
Jakiś czas temu usłyszałam, że słowo od 
redaktora jest „słowem świętym”. No 
cóż. Święta nigdy nie byłam i raczej nie 
będę. Wstępniaków pisać nie umiem. 
Szczególnie takich… jubileu szowych! 
Wszyscy przecież wiedzą, że właśnie 
mija pierwszy rok istnienia naszego pi-
sma. Rok naprawdę wytężonej pracy. 
Rok, podczas którego nasza redakcja 
zmieniła się z zespołu czteroosobowego 
w dwudziestoosobowy! Rok, w ciągu któ-
rego zdążyliśmy wpisać się w życie Uni-
wersytetu Pedagogicznego, a także stać 
się rozpoznawalni na innych uczelniach 
Krakowa. Udało się nawiązać współpra-
cę z wieloma krakowskimi fundacjami, 
a także znaleźć sponsorów! Bo nasza re-
dakcja to silny zespół, który działa ak-
tywnie, kreatywnie i z pasją! Bo do „Stu-

dens Scribit” piszą najlepsi studenci ze 
wszystkich wydziałów Uniwersytetu Pe-
dagogicznego! 

Jesteśmy pewni, że teksty przygoto-
wane do obecnego numeru przypadną 
Wam, drodzy Czytelnicy, do gustu i że 
w czasie sesji egzaminacyjnej nasze pi-
smo pozwoli Wam na chwilę wytchnie-
nia.

Dziękując za zainteresowanie w mi-
jającym roku akademickim, życzymy 
Wam pozytywnych wyników podczas 
egzaminów, przyjemnego wypoczynku 
podczas wakacji i... do zobaczenia 
w listopadzie!
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„DZISIAJ ZNAJOMOŚĆ 
WIELU JĘZYKÓW OBCYCH 

JEST KONIECZNOŚCIĄ”

Rozmowa numeru

Teresa Dubiel: Kiedy powstało Cen
trum Kultury i Języka Rosyjskiego 
i kto był inicjatorem jego powstania 
na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Dyrektor CKiJR Helena Ples: Dostoj-
ny Senat Akademii Pedagogicznej 
w grudniu 2006 r. powołał do życia jako 
samodzielną jednostkę naszej uczelni 
Centrum Języka Rosyjskiego AP. 1 stycz-
nia 2007 r. Centrum rozpoczęło działal-
ność, którą kontynuuje do dziś. Otwar-
cie było bardzo uroczyste, z udziałem 
władz naszej Uczelni, przedstawicieli 
Petersburskiego Uniwersytetu Państwo-
wego, Moskiewskiego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego oraz Konsulatu Federa-
cji Rosyjskiej w Krakowie. Trzy lata póź-
niej, w 2009 r., dzięki umowie naszego 
Uniwersytetu z Fundacją „Russkiy Mir”, 

nastąpiło otwarcie Centrum Kultury i Ję-
zyka Rosyjskiego z siedzibą na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym. Centrów Fun-
dacji „Russkiy Mir” na całym świecie 
otwarto 85. Nasze Centrum przy UP po-
wstało jako pierwsze w Polsce. Drugie 
znajduje się na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej.

Na czym polega działalność Cen
trum Kultury i Języka Rosyjskiego?

Naszym głównym zadaniem jest rozpo-
wszechnianie wiedzy o kulturze rosyj-
skiej przez spotkania ze sztuką, kulturą 
i historią Rosji. Organizujemy koncerty, 
festiwale, pokazy filmowe, wieczory po-
etyckie i muzyczne, wyjazdy do Rosji, 
konferencje, seminaria, szkolenia czy 
też prezentacje. W siedzibie CKiJR przy 
ul. Studenckiej 5 zajęcia odbywają stu-

