucać (to chyba naj-
gorsze)! Dlatego tę płytę odbieram jako 
kontrast do Katy Perry, Lady Gagi 
i wszystkich tych, którzy na siłę próbują 
produkować trzyminutowe rozweselacze.

Piosenek na tej płycie nie można 
zakwalifikować do żadnej kategorii, 
ani gatunkowej — bo słyszymy tu roc-
ka i pop, ale także łagodne bluesowe 
brzmienia, ani estetycznej — bo to nie 
ballady sensu stricto, ale też nie rocko-
we hity. Tego należy posłuchać i opo-
wiedzieć o tym, co się czuło w trakcie.

Debiutancki materiał Kowalskiej jest 
niezwykle szczery, jakby płynący prosto 
z serca przepełnionego goryczą. Nie 
można przestać zastanawiać się, dla-
czego.

Artystka poszukuje recepty, jak żyć. 
Nie widzi świata w jasnych barwach. 
Ale to genialne utwory, wspaniale za-
śpiewane. 

Smutne piosenki, tak dziś nielubia-
ne i niechciane, wywołują emocje, przed 

STARA NOWA KOWALSKA

Młoda Polka

O prawdziwych uczuciach mówić jest trudno. Z uznaniem patrzeć nale ■
ży więc na tych, którym to się udaje robić z szacunkiem i niezwykłym od
daniem. Z bezsprzeczną prawdą robi to polska artystka Katarzyna Kowal
ska, urodzona w Sulejówku pod Warszawą. 
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którymi wciąż się bronimy. Ucie-
kamy przed tym, co mogłoby 
nas zranić, a gdy słuchamy tej 
płyty, okazuje się, że ucieczki 
nie ma!

Kiedy ogląda się zdjęcia 
dwudziestojednoletniej Katarzy-
ny, widać w jej oczach ten sam 
mrok, który słychać na płycie. 
Artystka i jej twór stanowią kon-
sekwentną całość. 

Co jest przyczyną tego, że ta 
płyta jest genialna? Czy Grze-
gorz Ciechowski? Czy wydaw-
nictwo Izabelin Studio? Czy 
może po prostu dobry czas, 
w którym się ona pojawiła?

Chyba odpowiedzią jest 
ogrom emocji, który trafił do 
publiczności. Sama Kowalska 
mówi, że jej twórczość opiera 
się na ciągłym poszukiwaniu, 
na niepokoju ducha. Dlatego 
mamy do czynienia z tak na-
syconą emocjonalnie kompi-
lacją.

Lata dziewięćdziesiąte to naj-
lepszy czas w polskiej twórczo-
ści muzycznej. Najszlachetniej-
szy w swej prostocie zbiór am-
bitnych, oryginalnych brzmień. 
Krążek Gemini potwierdza tę 
tezę.

Kasia Kowalska jest dziś 
traktowana dość niewdzięcz-
nie, jako popowa artystka śpie-
wająca o miłości. Jej piosenki 
są grane w stacjach radio-
wych, ale jakoś przemijają bez 
echa, czy słusznie?

Często zasmuca nas niski 
poziom polskich produkcji mu-
zycznych, próba dogonienia 
amerykańskich wzorców działa 
bowiem dość niekorzystnie na 
nasz rynek płytowy. Są jednak 
perełki, na które warto zwrócić 

uwagę, a może warto zetrzeć 
kurz z płyt, które powstały w po-
przednich dziesięcioleciach. Po-
wrócić do lat dziewięćdziesią-
tych, pięknych, wolnych, niezma-
nierowanych.

Kowalska wróciła do źró-
deł, postanowiła zrobić coś, na 
co mało kogo stać, a mianowi-
cie wzięła na warsztat swojego 
muzycznego, nieżyjącego dziś 
przyjaciela Grzegorza Ciechow-
skiego, który pomógł jej na po-
czątku. Dziś to ona składa hołd 
legendzie. Płyta Moja krew to 
nowe interpretacje starej Repu-
bliki. I mimo że nagrywając re-
make, nietrudno „zbezcześcić” 
oryginał (który sam w sobie 
jest marką), to w przypadku 
płyty Kowalskiej–Ciechowskie-
go nie ma o tym mowy. Jak 
mówi sama artystka, kontakt 
z muzyką Ciechowskiego to 
nie bułka z masłem, ale muzy-
ka ta musi żyć, a żyje tylko 
wtedy, kiedy się ją gra i śpie-
wa. Kasia Kowalska jest pa-
sem transmisyjnym pomiędzy 
Republiką, którą znamy, a dzi-
siejszym, dość wybrednym od-
biorcą, narzekającym na niski 
poziom współczesnych wyko-
nawców, a jednocześnie kupu-
jącym muzyczną chałturę. 

Do Gemini powrócić na 
pewno warto, choćby po odro-
binę muzycznej rozkoszy, sło-
dyczy ukrytej w bólu. A Moją 
krew warto odkryć, by poczuć 
świeży powiew, starego, dobre-
go, gitarowego brzmienia, by 
nie pozwolić mu umrzeć!

 
Maria Dubis 

III rok politologii UP 
(studia I stopnia)

Młoda Polka
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Ostatnio zastanawiałam się, jak to na-
prawdę jest z pisaniem. Na pewno nie 
należy ono do spektakularnych i efek-
townych sztuk, jak np. malarstwo czy 
muzyka. Bo co może być fascynującego 
w człowieku, który zasiada do stołu 
z kartką papieru, bierze pióro (albo 
długopis) i zaczyna pisać? Niezbyt to 
widowiskowe i może trochę racji ma Jo-
sé Saramago, pisząc w Historii oblęże
nia Lizbony: ,,[...] tajemnica pisarstwa 
polega na tym, że pisarstwo nie skrywa 
w sobie żadnej tajemnicy [...]”. 

Nigdy jednak w pełni nie utożsamia-
łabym tego aktu wyłącznie z mechanicz-
ną czynnością, pozbawioną jakiegoś ma-
gicznego, niepojętego pierwiastka. Musi 
być coś niezwykłego w tym, że zwykła, 
niepozorna kartka papieru, podobnie jak 
u Mickiewicza rosyjska kraina (,,[...] Zie-
mia tak pusta, tak niezaludniona, / Jak 
gdyby wczora wieczorem stworzona [...]”), 
ma szansę stać się czymś zupełnie no-
wym. I zależy to w tym wypadku tylko od 
woli autora — jedynego pana i krea tora 
własnego literackiego świata. Nie ogra-
niczają go żadne prawa prócz granic wy-
obraźni, ta zaś podsuwa czasem niezwy-
kle śmiałe i nowatorskie pomysły. To 
wspaniałe, że każdy — jeżeli tylko ma 
taką chęć — może stworzyć własny świat, 
własnych bohaterów i nadać im nową, 
konkretną tożsamość. Postaci zaczynają 
w pewien sposób oddychać, funkcjono-
wać w krainie stworzonej z bieli papieru 
i tajemniczych znaków, które — choć na 
początku abstrakcyjne — przeistaczają 
się w rzeczywistość. Może i tylko literac-
ką, ale czy jest w tym coś złego?

Pisanie nie opiera się wyłącznie na 
wyobraźni, zmyśleniu, bo niejednokrot-
nie wynika z przeżyć twórcy, czasem 
nawet pomysł literacki jest niezwykle 
bliski rzeczywistości. Często więc moż-
na usłyszeć takie słowa: „Fikcja przero-
sła życie” albo: „Jej wspomnienia to 
materiał na dobrą powieść”.

Autentyzm niejednokrotnie łączy się 
z wyobraźnią autora. Chyba każdy po-
trafiłby podać kilka przykładów takiej 
twórczości, gdzie wstępują oba wspo-
mniane elementy. Może to być Sylvia 
Plath i jej Szklany klosz. Albo Manuela 
Gretkowska i Trans. I tak dalej. 

Pisanie naprawdę daje radość, kie-
dy opowieść tętni życiem, rozrasta się 
i wypuszcza nowe pędy (wątki) jak mło-
de drzewko. Niektórzy traktują swoje 
teksty niczym ukochane dzieci i wcale 
mnie to nie dziwi. W końcu są przy nich 
w każdej chwili, pomagają im stawiać 
pierwsze kroki, troskliwie się swym 
utworem opiekują, a zdarza się, że mu-
szą bronić niesfornego ,,dziecka” przed 
atakami ze strony innych, co nieraz jest 
bolesne i wymaga wiele siły. Nie zmie-
nia to jednak piękna tego procesu, 
zmusza tylko twórcę do cierpliwości 
oraz samozaparcia, uporu w dążeniu 
do celu.

I tego właśnie życzę wszystkim, dla 
których kartka papieru staje się wrota-
mi do wyrażania siebie i swojej wy-
obraźni.

 
Sylwia Kępa 

 II rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Radość pisania

Felieton
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Willy Russel to znakomity angielski pisarz, zna-
ny z popularnych dramatów Shirley Valentine 
czy Edukacja Rity, często wystawianych na de-
skach polskich teatrów. Zanim jednak na dobre 
poświęcił się pisarstwu, parał się licznymi zupeł-
nie nieliterackimi zajęciami. Układał m.in. poń-
czochy w magazynie odzieżowym, a za namo-
wą matki pracował także jako damski fryzjer. To 
ostatnie doświadczenie zawodowe Russella spo-
wodowało, że często stawał się powiernikiem 
kobiet, dzięki czemu zrodziła się w nim wrażli-
wość dobrego słuchacza i obserwatora. Fryzjer-
ska profesja okazała się więc użyteczna w doj-
rzewaniu do roli przyszłego literata.

Punktem zwrotnym w życiu autora Shirley 
Valentine było poznanie Annie, jego obecnej 
żony, dzięki której zainteresował się dramatem 
i zaczął pisać.

Inny chłopiec* to wielce udany debiut pro-
zatorski Russella z 2000 r. Książka jest poru-
szającą historią młodego chłopca, Raymonda 
Marksa, którego poznajemy w momencie, gdy 
jako dziewiętnastolatek wyrusza do Grimsby, 
aby podjąć tam swoją pierwszą pracę i w ten 
sposób rozpocząć nowe, „zwyczajne” życie.

Istotna rolę w powieści odgrywa zeszyt 
Raya, z którym chłopiec nigdy się nie rozstaje. 
Zapisuje w nim teksty piosenek oraz listy adre-
sowane do swojego idola, wokalisty The Smiths 
Morrisseya. To one odsłaniają przed czytelni-
kiem całą tragiczną przeszłość chłopca.

Raymond wraca w nich do feralnego dnia, 
gdy wraz z kolegami zabawiał się w nieco spro-
śny sposób. Opaczne zrozumienie tej swawol-
nej zabawy i tchórzostwo kolegów powodują, że 

chłopiec zostaje wydalony ze szkoły i skazany 
na społeczny ostracyzm jako „plugawy zbocze-
niec”. To pechowe wydarzenie pociąga za sobą 
całą lawinę kolejnych nieszczęść. Wyklęty przez 
małomiasteczkową zbiorowość Raymond tra-
ci kontakt z rzeczywistością. Odtąd jego świat 
ogranicza się do ścian własnego pokoju, w któ-
rym otoczony ulubionymi komiksami i zdjęciami 
uwielbianego piosenkarza, żyje w świecie wła-
snych myśli. Niezwykła fascynacja Morrissey-
em sprawia, że to on zostaje przyjacielem Ray-
monda, który dzieli się z muzykiem wszystkim, 
co go spotyka.

Drugą ważną postacią w życiu chłopca 
jest jego ekscentryczna babcia Vera Bradwell, 
która jako jedyna zdaje się go rozumieć. Jej 
barwna, nietuzinkowa osobowość wprowadza 
do powieści wiele błyskotliwego humoru i ge-
nialnych wypowiedzi. 

Inny chłopiec to niezwykła opowieść, z któ-
rą chciałoby się zostać jak najdłużej. Autor po-
kazuje, jak łatwo zniszczyć wrażliwą, kruchą 
psychikę. Opinia złego chłopca, która na długo 
przylgnęła do bohatera, terapie psychiatrycz-
ne i wszechobecne umoralnianie — wszystko to 
spowodowało, że on sam w końcu zaczął myśleć 
o sobie jako o „innym chłopcu”.

Lektura dostarcza czytelnikowi skrajnych 
emocji. Obok tragicznych, wzruszających mo-
mentów pojawiają się zabawne, soczyste dia-
logi, humor i optymizm.

Emocjonująca fabuła prowadzi do zaska-
kującego zakończenia, które bez wątpienia 
„ma w sobie słodycz dojrzewającej na słońcu 
pomarańczy”.

Paulina Łukasik 
II rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)

Recenzja

„This Charming Man”

* W. Russel, Inny chłopiec, przeł. E. Szyler, War-
szawa 2003 [tytuł oryginału angielskiego: The Wrong 
Boy].



33

Nigdy nie myślałam, że spotkam się kiedyś 
z reportażem, który naprawdę mnie poruszy, 
zapadnie w pamięć i zmusi do głębszej reflek-
sji. Tak się jednak stało, gdy pewnego dnia do 
moich rąk trafiła książka Filipa Springera, za-
tytułowana Miedzianka. Historia znikania1. Te-
raz — z perspektywy czasu — mogę szczerze 
powiedzieć, iż intrygujący tytuł był zapowie-
dzią dobrej i wciągającej lektury, którą mogę 
polecić każdemu, niezależnie od zaintereso-
wań i wieku.