O tym, jak powstawało, co oferuje i jak wygląda Centrum Kultury i Języ ■
ka Rosyjskiego przeczytacie poniżej. Przedstawiamy zapis rozmowy z Dy
rektorem CKiJR mgr Heleną Ples. Zachęcamy do lektury. 
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denci różnych kierunków, takich m.in. 
jak: politologia, administracja, stosunki 
międzynarodowe. Przychodzą do nas 
zarówno dzieci z przedszkoli, jak i lice-
aliści. Dla starszych przygotowujemy 
różne ciekawe prezentacje, np. o Uni-
wersytecie Pedagogicznym, o działal-
ności Centrum oraz Fundacji i oczywiś-
cie o kulturze i zabytkach Moskwy, Pe-
tersburga, i innych rosyjskich miast, 
a także poświęcone wybitnym osobisto-
ściom, artystom. W tym roku wszyscy 
chętni pisali rosyjskie „powszechne dyk-
tando”. Jedyna rzecz, którą się nasze 
Centrum nie zajmuje, to polityka. Do tej 
pory zorganizowaliśmy 150 imprez. Naj-
większą był Festiwal Młodzieży Świata 
Mówiącej po Rosyjsku, który odbył się 
na naszej Uczelni w 2009 r. Trwał on ty-
dzień i wzięło w nim udział 350 studen-
tów z 20 krajów. 

Ponadto Centrum organizuje i pro-
wadzi kursy języka rosyjskiego na 
wszystkich poziomach zaawansowania 
(język rosyjski dla biznesmenów, rosyj-
ski dla pracowników firm turystycznych, 
prawników, tłumaczy oraz dziennika-
rzy), a także letnie kursy w Rosji. Moż-
na u nas zdawać egzaminy z języka ro-
syjskiego na wszystkich poziomach ko-
munikacji językowej na międzynarodo-
wy certyfikat TRKI, którego dysponen-
tem jest Ministerstwo Oświaty Federacji 
Rosyjskiej i Główne Centrum Egzami-
nacyjne FR. Posiadamy własną komisję 
egzaminacyjną.

Co CKiJR oferuje studentom oraz 
pracownikom UP?

Całe wyposażenie naszego Centrum 
udostępniane jest studentom i pracow-
nikom Uczelni bezpłatnie. Mogą korzy-
stać z biblioteki, czasopism, które spro-
wadzamy z Rosji, a także z kompute-
rów i tablicy interaktywnej. Odpłatne są 
tylko kursy, które prowadzimy. Poza tym 
każdy może do nas wstąpić, dostać fili-

żankę herbaty, porozmawiać, założyć 
słuchawki i np. obejrzeć film w języku 
rosyjskim. Mamy dużą mediatekę. Pra-
cowników Uczelni zapraszamy na orga-
nizowane przez nas spotkania ze sztu-
ką i kulturą rosyjską. Firmom i instytu-
cjom nasze Centrum oferuje kursy 
i szkolenia z języka rosyjskiego w biz-
nesie, a także przygotowujące do egza-
minu na europejski certyfikat TRKI. 

Kto może się zapisać na egzaminy 
państwowe? I co to właściwie ozna
cza skrót TRKI?

Może to zrobić każdy, kto chce spraw-
dzić swój poziom znajomości języka ro-
syjskiego i udokumentować go. Tak jak 
istnieją certyfikaty British Council czy 
Goethe-Institut, tak samo my mamy eg-
zaminy TRKI. Jest to certyfikat między-
narodowy, znajdujący się na liście eg-
zaminów europejskiego systemu ALTE 
(Association of Language Testers in Eu-
rope). TRKI to Rosyjski Państwowy Sys-
tem Testowania Obywateli Obcych 
Państw w Zakresie Znajomości Języka 
Rosyjskiego jako Obcego. Został on 
opracowany przez Ministerstwo Eduka-
cji Federacji Rosyjskiej i jest jedynym 
państwowym egzaminem w FR, więc 
każdy obcokrajowiec chcący pracować 
czy studiować w Rosji musi zdać egza-
min na wymaganym poziomie.