Autor opisał losy górniczego miasteczka 
Kupferberg (potem przemianowanego na Mie-
dziankę) i jego późniejszy upadek, aż po za-
gadkowe zniknięcie z powierzchni ziemi. Co 
ciekawe, do dziś nie wiadomo czy miało ono 
związek z rabunkowym wydobywaniem uranu 
przez Rosjan w latach 1948–1952, czy też opo-
wieści o szkodach górniczych były tylko pretek-
stem do wyburzenia miasta.

Książka to efekt rzetelnych i starannych 
badań Filipa Springera, który przez dwa lata 
zbierał materiały i przeprowadzał rozmowy 
z ludźmi pamiętającymi jeszcze Kupferberg. 
Ale Miedzianka. Historia znikania. jest nie tyl-
ko doskonałym, poruszającym reportażem. My-
ślę, że staje się także literackim pomnikiem mi-
nionych zdarzeń, miasteczka z siedmiowieko-
wą tradycją oraz — przede wszystkim — lu-
dzi, którzy kiedyś tam żyli. Dzięki autorowi ten 
świat nie ulega całkowitemu zapomnieniu, lecz 
uzyskał możliwość dalszej egzystencji na kart-
kach papieru. 

Druga zaletą tego reportażu jest bez wąt-
pienia wierne odtworzenie kolei losów mia-
sta i jego mieszkańców. Obserwujemy ich co-
dzienne życie, smutki, radości; poznajemy sta-

1 F. Springer, Miedzianka. Historia znikania, Wo-
łowiec: Wydawnictwo Czarne, 2011.

łych bywalców gospody „Ratuszowej”, dowia-
dujemy się, czym tak naprawdę jest złoto Kup-
ferbergu.

Dramatycznym rozdziałem w historii mia-
steczka staje się wkroczenie Rosjan, będą-
ce jednocześnie symbolicznym zakończeniem 
szczęśliwej epoki i początkiem powolnej ago-
nii miejscowości. Znacząca jest także zmiana 
nazwy: z Kupferbergu na Miedziankę. 

Nowe czasy przyniosły ze sobą poważne 
zmiany w funkcjonowaniu miasta. Głównym 
źródłem utrzymania mieszkańców stało się wy-
dobywanie uranu. Muszę przyznać, że właśnie 
ta część książki najbardziej mnie zafascyno-
wała. Coś, co dla wielu ludzi było zwykłą pra-
cą, okazało się śmiertelnym zagrożeniem, ty-
kającą bombą z opóźnionym zapłonem, któ-
ra doprowadziła wiele osób do ciężkich cho-
rób lub śmierci. Nikt wtedy nie informował za-
trudnionych, iż uran może ich zabić. A kolejne 
lata — gdy już zamknięto wydobycie — nie-
ubłagalnie prowadziły Miedziankę ku upadko-
wi. I miasto ostatecznie odeszło w niepamięć.

Duże wrażenie robią głosy tych, którzy kie-
dyś byli związani z tamtym miejscem, a póź-
niej zostali przesiedleni do nowych bloków na 
Zabobrzu. To niezwykle bolesne, że Miedzian-
ka — ich własny kawałek świata, gdzie spę-
dzili dzieciństwo — przestała nagle i nieodwo-
łalnie istnieć.

Dziś z trudem można rozpoznać miejsce, 
w którym stały dumne kamienice, browar, ko-
ściół... Jedyną pamiątką staje się reportaż, ar-
chiwalne zdjęcia, wspomnienia oraz skromna 
tabliczka: Erinnern der Leute von Kupferberg 
(Pamięci ludzi z Kupferbergu).

 
Sylwia Kępa 

II rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Miasteczko, które umarło

Recenzja
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James Cameron jest jedną z nie-
wielu osób w Hollywood, które 
wiedzą, jak wydawać pieniądze 
na tworzenie dochodowych fil-
mów. Avatar jest produkcją, na 
którą na pewno nie zmarnowa-
no wydanych ogromnych środ-
ków — widać to we wspania-
łych efektach i animacjach, któ-
re odnajdujemy w tej baśni. Ja-
mes Cameron stworzył świat 
science fiction, oparty na swojej 
wyobraźni — planeta Pandora, 
walka cywilizacji ludzi z jakże 
dziwnym ludem Na’vi.

Czy jednak Na’vi to rzeczy-
wiście wytwór wyobraźni Ca-
merona? Możliwe, że to tylko 
niezwykły zbieg okoliczności, 
niesamowite zrządzenie losu 
i wytwór bujnej wyobraźni sce-
narzysty, ale rdzenni miesz-
kańcy Pandory do złudzenia 
kogoś przypominają. Obraz te-
go plemienia prawdopodobnie 
wcale nie jest pionierskim i bły-
skotliwym pomysłem, lecz na-
śladowaniem istniejącego już 
od dawna plemienia Masajów.

Pierwszą cechą Pandorian, 
jaka rzuca się w oczy, jest nie-
bieski kolor skóry — jakby nie 
patrzeć, bardzo dobrze kom-
ponuje się z resztą powierz-
chowności ludu Na’vi. W połą-
czeniu z nadnaturalnym wzro-
stem, który przekracza często 
trzy metry, przywodzi na myśl 
oczywiście plemię Masajów, 
którzy są najwyższymi ludźmi 
na naszej planecie — ich śred-

ni wzrost wynosi około 190 cm. 
Nie znamy dokładnie wzrostu 
Na’vi, lecz możemy porównać 
go z „ludzkim” w scenie, gdy 
Jake Sully w ciele Avatara znaj-
duje się po raz pierwszy — 
daje się zauważyć, że zdecy-
dowanie przewyższa on prze-
ciętnych Ziemian.

Podobnie wygląda też ka-
sta wojowników. Istnieje mit, iż 
Masaj, aby stać się prawdzi-
wym wojownikiem, musiał za-
bić kiedyś lwa — w filmie wi-
dzimy, jak Jake upolował jakieś 
jeleniowate zwierzę, zanim stał 
się jednym z członków klanu 
Omaticaya. Obrzezania, które 
występuje w kulturze ludów Afry-
ki, u fantastycznych istot nie 
obserwujemy. Podobień stwo na-
to miast zauważamy, gdy patrzy-
my na czynności towarzyszące 
pasowaniu na wojownika — 
u Masajów po obrzędzie ob-
rzezania goli się głowy przy-
szłych moranów (wojowników), 
zaś istotom z filmu Camerona 
po dostąpieniu zaszczytu zo-
stania wojownikiem goli się 
boki głowy, pozostawiając na 
środku pas włosów. Jest to spo-
wodowane niezwykłą właś ci-
woś cią włosów Na’vi, prawdo-
podobnie połączonych bezpo-
średnio z mózgiem. Dzięki za-
kończeniu warkocza mogą oni 
na przykład kierować ikranami 
(powietrznymi wierzchowcami).

Istnieje również podobień-
stwo w organizacji społeczeń-

Idea Na’vi

Kultura — film
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stwa, na którego czele u Na’vi 
stoją Eytukan (wojskowy, a za-
razem duchowy przywódca, 
szaman) oraz Mo’at (Pani Smo-
ków). Neytiri (córka Eytukana 
i Mo’at) miała zostać kolejną 
Tsa’hik, czyli pełnić w przyszłoś-
ci tę samą funkcję co jej mat-
ka — najwidoczniej jest to tytuł 
dziedziczny. Zastanawia jed-
nak to, że „mężem” Tsa’hik 
miał zostać pewien wojownik 
z klanu — Tsu’Tey, który nie 
jest dziedzicem, nic też nie 
wiadomo o jego szlachetnym 
pochodzeniu. U Masajów wo-
dzowie wybierani są podob-
nie — spomiędzy synów po-
przedniego wodza i z wyróż-
niającego się rodu — być może 
u Omaticaya, gdyby parze wo-
dzowskiej zamiast córki urodził 
się syn, także zostałby zacho-
wany zwyczaj podobny do ma-
sajskiego?

Kontrowersyjną kwestią wy-
stępującą zarówno u Masajów, 
jak i u Na’vi jest zwyczaj wybie-
rania dla siebie kobiety przez 
wojowników. Wygląda to w taki 
sam sposób — w filmie Neytiri 
oznajmia Jake’owi, że ten bę-
dzie mógł sobie wybrać kobie-
tę i zrobić łuk z wybranego 
drzewa. Masajowie także kul-
tywują ten zwyczaj — ich spo-
łeczeństwo jest bardzo patriar-
chalne. Pomimo pozornego rów-
nouprawnienia płci u Na’vi (ko-
bieta jest jednym z wodzów, 
wojowniczki są równe wojowni-
kom) James Cameron serwuje 
nam ten szowinistyczny zwy-
czaj w niemal doskonałym spo-
łeczeństwie.

Społeczeństwo Na’vi dzieli 
się na klany, które Jake Sully, 

już jako Toruk Macto, nama-
wiał do wzięcia udziału w wiel-
kiej bitwie z Ludźmi Nieba, jak 
Pandorianie nazywali Ziemian. 
Film opowiada głównie o kla-
nie Omaticaya, lecz jest kilka 
scen, które pokazują też inne. 
Masajowie także żyją zrzesze-
ni we wspólnocie plemien-
nej — co jest kolejnym podo-
bieństwem.

Zarówno rodowici mieszkań-
cy Pandory, jak i Kenii, są mo-
noteistami — Masajowie czczą 
bo ga nazywanego przez nich 
Enkai lub Engai, zaś Na’vi — 
boga o imieniu Eywa.

Ostatnim podobieństwem po-
między obydwoma ludami są 
używane przez nich ozdoby — 
kolczyki, które noszą zarówno 
Masajki, jak i kobiety Omati-
caya. Neytiri ma rozciągnięte 
małżowiny uszne (tzw. tunele), 
zapewne w celu rozpozna-
wania jej w tłumie niebiesko-
skórych humanoidów; tego ro-
dzaju ozdoby można także 
spotkać u współczesnych Ma-
sajek.

James Cameron stworzył 
bardzo dobrą baśń z ciekawą 
fabułą i cieszącymi oko efekta-
mi specjalnymi. To, co najbar-
dziej podoba się widzom, to 
świat Pandory — planety, któ-
ra, jak określił sam reżyser, jest 
rajem. Lud Na’vi, stworzony 
przez Camerona, jest społe-
czeństwem niemal doskona-
łym, a jego zwyczaje i wygląd 
sprawiają, że emanuje z nich 
jakaś magia...

 
Dawid Buksak 

III rok ochrony środowiska UP 
(studia I stopnia)

Kultura — film
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Poziom naszej wewnętrznej motywacji 
przeważnie można zilustrować sinuso-
idą. Raz góra — kiedy widzimy pozy-
tywne efekty naszych działań, motywa-
cja jest na wysokim poziomie i chce się 
jak nigdy; innym razem na dole — to-
talny brak chęci do czegokolwiek. Ta-
kie wzloty i upadki powodują utratę 
energii, którą moglibyśmy spożytkować 
dużo przyjemniej. Lepiej byłoby nie fun-
dować sobie takiej huśtawki emocjo-
nalnej i mieć większą kontrolę nad swo-
imi zachowaniami. Można tego doko-
nać w myśl zasady, że lepiej zapobie-
gać niż leczyć.

Spadek automotywacji

Sytuacja, w której poziom automotywa-
cji jest na bardzo niskim poziomie, to 
punkt krytyczny. Naszym celem jest zro-
bić wszystko, żeby do takiej sytuacji 
granicznej nie doprowadzić. Da się. 
Tym razem zaczniemy od końca. Istnie-
je wiele czynników, które sprawiają, że 
brak nam motywacji do działania, wy-
pełniania codziennych obowiązków, 
a nawet robienia tego, co zwykle spra-
wiało radość. Natłok zadań, nawar-
stwiające się zaległości i zobowiązania 
na wczoraj. Brak czasu. Przeświadcze-

nie, że na pewno sobie nie poradzimy, 
nie damy rady, a zaraz potem, że jeste-
śmy do niczego, że się po prostu nie 
uda. Uruchomienie jednej negatywnej 
myśli na temat organizacji zadań łatwo 
pociąga za sobą kolejne pesymistycz-
ne, a w końcu dramatyczne myśli.

Julka od pewnego czasu ma coraz 
mniej wolnego czasu. Już kilka tygodni 
nie była na ściance wspinaczkowej 
i odkłada treningi tenisa. A jeszcze nie 
tak dawno nie wyobrażała sobie tygo-
dnia bez ulubionych zajęć. Stwierdziła 
jednak, że usuwając je ze swojego na-
piętego harmonogramu, zyska kilka 
godzin — a przecież czasu najbardziej 
jej brakuje. Poza studiami (trzeci rok 
matematyki) udziela się w kole nauko-
wym, daje korepetycje i odbywa dodat-
kowe praktyki. Uczy się też angielskie-
go i włoskiego. Kiedy rozpoczynał się 
rok akademicki, była pełna zapału, ale 
potem było już tylko coraz gorzej. Julce 
trudno zaplanować tydzień, jest zabie-
gana, mało śpi. Pojawiają się też pro-
blemy z koncentracją. Wyeliminowała 
z planu tygodnia czas na przyjemności, 
by zyskać go na to, co zrobić musi. 