Egzaminy państwowe zdają w na-
szym Centrum nie tylko studenci, ale 
i pracownicy różnych urzędów, np. skar-
bowych, żeby podwyższyć swoje kwali-
fikacje. W ciągu wielu lat słuchaczami 
kursów byli pracownicy Urzędów Skar-
bowych m.in. z Wadowic, Miechowa, 
Nowego Targu, Suchej Beskidzkiej, Ję-
drzejowa, Myślenic i oczywiście z wielu 
urzędów krakowskich, którzy pomyślnie 
zdawali potem egzaminy na certyfikat.

Jakie specjalistyczne kursy języka 
rosyjskiego organizuje Centrum?
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Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego 
UP oferuje nie tylko egzaminy z języka 
rosyjskiego na certyfikat europejski, ale 
również kursy językowe na wszystkich 
poziomach zaawansowania, czyli A1, 
A2, B1, B2, C1, C2, w tym kursy języka 
rosyjskiego w pięciu specjalizacjach: 
biznes i ekonomia, prawo, sztuka prze-
kładu, turystyka, dziennikarstwo. Kursy 
opracowane są zgodnie z europejskimi 
normami. Każdy poziom obejmuje 120 
godzin dydaktycznych rocznie (60 go-
dzin w semestrze). Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu i trwają dwie 
godziny zegarowe.

Jak ocenia Pani zaplecze dydaktycz
ne oraz techniczne CKiJR? 

Dzięki porozumieniu między Uniwersyte-
tem Pedagogicznym a Fundacją „Rus-
skiy Mir” w 2008 r., w specjalnie przygo-
towanym i wyposażonym pomieszczeniu 
Centrum, rozpoczęła działalność biblio-
teka. Obecnie posiadamy ponad tysiąc 
woluminów. Nasza mediateka mieści 
przeszło 300 filmów oraz ogromną liczbę 
płyt DVD i CD z najnowszymi tytułami 
prac z zakresu historii, kultury, filozofii 
i sztuki rosyjskiej, a także nowe wydania 
klasyki rosyjskiej literatury, poradniki, 
słowniki oraz literaturę dla dzieci.

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy 
goście Centrum. Niestety, ze względu 
na to, iż mamy tylko pojedyncze egzem-
plarze książek, nie możemy ich wypoży-
czać. Pozwalamy natomiast korzystać 
z nich na miejscu.

Zaplecze techniczne również jest zna-
komite. Mamy bardzo nowoczesną tabli-
cę interaktywną, 13 komputerów, ksero-
kopiarki i inne urządzenia. Co prawda 
nasze pomieszczenie jest dość małe, ale 
dzięki współpracy z Instytutem Neofilolo-
gii UP możemy korzystać z sal przy ulicy 
Studenckiej 5, co znacznie ułatwia funk-
cjonowanie i rozwiązuje sprawy lokalo-
we Centrum.

Kto finansuje działalność CKiJR?

Cała nasza działalność podstawowa 
jest finansowana ze środków Fundacji 
„Russkiy Mir”, a na dodatkowe działa-
nia przeznaczamy wpływy z opłat za 
kursy.

Czy istnieje możliwość wyjazdu 
z CKiJR do Rosji? 

Tak, co roku organizujemy wyjazdy szko-
leniowo-turystyczne do Rosji dla studen-
tów oraz pracowników naszej Uczelni 
i innych uczelni krakowskich. Dzięki umo-
wie o współpracy z Uniwersytetem Pań-
stwowym w Sankt-Petersburgu mamy 
możliwość kierowania naszych studen-
tów na letnie kursy języka rosyjskiego, 
połączone ze zwiedzaniem Petersburga 
i jego okolic w najbardziej atrakcyjnym 
terminie, czyli w okresie „białych nocy” 
(przełom czerwca i lipca).

Takie wyjazdy organizujemy rów-
nież do zaprzyjaźnionych uniwersyte-
tów w innych państwach. W te wakacje 
12 studentów UP uczestniczyło w letniej 
szkole w Warnie w Bułgarii.