Brak motywacji wewnętrznej to po-
wszechny problem. Bo któż z nas nie 
marzył choć raz, żeby się chciało, kie-
dy się nie chce? Wydaje się, że auto-

BĘDZIE MI SIĘ CHCIAŁO DZIŚ...
Automotywacja — pobudzenie siebie do podejmowania działania, moty ■

wowania siebie.
Natłok obowiązków czasami sprawia, że pojawia się dramatyczna myśl: nie 
dam rady. Siły spadają poniżej poziomu alarmowego. Może wtedy zdarzyć 
się tak, że już nic się nie chce, mamy totalnie dość. Trzeba znaleźć meto
dę na to poczucie beznadziei. Trzeba się zmotywować, by znowu się chcia
ło. Trzeba... Tylko jak?

Zmotywuj się!
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motywacja tak po prostu nas opuszcza. 
Znika. Prawda jest inna — zdarza się, 
że pomagamy jej, sami wpędzamy się 
w poczucie, że nie warto. Wykonujemy 
masę czynności, które sprawiają, że co-
dzienność przytłacza, a to, co do tej 
pory sprawiało radość — powszednieje 
albo nagle staje się mało atrakcyjne. 
Jak się demotywujemy?

Osobisty biznesplan — celuj 
w sukces

Nawarstwiające się zadania i zobowią-
zania, w których toniemy, codzienne 
obowiązki i zajęcia należy uporządko-
wać. Zacznij od spisania wszystkich 
rzeczy, na które chcesz poświęcać swój 
czas: studia, działalność dodatkowa, 
nauka języków, praca, sport, wypoczy-
nek. Zrób listę zadań do wykonania 
i dokonaj ich hierarchizacji. Zadania 
mają różny stopień ważności. Są obo-
wiązki i przyjemności, zadania pilne 
i konieczne do wykonania. Sporządź 
skalę i oceń to, co masz zrobić. Skąd 
widomo, co jest najważniejsze? Ty 
wiesz najlepiej. Zadania, które zapeł-
niają nasz harmonogram, powinny zbli-
żać do wyznaczonego celu. To on po-
rządkuje i hierarchizuje nasze kroki. 
Chaos może być spowodowany bra-
kiem celu. I tu niestety recepta jest tyl-
ko jedna — wyznacz go. Sprawę trze-
ba dobrze przemyśleć, bo bywa tak, że 
prawdziwy cel — nasz wewnętrzny mo-
tor do działania — też nie jest taki 
oczywisty. 

Celem Julki jest ukończenie studiów 
magisterskich i dostanie się na studia 
doktoranckie. To jej marzenie. Kiedy 
zadała sobie pytanie, dlaczego chce to 
osiągnąć, okazało się (po drążeniu te-
matu), że wszystko sprowadza się to 
tego, by zostać jeszcze kilka lat w Kra-
kowie. Studia doktoranckie to tylko je-

den ze sposobów spełnienia tego prag-
nienia. Julka wybrała drogę „nauko-
wą”, ale żeby osiągnąć swój właściwy 
cel, mogłaby zrobić coś zupełnie inne-
go. Na przykład poszukać tu pracy. 
Sposobów na osiągnięcie celu jest wie-
le. Ważne, by pamiętać, że zawsze wy-
bieramy jakąś możliwość (spośród in-
nych, często nieuświadomionych), lecz 
nie jesteśmy na nią skazani. Określe-
nie celu, który motywuje nasze działa-
nia, to istotny punkt na drodze do tego, 
by nie zagubić się w natłoku obowiąz-
ków.

Mamy już cel. On determinuje waż-
ność podejmowanych działań. Na liście 
obowiązków przyjmij skalę (literową, 
liczbowa, graficzną) i zhierarchizuj za-
dania. Co potem? Zacznij od zadań 
dużych, które najbardziej ciążą, do któ-
rych podchodzisz z dystansem i oba-
wami. Jeśli uda się pokonać te przeciw-
ności, już nic nie będzie straszne, a po-
zostałe pozycje z listy okażą się łatwiej-
sze do wykonania (zadziała zasada 
kontrastu). Przeskocz najwyższą prze-
szkodę, a reszta trudności zmaleje jesz-
cze bardziej. 

Planuj i hierarchizuj — najlepiej pi-
semnie. To da gwarancję, że nie zapo-
mnisz o niczym. Wszelkie przedsięwzię-
cia wymagają najpierw stworzenia biz-
nesplanu, który zawiera: harmonogram 
działań, listę potrzebnych środków, 
oczekiwane korzyści, sugerowanych 
partnerów, pomocników. Potraktuj swój 
cel jako interes, do którego należy wy-
konać taki biznesplan. Ty — to najlep-
sza inwestycja, więc o nią dbaj!

Mów do siebie pozytywnie

Julka zna swój prawdziwy cel. Podzieli-
ła swoje obowiązki na ważne, pilne, ko-
nieczne. Niestety, chwilowy przypływ 
motywacji znowu spada. Julka myśli, że 

Zmotywuj się!
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jest beznadziejna. Niby wykonała duży 
krok, ale to wciąż za mało. I znowu 
poja wiły się czarne myśli — nie dam 
rady. Jeszcze mam tyle do zrobienia. 
Julka rozmawia ze sobą językiem pesy-
misty. Ciągłe szukanie problemów, sy-
tuacji kryzysowych, niedostrzeganie suk-
cesów, minimalizowanie ich i wyolbrzy-
mianie porażek — to właśnie cechy pe-
symisty. 

Co na języku, to w głowie. Trzeba 
uważać na myśli, bo łatwo stają się 
słowa mi. Słowa — czynami. Czyny — 
nawykami. Nawyki — charakterem, 
a charakter — przeznaczeniem. Myśli 
determinują nasze przeznaczenie (tu 
parafrazuję słowa Margaret Thatcher). 
Myśl pozytywnie — przede wszystkim 
o sobie. Spróbuj wyeliminować ze swo-
jego słownika słowo „muszę”. Pamiętaj, 
że wszystko, co robisz, to twój wybór. 
Mów „chcę” zamiast „muszę”. Doceniaj 
swoje osiągnięcia i sukcesy — nawet te 
najmniejsze. Myśl, jak wiele już zrobi-
łeś, a nie, ile jeszcze przed tobą. Za-
miast bez namysłu oskarżać się o całe 
zło świata, zastanów się, co naprawdę 
wpłynęło na niepowodzenie — może 
twój udział był niewielki, a zadziałały 
czynniki zewnętrzne (ich dostrzeżenie 
pozwoli ci wyciągnąć wnioski na przy-
szłość). Analizowanie sytuacji wpływa 
na nasze postrzeganie świata. Upor-
czywe marudzenie sprawi, że zawsze 
będzie nad nami padał deszcz, ochla-
pie nas każdy samochód, rzeczy będą 
nam ginąc, psuć się... Pesymistom wca-
le nie przydarza się więcej wypadków 
i nieszczęść niż optymistom. Ale to 
optymiści swoim podejściem umniej-
szają dramatyzm sytuacji. Pozytywne 
myślenie o sobie i otaczającym świecie 
sprawi, że świat naprawdę stanie przed 
nami otworem. „Jeśli bardzo czegoś 
pragniemy, cały wszechświat sprzy-
sięga się, byśmy mogli to osiągnąć” 
(P. Coelho).

Sam wiesz, jak się motywować

Julka ma już uporządkowane najważ-
niejsze sprawy, wyznaczony cel, stara 
się zmienić sposób myślenia o sobie 
i niepowodzeniach, które ją spotykają. 
Teraz czas... na przyjemności. Można 
bowiem znać tysiące technik automoty-
wacji, ale to nie wystarczy, jeśli pro-
blem tkwi głębiej — w źle określonym 
celu działań albo podejściu z góry ska-
zującym na porażkę. Po zrewidowaniu 
tych wszystkich czynników można przy-
stąpić do automotywowania. Wśród 
ogromu obowiązków znajdź czas na 
przyjemności, na chwilę, kiedy możesz 
nie robić zupełnie nic. Pozwól sobie na 
taki moment w ciągu dnia. Sam najle-
piej wiesz, co lubisz — wykorzystaj tę 
wiedzę! Znajdź czas na hobby: sport, 
wycinanki, haftowanie, czytanie — to, 
co sprawia ci przyjemność i wywołuje 
uśmiech na twarzy. Z przyjemności 
stwórz rytuał, niech to będzie czynność, 
na którą czekasz. Czujesz się zmęczo-
ny otoczeniem? Zmień je. Zamiast 
uczyć się zawsze w tym samym pokoju, 
wyjdź — do parku, do znajomych. Uni-
kaj ludzi, którzy ciągle narzekają — ta-
kie podejście miałeś przecież wyelimi-
nować. Motywujące może być przyrzą-
dzenie sobie czegoś pysznego do je-
dzenia, zakupy czy spotkanie ze znajo-
mymi. 

Automotywacja — siła, która spra-
wia, że chcemy się starać i trudzić, jest 
jak domowe zwierzę. Trzeba je wytreso-
wać, poświęcać mu czas i pielęgno-
wać. Zaplanuj, uporządkuj i wcielaj 
w życie swoje marzenia. Ciesz się 
z sukcesów, a porażki traktuj jako prze-
strogi. Miej zawsze przed sobą cel. 

 
Magdalena Ryba 

II rok komunikacji społecznej UP 
(studia II stopnia)

Zmotywuj się!
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Sztuka życia

Podstawy i założenia psychologii ko-
munikacji prezentuje Elżbieta Sujak 
w książce pt. ABC psychologii komuni
kacji1. Warto przybliżyć najważniejsze 
jej fragmenty.

Podstawą komunikacji jest spostrze-
ganie za pomocą zmysłów. Z spostrze-
ganiem sprzężone są liczne procesy 
psychiczne, jak np. rozpoznawanie rze-
czy i osób znanych. W stosunku do 
osób nieznanych narzucają się nam 
przede wszystkim podobieństwa do 
osób znanych, a także ocenianie ich 
pod różnymi względami. Czyste spo-
strzeganie — wolne od oceniania — 
pozwoliłoby poznawać bezinteresow-
nie, bez zagrożenia ocenami i uprze-
dzeniami wobec innych ludzi. Uprze-
dzenia bowiem to właśnie spontanicz-
ne, podświadomie negatywne oceny, 

1 Elżbieta Sujak, ABC psychologii komuni
kacji, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

niezgodność obrazu z oczekiwaniami, 
niepokój, jaki budzi się wobec czegoś 
zagrażającego nam w niejasny sposób. 
To cecha spostrzegania dziecięcego, 
kierowanego czystym zainteresowa-
niem. U dorosłych takie spostrzeganie 
można by nazwać kontemplacyjnym: 
spostrzegający nie zawłaszcza tego, co 
spostrzega, pozwala sobą zawładnąć, 
jakby wydaje siebie temu, co jest przed-
miotem jego uwagi. Tak patrzymy na 
dzieła sztuki czy natury.

Kolejna podstawowa zasada komu-
nikacji brzmi: „ja jestem ja, ty jesteś ty, 
ja nie jestem ty, ty nie jesteś ja”. Zało-
żenie odrębności uwalnia od pewnych 
uogólnień poznawczych, wyrażających 
się słowami „każdy”, „zawsze”, „wszys-
cy” — niekiedy przesądzających o tym, 
jaką postawę przyjmie się wobec nowo 
poznanych osób. Nie jest łatwo przejść 
na pozycję założenia inności, niepodo-
bieństwa, pozwolić drugiemu być sobą, 

MÓW TAK, ABY CIĘ 
ZROZUMIANO, czyli rzecz 

o komunikacji...

Wszystko, co spostrzegamy w wyglądzie i zachowaniach otaczających  ■
nas ludzi, to komunikaty. Większość z nich jest zamierzona, niekiedy sta
rannie dobrana, wiele z nich jednak to komunikaty nieświadome, czasem 
sprzeczne z zamierzeniami nadawców. Wygląd zewnętrzny, sposób ubiera
nia się, poruszania i gestykulacja, wyraz twarzy, brzmienie głosu — to 
wszystko są komunikaty. Nie można nie komunikować!



40

czyli być innym niż ten, kogo mi wyglą-
dem, głosem, gestami przypomina. 
W trwalszych relacjach można dzięki 
temu zapobiec spontanicznym usiłowa-
niom „przerabiania” człowieka na wzór 
dyktowany jakimś podobieństwem. 

Akceptacja jest warunkiem dobrej ko-
munikacji. Akceptować to znaczy przy-
jąć, pozwolić przedmiotowi lub człowie-
kowi być takim, jakim jest — teraz 
i w ogóle. Tak rozumiana akceptacja 
jest bezwarunkowa (widoczna w rela-
cjach rodzic — dziecko oraz przyja-
ciel — przyjaciel). Inny charakter ma 
akceptacja, która stawia warunki: „ak-
ceptuję cię, jeżeli...” Jest to akceptacja 
warunkowa (dziecko spotyka się z nią 
w szkole). Zakres akceptacji obejmuje 
całego człowieka: jego cielesność, gra-
nice jego możliwości, jego zdolność do 
działania i dokonywania wyborów, a tak-
że jego odrębność oraz więzi uczucio-
we z innymi ludźmi. Wyłączenie z ak-
ceptacji jakiegokolwiek elementu bywa 
odbierane jako brak akceptacji. Jest 
wiele sposobów okazywania akcepta-
cji. Najprostszym jest ofiarowanie czło-
wiekowi czasu. W tym darowanym cza-
sie można okazywać gestem i słowem 
szacunek. Najprostszym gestem sza-
cunku będzie uważne słuchanie wypo-
wiedzi. Ważnymi elementami akcepta-
cji są: akcentowanie wolności osoby, 
liczenie się z tą wolnością, a także kon-
centracja uwagi na osobie i jej przeży-
waniu oraz powstrzymywanie się od 
ocen.

Z pojęciem akceptacji wiążę się 
umiejętność właściwego słuchania roz-
mówcy. Można wyróżnić słuchanie bier-
ne i aktywne. Słuchanie bierne polega 
na uważnym odbieraniu wypowiedzi, 
staraniu się o jej zrozumienie, a także 
na dostrzeganiu tego, co towarzyszy 
słowom, a więc stanowi przeżywanie 
rozmówcy. Tak słucha się recytacji ar-
cydzieł literatury, interesującego wykła-

du, wypowiedzi ważnych dla własnego 
losu. Krokiem ku słuchaniu aktywnemu 
jest słuchanie z zaakcentowaną uwa-
gą, które polega na zaangażowaniu 
ciała w słuchanie: pochylenie się w kie-
runku rozmówcy, koncentrowanie wzro-
ku na jego twarzy, towarzyszenie ge-
stem jego wypowiedzi, westchnieniem, 
chrząknięciem czy pomrukiem w rodza-
ju „hmm”, „aha”. Słuchanie aktywne to 
takie, w którym aktywność słuchacza 
polega na odbiorze całej wypowiedzi 
i jej zrozumieniu, a ponadto na zreda-
gowaniu własnymi słowami wypowie-
dzi rozmówcy. Komunikując wypowiedź 
zwrotną, zawierającą nie tylko treść 
usłyszanych słów, ale także dostrzeżo-
ne przeżywanie uczuciowe, dajemy na-
szemu rozmówcy możliwość przeżycia 
tego, że został zrozumiany.

Każdy komunikat zawiera cztery 
elementy: temat wypowiedzi, czyli jego 
zawartość rzeczową; relację nadawcy 
i adresata komunikatu; postawę emo-
cjonalną nadawcy wobec adresata 
oraz apel, czyli oczekiwania nadawcy 
wobec odbiorcy. Elementy te tworzą 
tzw. kwadrat wypowiedzi, którego po-
szczególne boki mogą być różnie za-
akcentowane. Wszystkie wymienione 
składniki można wyróżnić w każdej wy-
powiedzi, chociaż wypowiadający może 
nie być ich świadomy.

Czterem bokom kwadratu wypowie-
dzi odpowiada jakby czworo uszu, każ-
de wyspecjalizowane w odbiorze inne-
go elementu wypowiedzi. Ucho rzeczo-
we odbiera treść rzeczową komunikatu: 
„o co chodzi”; ucho relacyjne (drażliwe) 
wychwytuje: „jak ty mnie traktujesz”; 
ucho ujawnienia siebie odczytuje: „co 
mówisz o sobie samym”; ucho apelowe 
odczytuje: „czego oczekujesz ode mnie”, 
„co mam zrobić”. Mówienie o czworgu 
uszu jest żartobliwym określeniem na-
szego poczwórnego odbierania wypo-
wiedzi. Zdarza się, że któreś ucho ce-
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chuje się jakby przerostem (w ogóle 
albo tylko w danej sytuacji, albo w kon-
kretnej relacji międzyosobowej) i słu-
chający jest na niektóre, subiektywnie 
wybrane elementy wypowiedzi szcze-
gólnie wyczulony — słyszy przede 
wszystkim te albo w ogóle te. Na przy-
kład — rozmowa małżonków podczas 
obiadu: „Co to jest to zielone w sosie?”, 
„Mój Boże, jak ci nie smakuje, możesz 
stołować się gdzie indziej”. Żona od-
biera tutaj wypowiedź męża uchem re-
lacyjnym (drażliwym). Inny przykład 
sposobu odbioru komunikatu: rodzic 
dosadnie zwraca uwagę dziecku na 
bałagan w pokoju: „Co to za chlew! Ale 
z ciebie brudas!”, a dziecko odbiera za 
pomocą ucha drażliwego: „Jestem złym 
dzieckiem, ciężarem dla moich rodzi-
ców” lub za pomocą ucha ujawnienia 
siebie: „On musiał mieć dziś okropny 
dzień, biedak!”

Warto poświęcić również uwagę 
bardzo ważnej komunikacji człowieka 
z samym sobą. Jest to problem dotyczą-
cy spostrzegania kierowanego do we-
wnątrz. Dotyczy bieżącej rejestracji te-
go, co się we mnie dzieje: doznań cia-
ła, samopoczucia psychicznego, uczu-
ciowej reakcji na spostrzeżenia związa-
ne z osobą rozmówcy, przeszkody 
w otoczeniu itp. Chodzi tu o rozszerze-
nie nurtu bieżącej świadomości, w któ-
rej zazwyczaj cała uwaga spostrzega-
jącego kierowana jest na zewnątrz. Tyl-
ko silne bodźce wewnętrzne docierają 
do świadomości człowieka zaabsorbo-
wanego odbiorem komunikatów z ze-
wnątrz. Czasem przebijają się uczucia 
dotyczące odbioru spostrzeżeń, rzadko 
jesteśmy natomiast świadomi w danej 
chwili swoich pragnień, oczekiwań, 
obaw, a także uprzedzeń towarzyszą-
cych komunikacji, a przecież to one de-
cydują o jej przebiegu. Trzeba od cza-
su do czasu zwrócić uwagę na siebie, 
obejmując spostrzeganiem własne cia-

ło, zwłaszcza napięcie mięśni karku, 
oznaczające zmęczenie albo niepokój. 
Objęcie równoczesną uwagą własnego 
przeżywania i odbioru komunikatów 
z zewnątrz pozwala panować nad prze-
biegiem komunikacji, zaobserwować 
zakłócenia i ich źródła (we mnie i w roz-
mówcy) oraz podejmować decyzje doty-
czące przebiegu rozmowy. 

Charakterystycznym przejawem ży-
cia są potrzeby. Można je podzielić na: 
elementarne, do których zaliczają się: 
samozachowawcze, gatunkowe, potrze-
ba wartości, oraz wyższe, a więc: po-
trzeba rozwoju, twórczości, potrzeba 
sensu i potrzeby religijne. W naszej kul-
turze kontaktów międzyludzkich nie-
chętnie mówi się o potrzebach. Wypo-
wiedzi na temat potrzeb traktujemy 
jako odsłonięcie siebie, ujawnienie wła-
snej niewystarczalności w zakresie ich 
zaspokajania, a więc swojej słabości 
i zależności. 

Uczucie jest manifestacją potrzeby. 
Świadomość powiązań istniejących mię-
dzy potrzebami a uczuciami pozwala 
odczytać z ujawnianych przez drugiego 
człowieka uczuć to, jakich doznaje on 
potrzeb. Uchroni to mnie od doznawa-
nia ich jako odnoszących się do mnie 
osobiście. Jest to ogromnie ważne w ak-
tywnym słuchaniu i w sytuacjach grożą-
cych konfliktem. Toruje wtedy drogę po-
rozumieniu zamiast walki.

Tym, co najbardziej może uderzać 
w cywilizacji współczesnej, to swoisty 
kult rzeczowości. Rozumiemy przez to 
głównie komunikację bezuczuciową, 
zwięzłą i konkretną. Wszelkie przejawy 
uczuciowości delegujemy do życia pry-
watnego; w sferze zawodowej i spo-
łecznej obowiązuje pełna dystansu 
uprzejmość, którą chętnie nazywamy 
poprawnością. Niewartościujący po-
dział uczuć obejmuje: uczucia obronne, 
czyli uczucia gniewu i niechęci; uczucia 
lękowe; uczucia smutku; uczucia po-

Sztuka życia



42

godne i uczucia więzi. Od wczesnego 
dzieciństwa każdego człowieka wysiłki 
wychowujących zmierzały do tłumienia 
uczuć niepożądanych. Niepożądane by-
ły i są wszystkie uczucia obronne i zbyt 
żywiołowo manifestowane uczucia wię-
zi. Na pewno udaje się to w warstwie 
komunikacji słownej, o wiele trudniej-
sze jest to natomiast w manifestacjach 
niewerbalnych. Bezpośrednie wyraża-
nie uczuć polega na ich nazwaniu i za-
komunikowaniu: „cieszę się”, „jestem 
zmartwiona”, „obawiam się”... Nazwa-
nie tego, co się rzeczywiście przeżywa, 
wprost jest jedynym bezpośrednim spo-
sobem wyrażania uczuć. Warto podkreś-
lić, że wypowiadanie uczuć, których się 
naprawdę nie doznaje, jest określane 
jako obłuda, nietrudna do rozszyfrowa-
nia. W codziennej komunikacji o wiele 
częściej stosujemy pośrednie wyraża-
nie uczuć, najczęściej zwracając się do 
rozmówcy. Ich treść uczuciowa jest prze-
ważnie ukryta i niejasna zarówno dla 
odbiorcy, jak i dla samego mówiącego, 
np. wypowiedź: „Czy uważasz, że byłeś 
wystarczająco uprzejmy wobec X-a?” 
wyraża niezadowolenie; wypowiedź: 
„No, jak już ty się za to zabierzesz, to...” 
wyraża poczucie wyższości. 

Słowa „ja” i „ty” w komunikacji mają 
najistotniejsze znaczenie. Sposób, w jaki 
się nimi posługujemy, przesądza o ja-
kości relacji, a ukształtował się on 
w toku indywidualnego rozwoju w dzie-
ciństwie — raczej nieświadomie, jako 
wynik spontanicznego naśladowania 
otoczenia, chociaż także był poddany 
świadomym wpływom wychowawczym. 
Gdy jako dzieci odkrywaliśmy swoją 
odrębność, nasze „ja” dochodziło do 
głosu często i zdecydowanie. Dla słu-
chających bywało nawet rażące i dla-
tego wysiłki wychowawcze skierowane 
były na jego wyciszenie. Wkrótce do-
wiedzieliśmy się, że ważniejsze jest sło-
wo „ty”, zwłaszcza w wersji „dla cie-

bie”. Wieloletnie wysiłki wychowawcze 
i samozachowawcze sprawiły, że słowa 
„ja” używamy z oporem i niemalże 
z poczuciem winy. Ujawniając na przy-
kład swoje potrzeby, staramy się je 
ukazywać raczej jako swoje „prawa” 
i należności obiektywnie uzasadnione 
i niezbędne. Chętnie powołujemy się tu 
na wyższe racje albo też przetwarzamy 
„ja” na wersję „ty”: zamiast np. powie-
dzieć: „jest mi duszno, chcę otworzyć 
okno”, powiemy: raczej: „czy nie jest ci 
za duszno? Może chcesz żebym otwo-
rzyła okno?” W jakiś sposób wypo-
wiedź „ty” stawia mówiącego ponad 
jego rozmówcą, zupełnie wbrew inten-
cji ukrycia własnego „ja”. Wypowiedź 
„ty” o wiele częściej bywa raniąca, sta-
wia wymagania i ujawnia zarzuty, pod-
czas gdy wypowiedź „ja”, zawierająca 
informację o mnie, odwołuje się raczej 
do wolności i dobrej woli drugiego. To 
takie oczywiste, nawet w sytuacji peten-
ta w urzędzie. Gdy powie: „potrzebuję 
pilnie zaświadczenia...” ma większą 
szansę na zgodne z życzeniem zała-
twienie sprawy, niż gdy powie: „proszę 
mi wystawić zaświadczenie z datą dzi-
siejszą”. Wypowiedź „ja” prawie nigdy 
nie bywa raniąca, nie wyzwala u roz-
mówcy postawy obronnej. 

Warto wspomnieć również o mani-
pulacji w komunikacji międzyosobowej. 
Oznacza to posługiwanie się komuni-
kacją jako narzędziem skutecznego od-
działywania na osoby, a także traktowa-
nie osób jako narzędzi do zaspokajania 
własnych potrzeb (także grupowych). 
Można więc przyjąć, że manipulacją 
jest komunikacja nastawiona przede 
wszystkim albo wyłącznie na skutecz-
ność. Każde zaspokajanie potrzeb wy-
magające pomocy czy współdziałania 
innych ludzi jest podatne na manipula-
cję, bo nie jesteśmy wolni od tendencji 
traktowania innych jako narzędzi. Naj-
powszechniejsze jest posługiwanie się 

Sztuka życia



43

manipulacją w wychowaniu, zarówno 
rodzinnym, jak i szkolnym. Tymczasem 
tu właśnie ujawnia się słabość manipu-
lacji: nie wywołuje ona, poza doraźnym 
posłuszeństwem (lub nieposłuszeń-
stwem), trwałych zmian w zachowa-
niach, zawodzi więc oczekiwania wy-
chowawcy. Gdy uświadamiam sobie, 
że ktoś traktuje mnie instrumentalnie, 
budzi się we mnie opór, czuję, że zosta-
je naruszona moja wolność. Znacznie 
trudniej uświadomić sobie, że to ja wo-
bec kogoś innego dopuszczam się ma-
nipulacji. Przeważnie spostrzegam je-
dynie postawę obronną rozmówcy. Jesz-
cze trudniej jest uświadomić sobie rów-
nie częstą postać manipulacji, którą 
podejmuję, manipulując sobą samym, 
swoim zachowaniem. Czy możliwe jest 
uwolnienie się od manipulacji w komu-
nikacji? Pozostaje możliwość korygowa-
nia wypowiedzi, np. w sytuacji prośby, 
na przedstawienie stanu potrzeby — 
zamiast dyktatu typu: „proszę, żebyś ju-
tro o czwartej po południu zawiózł mnie 
do...”

Jakość relacji międzyosobowych za-
leży od stylu komunikacji. Zaburzenia 
komunikacji stają się zaburzeniami 
więzi międzyludzkich, od których zale-
ży rozwój i szczęście człowieka. 

Przytoczone tezy książki z pewnoś-
cią zachęcają do przeczytania całości. 
ABC psychologii komunikacji Elżbiety 
Sujak to niezwykle ważna pozycja na 
rynku księgarskim. Skłania do refleksji 
nad własnym sposobem komunikowa-
nia się w życiu codziennym. Sprawia, 
że człowiek spogląda na swoje rozmo-
wy z innej perspektywy. Dzięki tej książ-
ce każdy z nas może zmienić swój spo-
sób mówienia i słuchania drugiego 
człowieka. Pozycję tą warto mieć w swo-
jej podręcznej biblioteczce. Jest tak 
ważna jak Popularna encyklopedia po
wszechna czy Trylogia Sienkiewicza. 
Trudno ją zresztą porównywać do ja-

kiejkolwiek innej lektury, gdyż dotyka 
bardzo ważnego aspektu ludzkiej egzy-
stencji. Każda linijka jest przesiąknięta 
życiową prawdą, z którą nie można się 
nie zgodzić i z której należy czerpać. 
Zmiana w sposobie komunikowania to 
zmiana całego życia, bo — jak autorka 
zakłada na początku — nie można nie 
komunikować. Czasem trudno jest zro-
zumieć drugiego człowieka, dojść z nim 
do porozumienia, bywa, że opadamy 
z sił i rezygnujemy z tej próby. Ludzie 
się rozwodzą, a przyjaźnie się rozpada-
ją, ponieważ nie potrafimy ze sobą roz-
mawiać. Rozmowa jest filarem każdego 
związku i relacji międzyludzkiej, bez 
niej wszystko ulega destrukcji, natrafia-
jąc na mur milczenia bądź też różnych 
obelg rzucanych podczas kłótni. Odkry-
cie psychologii komunikacji pozwala, 
a na pewno pomaga, zapobiec wielu 
nieporozumieniom o podłożu komuni-
kacyjnym, daje również wiele możliwoś-
ci zrozumienia złożoności ludzkiej psy-
chiki w procesie komunikacji między-
osobowej. Nigdy nie jest za późno, by 
naprawić swoje relacje z bliskimi czy 
dalszymi znajomymi. Wystarczy chcieć, 
a pomocą mogą okazać się teorie i za-
łożenia zawarte w ABC psychologii ko
mu nikacji. Wzajemne zrozumienie i wspól-
ne znaczenie są podstawą dobrej ko-
munikacji. Zdolność do kształtowania 
silnych związków interpersonalnych za-
leży od zmiany formy komunikacji. 
Zmiana ta może nas wiele kosztować, 
ale podjęty wysiłek nigdy nie pójdzie 
na marne, przyniesie owoc nie tylko 
w postaci własnej satysfakcji, ale także 
zadowolenia ludzi, z którymi mamy 
kontakt.

 
Jolanta Madej 

I rok informacji naukowej 
 i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia)
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Filozoficznie Filozoficznie

Na wielu uczelniach w Polsce 
wykładana jest historia filozofii 
europejskiej. Na studiach in-
nych niż filozoficzne słuchacze 
często mają do czynienia z tzw. 
kursem z filozofii, który trwa je-
den semestr. W tym krótkim 
czasie studenci muszą opano-
wać podstawowy materiał: od 
filozofii starożytnej Grecji po-
cząwszy, na filozofii XX wieku 
skończywszy. 

Jak to na studiach bywa, 
słuchacze poddawani są testom 
sprawdzającym stan ich wiado-
mości.

Niedawno moja znajoma — 
studentka psychologii — zwró-
ciła się do mnie z prośbą o po-
moc w opracowaniu pytań, któ-
re miały pojawić się na czeka-
jącym ją lada dzień egzaminie 
z filozofii. Ona ich „nie ogar-
nia” — tak to ujęła w wiado-
mości do mnie. Ale co tu się 
dziwić, że „nie ogarnia”, skoro 
tzw. kurs z filozofii trwał kilka 
miesięcy. Moja pomoc miała 
polegać na opracowaniu py-
tań, które otrzymałem. Ponie-
waż znajomą darzę sympatią, 
postanowiłem jej pomóc. Być 
może odpowiedzi na te pyta-
nia przydadzą się jeszcze ko-
muś. Oto one.

Jaki jest według Arystotelesa 
wpływ duszy na ciało orga

niczne i jakie rodzaje duszy 
wymieniał ten filozof?

Arystoteles był przekonany 
o przestrzenności duszy oraz 
o tym, że miejscem jej przeby-
wania w ciele jest serce1. We-
dług niego procesy zachodzą-
ce w ciele zależą od procesów 
zachodzących w duszy. Można 
wnioskować, że dusza jest 
pierwszą przyczyną procesów 
organicznych ciała — jej dzia-
łalność jest „pierwszą entele-
chią”2 ciał organicznych. Du-
sza nie jest oderwana od ciała 
ani nie jest ciałem, lecz tworzy 
z nim nierozłączną całość3. 
Arystoteles uważał, że duszę 
właściwą, czyli taką, którą po-
siadają organizmy żywe, mają 
rośliny, zwierzęta i ludzie. 
W każdym z tych przejawów 
dusza pełni różne funkcje, 
w związku z czym wyróżnić 
trzeba jej trzy rodzaje4. „Dusza 
roślinna posiada jedynie funk-
cję najniższą: powoduje odży-

1 Por. G. F. Aleksandrow i in., Hi
storia filozofii, przeł. A. Neyman, 
R. Korab-Żebryk, B. Kupis, Warsza-
wa 1961, t. 1, s. 231–232.

2 Arystoteles, De anima, II 1, 
412a 27.

3 Por. W. Tatarkiewicz, Historia 
filozofii, Warszawa 1981, t. 1, s. 117.

4 Por. G. F. Aleksandrow i in., dz. 
cyt., t. 1, s. 232.

CO SŁYCHAĆ 
U ARYSTOTELESA?
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Filozoficznie Filozoficznie

wianie się i rośnięcie”5. U zwie-
rząt Arystoteles wskazywał na 
duszę wyższego rzędu — „zmy-
słową”, natomiast w przypad-
ku człowieka — na „duszę my-
ślącą” (rozumną)6.

W jaki sposób nabywamy 
cnót?

Wspomnieć trzeba na począt-
ku o związku etyki z polityką. 
U Arystotelesa „między etyką 
i polityką istnieje nierozerwal-
na więź [...]. Jedynie to jest 
cnotliwe, co służy państwu, co 
umacnia istniejący porządek”7. 
Filozof w swojej nauce o mo-
ralności wyróżniał dwie zasad-
nicze cnoty: d i a n o e t y c z n e 
(intelektualne) oraz e t y c z n e 
(moralne)8. Najprościej rzecz 
ująć tak: „Cnoty d i a n o e t y c z -
n e  powstają przeważnie dro-
gą wyuczenia się, e t y c z n e 
powstają dzięki przyzwyczaje-
niu”9. Według Arystotelesa 
w ten właśnie sposób ludzie 
nabywają cnót.

Czym jest cnota etyczna?

Zdaniem Arystotelesa, chociaż 
cnota etyczna nie jest dana lu-
dziom z natury, to właśnie dzię-
ki naturze może się ona urze-
czywistnić. Urzeczywistnieniu 
cnoty etycznej służą sprawie-
dliwe, umiarkowane oraz od-
ważne czyny człowieka10, nato-
miast „istota cnoty etycznej po-

 5 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., t. 1, 
s. 117.

 6 Tamże.
 7 G. F. Aleksandrow i in., dz. 

cyt., t. 1, s. 274.
 8 Tamże.
 9 Tamże.
10 Tamże.

lega na połączeniu szczodro-
ści i umiarkowania”11. Z tak 
pojętej cnoty etycznej wynika 
Arystotelesowska zasada „zło-
tego środka” w postępowaniu, 
czyli postępowanie szczodre 
i z umiarem.

Jaką metodą posłużył się 
Kartezjusz, aby znaleźć pew
ne, niepodważalne sądy?

Kartezjusz uważał, że filozofia 
powinna stosować metodę ma-
tematyczną, ponieważ jest to 
metoda uniwersalna12. Matema-
tyka jest systemem praw logicz-
nie powiązanych, niezależnych 

11 Tamże, s. 275.
12 Por. J. Woleński, Epistemolo

gia, Kraków 2000, t. 1, s. 68.
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od doświadczenia. W związku 
z tym matematyka musi być 
oparta na rozumie. Tym samym 
metodologia Kartezjusza spro-
wadza się do racjonalizmu. 
W Rozprawie o metodzie można 
zauważyć normatywny schemat, 
który Kartezjusz modelował na 
wzór matematyki: analiza, re-
dukcja do prostych elementów, 
intuicyjne sprawdzanie wszyst-
kiego. J. Woleński w Epistemolo
gii zaznaczył: „Kartezjańska 
metoda miała prowadzić do ja-
snych i wyraźnych idei — clarae 
et distinctae ideae”13. Aby po-
znać jasne i wyraźne idee, roz-
począć trzeba — zdaniem Kar-
tezjusza — od sceptycyzmu me-
todologicznego, czyli postawy 
polegającej na dotarciu do wie-
dzy niewątpliwej drogą wątpie-
nia we wszystko, w co można 
wątpić.

Czym jest kartezjańskie 
„Ja”, którego istnienia mo
żemy być pewni?

Można wątpić we wszystko, 
zarówno w świat doświadcza-
ny za pośrednictwem zmy-
słów, jak i w Boga. „Jeżeli jed-
nak wątpimy, to myślimy, a je-
śli myślimy, to jesteśmy (ist-
niejemy). Stąd owo sławne co
gito, ergo sum (myślę, więc je-
stem) Kartezjusza [...]14. Zda-
niem Kartezjusza absolutnie 
niewątpliwym aktem świado-
mości (myślenia) jest doświad-
czenie istnienia J a 15. „Myśle-
nie siebie jako istniejącego 

13 Tamże, s. 69.
14 Tamże.
15 Por. W. Stróżewski, Ontologia, 

Kraków 2006, s. 102–103.

łączy więc najściślej świado-
mość z istniejącym [...]”16.

Jak Kartezjusz dowodzi ist
nienia Boga?

Argument z myślenia (argumen
tum ad cogito) prowadzi do 
wskazania istnienia podmiotu 
myślącego, a także do treści 
świadomości (tego, co jest w niej 
zawarte) tego podmiotu17. Karte-
zjusz twierdził, że świadomość 
zawiera trzy idee wrodzone, 
mianowicie: Boga, duszę (umysł) 
i ciało18. Te trzy idee stanowią-
ce treść świadomości są — zda-
niem Kartezjusza — jasne i wy-
raźne. Jeżeli to prawda, to „Bóg 
musi istnieć, bo, w związku z ja-
sną i wyraźną ideą osoby bo-
skiej, jest doskonały, a istnienie 
należy do jednej z perfekcji (do-
skonałości)”19.

W jaki sposób Kartezjusz do
wodzi istnienia realnego świa
ta?

Bóg, będąc doskonałym, nie 
może nas zwodzić, nie może 
więc zwodzić naszych zmysłów. 
Prowadzi do przyjęcia za pew-
nik tego, o czym mówią nam 
zmysły, czyli świata realnego. 
Innymi słowy, istnieją substan-
cje myślące res cogitans, czyli 
umysły, a także substancje roz-
ciągłe res extensa, czyli ciała 
fizyczne.

Konrad Pyznar 
Absolwent filozofii 

I rok historii UP 
(studia II stopnia)

16 Tamże, s. 103.
17 Por. J. Woleński, dz. cyt., t. 1, 

s. 70.
18 Tamże.
19 Tamże.
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Piękno, które boli...

Piękno jest pojęciem względ-
nym, definiowanym zupełnie 
inaczej przez każdą osobę, 
która jako podstawowa jed-
nostka buduje wraz z innymi 
ludźmi zróżnicowane, wielokul-
turowe społeczeństwo całego 
świata. Położenie geograficzne 
wpływa na ukształtowanie ka-
nonu piękna. Warunkują go 
kultura, religia, historia danej 
społeczności, często bezlitosny 
klimat, poziom rozwoju gospo-
darczego kraju i zamożność je-
go obywateli. Niezmiernie waż-
nym czynnikiem jest również 
standard życia i trudności, z ja-
kimi na co dzień muszą zma-
gać się ludzie. Niektórzy po to, 
by przetrwać, inni — by wieść 
godziwe życie, jeszcze inni — 
by realizować swoje ambicje 
w pogoni za niedoścignionym 
szczęściem, którego wyznacz-
nikiem niestety często jest pie-
niądz.

Synonimem uwodzenia i pięk-
na w rozumieniu Japończyków 
jest skrywająca tajemnicę gej-
sza — kobieta o białej twarzy 

i wiśniowych ustach, odziana 
w misternie zdobione kimono. 
Jej życie jest niczym rytuał, 
okraszony jedynie odrobiną nor-
malności, kiedy to nadchodzą 
dwa wolne dni w miesiącu — 
namiastka niezależności — 
w czasie których każda gejsza 
staje się zwykłą dziewczyną. 
Ze względu na trudny do opa-
nowania dialekt, jakim gejsza 
musi się perfekcyjnie posługi-
wać, najlepiej jeśli jest miesz-
kanką Kioto. W Japonii, poza 
kultem nienagannych manier 
gejszy, istnieje — podobnie jak 
w innych narodowościach — 
wiele subkultur młodzieżowych. 
W mniemaniu Europejczyków 
są one dziwaczne i stanowią 
niejako alternatywę dla szarej 
rzeczy wistości. Jedną z nich 
jest subkultura gyaru, w której 
dziewczęta starają się zrobić 
wszystko, by wyglądać jak 
księżniczki. Tapirują włosy, no-
szą sztuczne zęby, mieniące 
się z daleka korony i diademy. 
Dlaczego? Może lubią prowo-
kować i skupiać na sobie uwa-
gę? Podobnie jak Japonki, bły-
skotki lubią również kobiety 

TO, CO MNIE ZŻERA
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z Tajlandii. W ich wypadku nie są to 
jednak subtelne dodatki, lecz ciężkie 
obręcze, których wyszorowanie jest 
ważniejsze niż mycie ciała. Muszą 
błyszczeć i idealnie do siebie przyle-
gać, aby były uznawane za atrybut ko-
biecej elegancji. Wydłużanie szyi nie 
należy do przyjemności, może wręcz 
stać się prawdziwą torturą, gdy osoba 
„zakuwająca” szyję w zwój mosiężnego 
drutu wykaże się odrobiną niezręcznoś-
ci. Pierwszą taką obręcz zakłada się 
już pięcioletnim dziewczynkom... Nie-
które panie noszą je również pod kola-
nami, co jeszcze bardziej ogranicza ich 
ruchomość. Nacisk wywierany na kości 
obojczyka przez obręcz powoduje ich 
opadanie, dzięki czemu uzyskuje się 
efekt łabędziej szyi. W kulturze noma-
dów, których życie leży w rękach łaska-
wej matki natury, kobiety nakładają na 
skórę całego ciała i twarzy ochrę, nawil-
żającą i nadającą intensywny czerwo-
nobrązowy kolor. Włosy, w zależnoś ci 
od wieku kobiety, zaplatane są w nie-
zwykle wyrafinowany sposób; niezamęż-
nym dziewczętom przysłania się nimi 
twarze, by nie onieśmielały mężczyzn 
z plemienia. Odsłaniają ją dopiero po 
wyjściu za mąż.

Poszukując kanonu piękna, przed-
stawiciele gatunku Homo sapiens już 
od zarania dziejów tworzyli ozdoby 
i kreowali rytuały w celu upiększenia 
ciała, co sprawiło, że ludzie „późniejsi” 
zaczęli praktykować wręcz makabrycz-
ne i kuriozalne zabiegi, takie np. jak: 
wydłużanie bądź spłaszczanie czaszek; 
przecinanie dolnej wargi po to, by 
umieścić tam gliniany krążek, który im 
większy, tym bardziej pożądany; rozsz-
czepianie języka; krępowanie stóp 
i wreszcie tzw. fartuszek hotentocki — 
zabieg polegający na wyciąganiu warg 
sromowych mniejszych do dwudziestu 
centymetrów długości. Brzmi to okrop-
nie? Ależ to, co robią Europejczycy 

i Amerykanie w XXI w. jest równie prze-
rażające...

Postać nierzucająca cienia 

Kult idealnego ciała sięgnął zenitu, jest 
okupiony śmiercią tysięcy kobiet na ca-
łym świecie, które straciły to, co tak 
chciały zyskać — urodę i społeczną ak-
ceptację, bo przecież otyłość często 
oznacza odsunięcie na margines. Ame-
ryka i Europa to świat, gdzie ludzie 
tworzą iluzję, która ma sprawić, że 
wzrośnie sprzedaż niektórych produk-
tów, a to będzie powodowało napędza-
nie machiny biznesu. Przecież nieważ-
ne jest, że naiwni klienci płacą za to 
własnym zdrowiem, skoro rośnie PKB! 
Tutaj, podobnie jak w miejscach, gdzie 
nie sięgnęła jeszcze cywilizacja, piękno 
boli. Zastrzyki w celach wygładzenia 
zmarszczek, lifting twarzy, gdy wszyst-
kie inne techniki zawiodą, a skóra, 
zmęczona ciągłymi zabiegami i maltre-
towana przez chirurgów plastycznych 
nie zniesie kolejnej dawki botuliny, po-
większanie piersi i wreszcie różnego ro-
dzaju medykamenty, do których należą 
środki odchudzające. Media karmią 
nas fałszywymi wyobrażeniami, powo-
dują, że wypaczony zostaje ideał pięk-
na, w głowach mamy zakodowany ob-
raz szczupłych i pięknych, bo tylko tacy 
ludzie mają prawo osiągnąć w życiu 
sukces. To czysta i perfidna manipula-
cja, na którą się godzimy, często wpa-
dając w pułapkę. Wciąż pozwalamy, by 
ludzie umierali, stosując środki odchu-
dzające i drakońskie diety, do czego 
przyczynia się medialna działalność lu-
dzi show-biznesu, marketing i reklamy 
zamieszczane w czasopismach dla na-
stolatek, a nawet producenci zabawek, 
bo czy ktoś z Was widział kiedyś grubą 
lalkę Barbie? Sami dajemy przyzwole-
nie na to, by tak nas traktowano, więc 
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nie rozpaczajmy nad losem koleżanki, 
która wpadła w anoreksję czy bulimię, 
ma depresję z powodu własnego wy-
glądu, nie użalajmy się też nad sobą, 
gdy ktoś kpi z tego, jak wyglądamy, 
gdyż sami do tego doprowadziliśmy... 
Co z tego, że w telewizji możemy rów-
nież obejrzeć programy traktujące o za-
burzeniach odżywiania, skoro w tym 
samym czasie na innym kanale leci re-
lacja z pokazu mody, a po wybiegu 
spacerują przeraźliwie wychudzone mo-
delki. Czy zatem apel skierowany do 
młodych ludzi w zestawieniu z anorek-
tycznym pięknem jest przekonujący? 

Anoreksja — małpa na moim 
ramieniu

Anoreksja wkrada się do umysłu niepo-
strzeżenie, sprzyjają jej uszczypliwe ko-
mentarze rówieśników, niska samooce-
na i związany z nią brak akceptacji 
własnego ciała. Wskutek nawarstwie-
nia się wielu czynników potencjalna 
ofiara choroby dochodzi do wniosku, że 
jedyną płaszczyzną życia, jaką jest 
w stanie całkowicie kontrolować, jest 
odżywianie się. Zaczyna obsesyjnie li-
czyć kalorie, wprowadza restrykcje ży-
wieniowe, które mają spowodować, że 
w szybkim tempie osiągnie wymarzoną 
sylwetkę. Z czasem uczucie głodu prze-
staje jej doskwierać, a makabryczna te-
rapia zaczyna przynosić rezultaty... 
Choroba ta dotyka najczęściej młode 
kobiety, homoseksualistów bądź bisek-
sualistów, ludzi nie do końca pogodzo-
nych ze swoją seksualnością, młodzież  
w przedziale wiekowym od 13 do 25 lat, 
choć są odstępstwa od tej reguły. Towa-
rzyszą temu uwarunkowania charakte-
rologiczne. Znaczna część anorektyków 
reprezentuje jeden z trzech typów oso-
bowości: obsesyjno-kompulsywny, hi-
steryczny lub schizoidalny. Większość 

cierpiących na tę chorobę charaktery-
zuje się wysokim poziomem inteligen-
cji, skupieniem się na kształceniu się 
i dążeniu do perfekcji w danej dziedzi-
nie. Pragną oni sobie i całemu światu 
udowodnić, że są najlepsi. Wynika to 
w głównej mierze z niepewności i oba-
wy przed porażką. 

Anoreksja nie jest wbrew pozorom 
jednoznaczna ze utratą masy ciała. 
Podstawą jest tu chore wyobrażenie 
rzeczywistości. Jadłowstręt psychiczny 
zaczyna się w głowie, warunkuje spo-
sób myślenia, postrzeganie siebie i in-
nych. Sprawia, że osoba chora zaczy-
na podejrzewać wszystkich o złe inten-
cje, dostrzegać, że jest oszukiwana. 
Skazuje się na odosobnienie, odsuwa-
jąc każdego, kto chce się do niej zbli-
żyć. Traci przyjaciół. Jest skupiona wy-
łącznie na sobie, nie dostrzega również 
tego, co zaczyna dziać się z jej organi-
zmem.

Machina autodestrukcji

Niewinne początki przeistaczają się 
w wykańczające treningi. Połączenie 
nieustannej pracy nad sylwetką, trzy-
manie nienagannej postawy ciała, 
wciągnięty brzuch i tysiące powtórzeń 
ćwiczeń, które wciąż nie są wykonywa-
ne należycie. Anoreksja to nie tylko od-
mawianie sobie posiłków i wieczna gło-
dówka, to także prowokowanie wymio-
tów, zażywanie środków pobudzają-
cych metabolizm i odwadniających.

Wyróżnić możemy następujące typy 
anorektyków:

T y p  r e s t r y k c y j n y  charakteryzu-
je się zażywaniem w dużych dawkach 
środków przeczyszczających w połą-
czeniu z nieprzyjmowaniem pożywienia 
lub dostarczaniem organizmowi niewy-
starczającej ilości substancji odżyw-
czych.

Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii 
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T y p  b u l i m i c z n y  — pomimo cią-
głego odmawiania sobie jedzenia cho-
ry od czasu do czasu miewa napady 
wilczego głodu, prowokuje zatem wy-
mioty, nadużywa leków moczopędnych 
i przeczyszczających.

Obie postacie choroby są równie 
niebezpieczne, prowadzą bowiem do 
nieodwracalnych zmian w funkcjono-
waniu organizmu. Pojawiają się zabu-
rzenia biochemii różnych organów, 
przede wszystkim nerek i wątroby. Do-
chodzi również do zniszczenia żołądka 
i ścianek przełyku (w przypadku typu 
bulimicznego), zaburzenia czynności 
całych układów i ryzyka utraty przytom-
ności, a przypadkach ekstremalnych — 
do zapadnięcia w śpiączkę, a nawet 
śmierci. 

Anoreksja ma podłoże nie tylko psy-
chiczne, ale również biochemiczne. 
W wyniku wieloletnich badań naukow-
cy stwierdzili, iż dotyczy ona nadmier-
nej ilości produkowanej i zużywanej 
przez mózg serotoniny, która jako jeden 
z ważniejszych neuroprzekaźników od-
powiedzialna jest za potrzeby seksual-
ne, zachowanie impulsywne i apetyt. 
Leki mające wpływać na działalność tej 
biogennej aminy w mózgu należą do 
grupy medykamentów przeciwdepresyj-
nych, których mechanizm psychoaktyw-
nych substancji wpływa właśnie na po-
ziom serotoniny w mózgu, co polega na 
blokowaniu wychwytywania zwrotnego 
tej substancji. W mózgu anorektyka 
ilość wyprodukowanej serotoniny prze-
kracza kilkakrotnie jej poziom u osoby 
nieowładniętej patologią. Powstała za-
tem hipoteza, wedle której uznano, iż to 
właśnie nadmierna ilość tego związku 
prowokuje uczucie lęku przez przybra-
niem na wadze, który jest proporcjonal-
ny do wzrostu produkcji tego neuro-
przekaźnika. 

Odchyleniom serotoninowym towa-
rzyszą również zaburzenia w produko-

waniu przez organizm dopaminy i nor-
adrenaliny. Zakłócenia związane z wy-
twarzaniem tych hormonów oddziałują 
bezpośrednio na układ nagrody, który 
stanowiąc zespół struktur związanych 
głównie z motywacją i kontrolą nad za-
chowaniem, wpływa też bezpośrednio 
na odczucia związane z przyjmowa-
niem posiłków. Zmniejszenie metaboli-
zmu związanego z kortyzolem, który, 
klasyfikowany na równi z adrenaliną 
jako hormon stresowy, doprowadza do 
zatrzymania menstruacji. W wyniku za-
burzenia osi podwzgórze–przysadka– 
–gonady zanika miesiączka, co jest 
główną przyczyną, oprócz BMI poni-
żej 17, klasyfikacji kobiety jako osoby 
cierpiącej na anoreksję.

U kresu wytrzymałości — balans na 
granicy życia i śmierci

Tak jak nie można w jednej chwili za-
trzymać pędzącego pociągu, tak rów-
nie trudne jest zatrzymanie postępują-
cej anoreksji. W wielu wypadkach do-
chodzi do dramatu. Zanim to jednak 
nastąpi, osoba chora przechodzi praw-
dziwą mękę, wciąż tocząc wewnętrzną 
walkę między dobijającym się do wrót 
świadomości zdrowym rozsądkiem i wi-
zerunkiem przeraźliwie chudej małpy, 
wciąż żądającej kolejnych ofiar i wy-
rzeczeń.

W pewnym momencie ciało zaczyna 
odmawiać posłuszeństwa, a każdy ruch 
sprawia przenikający psychofizyczny 
ból. Życie staje się uciążliwe, a trwanie 
w wiecznym amoku, pod wpływem trwa-
łego niedostatku substancji odżyw-
czych, wpędza w depresję, powoduje 
mentalny upadek i zanik nie tylko masy 
mięśniowej, ale również poczucia włas-
nej tożsamości. Brak wody w organi-
zmie doprowadza do tego, iż skóra tra-
ci swoje nawilżenie, w wyniku czego 

Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii 
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pojawiają się otwarte rany, z których 
zaczyna sączyć się krew. Zaczynają też 
doskwierać zaparcia, wzdęcia, lodowa-
te dłonie; stopy puchną i nadmiernie 
się pocą. Spowalnia się oddech i tętno. 
Wypadają włosy, a na twarzy może po-
jawić się meszek — efekt lanugo. Cią-
gła dezorientacja w połączeniu z za-
kłopotaniem i niską samooceną wzma-
ga chęć odosobnienia. Chory wciąż za-
chowuje się irracjonalnie, np. stawia 
krzesło na środku pokoju, jak najdalej 
od źródła ciepła, tylko po to, by orga-
nizm spalał tkankę tłuszczową, wydat-
kując energię na utrzymanie stałej tem-
peratury ciała. To przerażające...

Kiedy anoreksja szkodzi dwóm 
osobom naraz

Istnieje szeroka gama podobnych od-
chyleń psychicznych, które również sta-
ją się przyczyną poważnych stanów pa-
tologicznych, alienacji społecznej i po-
wodują postrzeganie własnego ciała 
w krzywym zwierciadle. Należą do nich 
p r e g o r e k s j a  i o t o r e k s j a . 

Pierwsza, zwana również anoreksją 
ciążową, jest poważnym zagrożeniem 
dla matki i płodu. Często dotyczy ko-
biet, których profesja związana jest 
z utrzymaniem doskonałego wizerunku 
medialnego, np. dziennikarek, aktorek, 
modelek i kobiet aktywnych na scenie 
politycznej. Pregoreksja nie musi ozna-
czać wcześniejszych problemów z ano-
reksją, stres związany z ciążą może wy-
wrzeć jednak tak silne piętno na przy-
szłej matce, że może ona powrócić do 
swych wcześniejszych anorektycznych 
na wyków. Objawy są identyczne jak 
w przypadku anoreksji, a ich przyczyną 
jest chęć zachowania atrakcyjnego wy-
glądu w trakcie ciąży i szybkiego powro-
tu do wcześniejszej wagi natychmiast 
po jej zakończeniu. Pregorektyczka nie 

dostarcza płodowi odpowiedniej ilości 
protein, witamin i wielu innych niezbęd-
nych mikroelementów, które warunkują 
jego prawidłowy rozwój. Intensywne 
uprawianie sportu, zwłaszcza w ostat-
nim trymestrze ciąży, znacznie zaburza 
pracę serca, powoduje zawroty głowy 
i nie daje możliwości przygotowania or-
ganizmu matki do olbrzymiego wysiłku, 
jakim jest poród, połóg i późniejszy 
trud związany z opieką nad potom-
stwem. Kobieta nie jest w stanie karmić 
piersią, gdyż jej ciało wszystkie skład-
niki wydatkuje na utrzymanie przy ży-
ciu jej samej. Następstwa pregoreksji 
wpływają negatywnie na dziecko, po-
wodując:

— ryzyko poronienia bądź przed-
wczesnego porodu, co wiąże się w wyż-
szym współczynnikiem umieralności nie-
mowląt i może być związane z niską 
wagą urodzeniową oraz nieprawidło-
wym wykształceniem organów;

— późniejsze deformacje, problemy 
z oddychaniem, opóźnienie rozwoju, za-
burzenia zdolności poznawczych i łak-
nienia.

Problemy tego typu miały znane 
gwiazdy — Nicole Kidman i Rachida 
Dati, których historie mogliśmy śledzić 
w prasie.

Otoreksja związana jest z brakiem 
apetytu i obsesją na punkcie jakości 
przyjmowanego pokarmu. Jej objawy 
również są identyczne jak w przypadku 
anoreksji, nie prowadzą jednak do utra-
ty wagi i paranoicznej chęci bycia szczu-
płym. Tego typu zaburzenia odżywiania 
powodują ciągłe konflikty na tle spoży-
wania i przechowywania produktów spo-
żywczych, gdyż osoba chora koncentruje 
się wyłącznie na przygotowaniu pokar-
mów i dokonuje ich selekcji w celu elimi-
nacji tych, które według niej nie są odpo-
wiednie. W konsekwencji zostaje ze swo-
ją obsesją zupełnie sama.

Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii 
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Regulacje prawne a niebezpieczna 
zachęta

W wielu krajach nieudolnie próbuje się 
uregulować prawnie kwestie związane 
z promowaniem anorektycznego wize-
runku w mediach. Walka ta jednak to 
walka z wiatrakami, gdyż biznes i świat 
mody nakręcają spiralę dążenia do osią-
gnięcia wypaczonego ideału i „produku-
ją” wciąż nowe twarze na okładkach 
prestiżowych pism, a świat ludzi sukcesu 
postrzegany jest przez pryzmat rzeczywi-
stości pięknych i szczupłych. W r. 2008 
zgromadzenie narodowe we Francji 
uchwaliło ustawę, nakładającą karę 35 
tys. euro i dwóch lat więzienia za pod-
teksty medialne i zachęcanie kobiet do 
stosowania drakońskich diet oraz karę 
45 tys. euro i trzech lat więzienia, jeżeli 
wynikiem tej propagandy będzie śmierć 
wskutek anoreksji. Podobne rozwiązania 
wprowadziło wiele krajów, czy jednak 
ich skutki są widoczne? Nie.

Najbardziej bulwersujący jest jed-
nak fakt, iż mimo to anoreksja jest 
wciąż modna, zwłaszcza wśród nasto-
latek, które trafiając na propagandowe 
hasła pro-ana, stają się niewolnicami 
własnej psychiki i więźniarkami swoje-
go ciała. Miejscem tworzenia ugrupo-
wań dziewcząt i funkcjonowania ruchu 
zachęcającego do głodówek jest Inter-
net, gdzie powstaje multum stron i blo-
gów pro-ana. To właśnie dzięki nim 
anorektyczki w różnym wieku wymie-
niają się nowinkami dotyczącymi me-
tod jak najszybszego schudnięcia (czy-
taj: jak najszybszego otarcia się 
o śmierć). Doradzają sobie nawzajem, 
komentują zamieszczane zdjęcia skraj-
nie wychudzonych postaci, zachwyca-
jąc się wytrwałością i sposobem, w jaki 
dana osoba osiągnęła upragniony 
efekt. Hasłem, stanowiącym inspirację 
i motyw przewodni dla dziewczyn piesz-
czotliwie nazywających siebie motylka-

mi, jest zdanie wypowiedziane przez 
Christophera Marlowe: „Quod me nutrit 
me destruit” („To, co mnie żywi, niszczy 
mnie”). Jednomyślnie twierdzą, iż ano-
reksja nie jest chorobę psychiczną, lecz 
alternatywnym stylem życia, który wią-
że się z rezygnacją z przyjmowania po-
karmów na drodze dążenia do piękna. 
W pro-ana najbardziej istotna jest chęć 
utraty wagi. Teksty piosenek, cytaty 
i manipulacja obrazem utwierdzają 
w przekonaniu, że odchudzanie jest 
sposobem na osiągnięcie szczęścia. 
Teoretycznie na każdym portalu inter-
netowym propagującym podobne treści 
znajduje się ostrzeżenie, iż zachowania 
te mogą powodować utratę zdrowia, 
lecz tuż poniżej przeczytamy o dziesię-
ciu powodach, dla których warto je 
stracić. Zwolenniczki tej chorej ideolo-
gii mogą identyfikować się „w realu”, 
gdyż każda z nich ma znak rozpoznaw-
czy w postaci czerwonej bransoletki. Al-
ternatywą do pro-ana jest pro-mia — 
nurt propagujący bulimię. W tym wy-
padku jedzenie nie jest zbrodnią tylko 
wówczas, gdy zakończy się aktem spro-
wokowania wymiotów. 

Podobnie jak wiele osób, uważam, 
że działalność na rzecz propagowania 
anoreksji i bulimii jest przestępstwem 
i należy robić wszystko, by ją ograni-
czyć. Mówić o tym głośno, mając świa-
domość, iż anoreksja to samookalecza-
nie siebie, swoich narządów, psychiki. 
To bezwiedne uwalnianie nagromadzo-
nej rozpaczy i bólu, utrzymywanie wła-
snych emocji na wodzy i jednocześnie 
wołanie o pomoc do bliskich i przyja-
ciół. Anoreksja to koścista twarz i za-
padnięte oczy, które mówią: „Patrz, ile 
we mnie cierpienia!”, to sylwetka czło-
wieka, który idąc, nie rzuca już cienia.

 
Monika Łazarska 
II rok biologii UP 
(studia I stopnia)
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Ekipa UP Kraków na szczycie Fuji-san — punkt Kengamine Peak

„Temperatura na szczycie –28°C, wiatr 
103 km/h, temperatura odczuwalna 
–41°C...” — to komunikat meteorolo-
giczny dla partii szczytowych Mt Fuji 
(góra Fudżi w nomenklaturze polskiej, 
Fuji-san dla Japończyków) z początku 
grudnia 2011 r. Z trwogą obserwowali-
śmy ciągłe zmiany pogody i spadającą 
temperaturę. Wszystko to do złudzenia 
przypominało nam alaskańskie Denali 
(zob. „Studens Scribit” 2011, nr [1], 
s. 29–32). Niestety, nasze przypuszcze-
nia okazały trafne.

Kilka dni później rozpoczęliśmy ko-
lejną wyprawę w ramach pięcioetapo-
wego projektu naukowo-wspi nacz ko we-

go „Pedagogical University World Tour 
2010/11”1. Głównymi celami ostatniej 
(piątej) wyprawy („UP the Ring of Fire 
Expedition 2011”) była święta góra 
Japo nii Fuji-san oraz inne obszary ak-
tywne sejsmicznie, a więc niezwykle 
urokliwe, ale i niebezpieczne tereny Pa-
cyficznego Pierścienia Ognia. Japonię 

1 Pedagogical University World Tour 2010/11 
— to niezmiernie zróżnicowane przedsięwzię-
cie M. Apolla i M. Żołądka. W ramach projek-
tu odbyło się pięć wypraw, obejmujących sześć 
kontynentów. Uczestnicy przemierzyli odległość 
przekraczającą czterokrotnie długość równi-
ka — od afrykańskiej sawanny, przez malezyj-
ską dżunglę, po andyjskie lodowce. 

NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
FUJI-SAN

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Głupcem jest, kto nigdy nie wszedł na Fudżi, lecz głupcem jest także  ■
ten, kto uczynił to dwa razy (przysłowie japońskie).
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odwiedziliśmy już wcześniej, podczas 
naszej wyprawy do Nowej Zelandii 
(zob. „Konspekt” 2011, nr 2 (39), s. 112– 
–121). Kraj ten wywarł na nas tak wiel-
kie wrażenie, iż niespełna 10 miesięcy 
później postanowiliśmy tam wrócić i do-
kładniej zgłębić kulturę tego wyjątko-
wego regionu świata.

Będący aktywnym stratowulkanem 
Fuji-san fascynował ludzi od setek lat. 
Góra, znajdująca się na wyspie Hon-
siu, około 100 km na SW od Tokio, po-
łożona jest na tzw. węźle potrójnym, czy-
li styku trzech płyt tektonicznych (amur-
skiej, ochockiej i filipińskiej). Ostatnia 
erupcja miała miejsce na przełomie 
1707 i 1708 r., a prawdopodobieństwo 
wybuchu w przyszłości ocenia się jako 
bardzo wysokie. Według przekazów 
pierwszą osobą, która osiągnęła wierz-
chołek góry, był anonimowy mnich 
(663 r.). Fuji-san jest dla wyznawców 
shinto jedną z trzech świętych gór Japo-
nii (pozostałe to Mt Tate i Mt Haku), na 
którą obowiązywał zakaz wstępu dla 
kobiet do 1968 r. W kulturze Kraju Kwit-
nącej Wiśni wulkan często bywa na-
tchnieniem dla artystów, który umiesz-
czają go w swoich pracach, takich jak 
m.in. słynne na całym świecie drzewo-
ryty Hokusai Katsushiki (36 widoków 
góry Fudżi), dzięki którym góra stała 
się czymś w rodzaju symbolu Japonii.

Szczyt dla turystów (przede wszyst-
kim pielgrzymów) „otwarty” jest tylko 
przez dwa miesiące w roku — od 1 lip-
ca do 31 sierpnia (główny sezon wspi-
naczkowy). W owym czasie na wierz-
chołek góry wchodzi średnio ćwierć mi-
liona osób (w 2009 r. około 300 tys.). 
W głównym sezonie turyści mają do 
dyspozycji kilka obozów, w których za 
opłatą mogą przenocować (około 5000 
JPY) i zjeść (około 500 JPY; JPY — jen 
japoński). We wskazanym okresie 
w masywie Fuji-san obowiązuje ścisły 
zakaz rozbijania namiotów.

W zimie sytuacja całkowicie się 
zmienia. Góra oficjalnie pozostaje 
zamk nięta dla ruchu turystycznego, 
a okres od października do maja uwa-
żany jest za szczególnie niebezpieczny 
(duża liczba śmiertelnych wypadków). 
Skrajnie niskie temperatury oraz hura-
ganowe wiatry sprawiają, że szczyt do-
stępny jest tylko dla wprawnych tury-
stów wysokogórskich oraz alpinistów 
(ze względu na potrzebę używania 
sprzętu alpinistycznego).

Zimowe wejście na Fuji-san trwa 
około trzech dni w korzystnych warun-
kach pogodowych i wymaga przejścia 
całości trasy, zaczynając od podnóża 
góry. W głównym okresie można doje-
chać wspinaczkowym samochodem 
lub kursowym autobusem na blisko 
2400 m n.p.m. (2600 JPY) z Tokio/Shin-
juku do „5” stacji Kawaguchi-ko. Punk-
tem wyjś cia są miasta leżące na pół-
nocnych zboczach góry: Kawaguchi- 
-ko oraz Fuji-Yoshida.

By uniknąć tłumów, zdecydowali-
śmy się na wejście w warunkach zimo-
wych. Drugą dekadę grudnia 2011 r. 
przywitaliśmy na pokładzie samolotu 
lecącego nad północną Syberią. Kilka 
godzin później podchodziliśmy do lą-
dowania na lotnisku Narita, skąd dzię-
ki dobrej przejrzystości powietrza mog-
liśmy dostrzec oddaloną o prawie 
150 km charakterystyczna sylwetkę Fu-
ji-san. Pokryty śniegiem wulkan oraz 
doskonała pogoda wywołała uśmiech 
na naszych twarzach oraz uczucie sprę-
ża2. Po wylądowaniu w Tokio, które jest 
jednym z największych skupisk ludno-
ści na świecie (aglomeracja Greater 
Tokyo Area liczy ok. 32 mln mieszkań-
ców), od razu przystąpiliśmy do przy-
gotowań. W licznych, doskonale wypo-
sażonych sklepach stolicy Japonii naj-

2 Spręż — w żargonie wspinaczkowym 
uczucie euforii na myśl o wspinaniu.
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lepiej uzupełnić brakujące elementy 
ekwipunku (sprzęt turystyczny i wspi-
naczkowy jest tańszy niż w Polsce!) 
oraz zakupić żywność i gaz do gotowa-
nia. Specjalistyczne sklepy z górskim 
ekwipunkiem możemy znaleźć w dziel-
nicy Shibuya oraz Shinjuku. 

Do podnóża jednego z najsłynniej-
szych wulkanów można komfortowo 
dojechać komunikacją publiczną (au-
tobus, pociąg). My wybraliśmy wygod-
ne, trwające blisko dwie godziny połą-
czenie autobusowe z Shinjuku, dziel-
nicy Tokio (1800 JPY). W Kawaguchi- 
-ko przesiedliśmy się do autobusu 
miejskiego, którym dojechaliśmy do 
miasta Fuji-Yoshida, skąd rozpoczyna 
się zimowe wejście na szczyt. W rejo-
nie tym znajduję się pięć jezior (Fuji 
Five Lakes) oraz kompleks parkowo- 
-rozrywkowy z gigantycznym wesołym 
miasteczkiem. Punkt startowy trasy 
Yoshidaguchi (13 km) położony jest na 
wysokości około 800 m n.p.m., mamy 
więc do pokonania deniwelację bliską 
3000 m. Wejście rozpoczęliśmy obok 
bramy Kitaguchi Hongu Fuji Sengen-
Jinja, gdzie na początku trasy mijamy 
kompleks świątyń. Podobne budowle 
będą nam towarzyszyły aż do partii 
szczytowych Fuji-san.

Po przygotowaniu szybkiego śnia-
dania oraz zwinięciu obozu ruszamy 
w górę. Poniżej stacji „5” las zaczyna 
się przerzedzać, a skutki wzmożonej 
aktywności turystycznej są widoczne na 
każdym kroku. Stroma ścieżka prowa-
dzi antropogenicznym wąwozem, we-
wnątrz którego można obserwować cie-
kawe zjawisko kriosukcji (tworzenie 
lodu włóknistego). Nad „piątką” trasę 
w kierunku krateru wyznaczają budyn-
ki kolejnych schronów oraz schronisk. 
Na szczęście w zimie panuje tutaj cisza 
i można w pełni odczuć specyficzną, 
mistyczną atmosferę tego miejsca. Ko-
lejne godziny mijają na dojściu w oko-

lice stacji „8”. O odległości od szczytu 
informują nas tablice wskazujące z ja-
pońską dokładnością (do minuty) pozo-
stały dystans. Po drodze mijamy sieć 
zabezpieczeń oraz uformowanych ście-
żek, mających zapobiegać osuwaniu 
się luźnych skał wulkanicznych.

Przed zmrokiem, obserwując na 
przedpolu wulkanu jego cień, dotarli-
śmy do miejsca naszego następnego 
obozu. Jedynym płaskim miejscem, 
gdzie mogliśmy rozstawić naszego nie-
zawodnego marabuta, był taras nie-
czynnej stacji turystycznej, będącej 
w lecie jednym wielkim targowiskiem, 
na którym można również kupić tlen 
w butlach, wspomagający słabszych fi-
zycznie turystów powyżej 3000 m n.p.m.

Poranek w naszym obozie był bar-
dzo mroźny, na szczęście niebo było 
błękitne, a rozległa panorama rozcią-
gała się od Alp Japońskich, przez aglo-
merację Tokio, aż po wybrzeże Oceanu 
Spokojnego. Cała kopuła szczytowa 
Fuji-san pokryta była warstwą lodoszre-
ni3, dlatego finalny etap musieliśmy po-
konywać w rakach oraz z czekanami. 
Po minięciu kolejnej bramy Tori oraz 
dwóch charakterystycznych posągów 
doszliśmy do północnego obrzeża kra-
teru. W miejscu tym znajduje się kilka 
zabudowań, zamkniętych w okresie zi-
mowym. Postanowiliśmy okrążyć cały 
krater. W warunkach zimowych wszech-
obecny spokój bywa co jakiś czas za-
kłócany przez pasażerskie odrzutowce 
lecące z Tokio do portów lotniczych na 
całym świecie oraz samoloty japoń-
skich sił zbrojnych, często pojawiające 
się nad Fuji-san. Nie ma jednak ogrom-
nych ludzkich tłumów.

Po około 40 minutach doszliśmy do 
najwyższego punktu Japonii — Kenga-
mine Peak (3776 m n.p.m), znajdujące-

3 Lodoszreń — zlodowaciała warstwa twar-
dego śniegu.

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Nasz główny cel — Fuji-san (3776 m n.p.m.)

Japońska precyzja jest widoczna na każdym kroku
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Nasz high camp

W naszym marabucie na stokach Fuji-san
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go się w południowej części krateru Fu-
ji-san. Wybudowano na nim stację me-
teorologiczną, czynną przez cały rok. 
Naukowcy przebywają tutaj tylko w cza-
sie korzystnych warunków pogodowych 
w okresie letnim. Jest to automatyczna 
stacja meteo, sterowana komputerowo. 
W dowolnej chwili można, za pomocą 
połączenia internetowego, sprawdzić 
aktualne warunki pogodowe na szczy-
cie.

Mający blisko 500 m szerokości 
i 250 m głębokości krater robi oszała-
miające wrażenie, a świadomość tego, 
iż komora magmowa leży tylko 56 km 
pod nami, mrozi nam krew w żyłach. 
Mimo błękitnego nieba wiał huragano-
wy wiatr (momentami ponad 100 km/h), 
unoszący lodowe formy, które uderza-
jąc w twarz, powodowały uczucie bólu. 
Przed „bombardowaniem” mogliśmy się 
na chwilę schować, schodząc w głąb 
krateru. W okresie zimowym istnieją tu-
taj możliwości wspinaczki lodowej po 
efektownych soplach oraz nitkach lodo-
wych wewnątrz krateru. Po godzinie do-
tarliśmy do północnej krawędzi krateru, 
skąd czekało nas zejście w dół. Tam 
spotkaliśmy zespół Japończyków, który 
odpuścił sobie dojście na Kenagmine 
Peak. Z powodu bardzo niskiej tempe-
ratury postanowili po osiągnięciu krate-
ru zejść w dół. Tutaj trzeba było skorzy-
stać z raków, czekana, kasku oraz ase-
kuracji liną, gdyż najbliższe 1000 m 
różnicy poziomów w dół stanowił bar-
dzo stromy, pokryty skorupą lodową 
stok, sprawiający wrażenie lodowiska 
nachylonego pod kątem 40°. Po dojściu 
do stacji „5” mogliśmy w końcu odpiąć 
raki. Do miejsca zwanego Naka-No 
Chaya dotarliśmy po zmroku. Mimo 
lekkiego mrozu (około –8°C) postanowi-
liśmy ostatnią noc w masywie Fuji spę-
dzić bez korzystania z namiotu. Bez-
chmurne nocne niebo mogliśmy oglą-
dać „z pokładu” śpiworów.

Następnego dnia zostaliśmy obu-
dzeni odgłosami wydawanymi przez 
kota. Jak się później okazało, miał on 
ranę, która uniemożliwiała mu porusza-
nie się. Po dojściu do biura informacji 
turystycznej w Kawaguchi-ko zgłosiliś-
my informację o kocie potrzebującym 
pomocy. Pracownicy od razu zareago-
wali, powiadomiając odpowiednie służ-
by, które zostały wysłane na miejsce. To 
tylko jeden z przykładów zachowania 
Japończyków, których cechuje dokład-
ność, pracowitość oraz duża kultura 
osobista.

Po dojściu na stację kolejową w Ka-
waguchi-ko zakończyliśmy przygodę 
z wulkanem Fuji-san. Drogę powrotną 
do stolicy kraju odbyliśmy koleją, ofi-
cjalnie kończąc górską część wyprawy. 
Kilkanaście godzin później byliśmy już 
na pokładzie jednego z cudów japoń-
skiej techniki, futurystycznego pociągu 
Haybausa Shinkansen, w drodze na te-
reny, które ucierpiały podczas tsunami 
11 marca 2011 r. („Great East Japan 
Earthquake”).

Już wkrótce wracamy na teren Pacy-
ficznego Pierścienia Ognia. Naszym 
następnym celem będzie rejon Gór Ka-
skadowych oraz najwyższy wulkan w tej 
części kontynentu północnoamerykań-
skiego — Mount Rainier. Odwiedzimy 
również obszar wulkaniczny Góry Świę-
tej Heleny, a także „plamę gorąca” 
w rejonie Yellowstone i Hawajów.
 
Autorzy pragną serdecznie podziękować za po-
moc merytoryczną i finansową: Rektorowi Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie JM prof. 
Michałowi Śliwie, Prorektorowi ds. Studenckich 
i Współpracy z Oświatą prof. Romanowi Mala-
rzowi, prof. Janowi Lachowi z Instytutu Geogra-
fii UP, a także: Samorządowi Doktorantów UP, 
Samorządowi Studentów UP, Jerzemu Natkań-
skiemu (Fundacja Kukuczki), Jerzemu Wałędze 
(wójtowi gminy Moszczenica), Januszowi Po-
taczkowi (wójtowi gminy Niedźwiedź), Rober-
towi i Michałowi Pieczarom (Dana Air Travel) 
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Najwyższy punkt Japonii — Kengamine Peak

Dojście do krateru Fuji

oraz wielu firmom i instytucjom, bez 
których pomocy wyprawa nie doszła-
by do skutku.

Więcej o wyprawach Michała 
i Marka można znaleźć na 
www.MasalaPeak.com

 
Michał Apollo 

Marek Żołądek 
Doktoranci geografii UP

 
 
W tekście wykorzystano fotografie 
autorów.
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Shinkansen Hayabusa oraz Max w drodze do Sendai

Odpoczynek w drodze na Fuji-san