Już wkrótce w Bibliotece Głównej UP 
odbędzie się „Noc z Kulturą Rosyj
ską” (17 maja). Jak długo przygoto
wywali się Państwo do tego wydarze
nia i czy planujecie jego kontynua
cję?

Przygotowywaliśmy się prawie rok, acz-
kolwiek uczciwie muszę przyznać, iż 
największą pracę organizatorską wyko-
nali pracownicy Biblioteki Głównej UP 
i nauczyciele akademiccy. My zapra-
szaliśmy artystów, wykonawców, za-
troszczyliśmy się o prezenty, upominki, 
sfinansowaliśmy też znaczną część 
tego przedsięwzięcia. Bardzo cieszę 
się, że wszystko udało się dopiąć na 
przysłowiowy ostatni guzik. 

Jeśli zaś chodzi o kontynuację, to 
w bibliotece raczej takie przedsięwzię-
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cie nie będzie dalej organizowane, 
gdyż jak co roku, w ramach Ogólno-
polskiej Akcji Tygodnia Bibliotek Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Biblioteka Główna naszej Uczelni 
aranżuje „Noc w bibliotece”, poświę-
coną kulturom różnych krajów. W tam-
tym roku była to noc z kulturą japoń-
ską, a w przyszłym roku jest w pla-
nach noc z kulturą hiszpańską. Ale 
z pewnością zainicjujemy coś pokrew-
nego, co będziemy regularnie konty-
nuować. 

Z kim współpracuje CKiJR?

Nasze Centrum współpracuje z wielo-
ma instytucjami, np. z Urzędem Miasta 
Krakowa, a w obrębie samej Uczelni — 
przede wszystkim z Instytutem Neofilo-
logii UP (z filologią rosyjską), oraz z In-
stytutem Rosji i Europy Wschodniej UJ, 
ponadto z innymi uczelniami krakow-
skimi, w tym z zespołami rusycystów 
z UEK, AWF, Szkoły Językowej UJ oraz 
z młodzieżą Kół Naukowych na UP i UJ. 
Utrzymujemy również współpracę z kra-
kowskimi liceami. Centrum Kultury i Ję-
zyka Rosyjskiego UP współpracuje 
oczywiście z Centrami Kultury Fundacji 
„Russkiy Mir” w innych krajach, m.in. 
w Bułgarii (Warna), na Węgrzech (Bu-
dapeszt), w Grecji (Saloniki), w Chor-
wacji, w Niemczech, na Łotwie, Ukra-
inie i Litwie. 

Czy student ma możliwość odbycia 
u Państwa praktyki?

Tak, istnieje taka możliwość. Nie rozpo-
wszechniamy tej informacji, gdyż mamy 
ograniczone warunki lokalowe. Ale jeśli 
ktoś przyjdzie i będzie bardzo chciał, to 
nic nie stoi na przeszkodzie.

Jaki stosunek do nauki języka rosyj
skiego mają obecni studenci? Czy 
zauważyła Pani przez ostatnie lata 
jakieś zmiany pod tym względem? 

Osobiście mam do czynienia ze stu-
dentami, którzy język rosyjski wybiera-
ją sami, czyli nie jest im on narzucany. 
Zgłaszają się do nas ci, którzy mają 
sympatię czy do języka, czy do literatu-
ry rosyjskiej, czy też do samej Rosji. 
Największe zainteresowanie językiem 
rosyjskim można zauważyć wśród stu-
dentów politologii i stosunków między-
narodowych, a także — częściowo geo-
grafii. To zainteresowanie naprawdę 
cieszy. Współczesny student patrzy na 
świat perspektywicznie i wie o tym, że 
dzisiaj znajomość wielu języków ob-
cych jest koniecznością. A skoro cały 
świat interesuje się Rosją, a na Zacho-
dzie język rosyjski jest modny, to czemu 
nie uczyć się właśnie tego języka?

W ostatnich latach dał się zauwa-
żyć wyraźny wzrost zainteresowania 
nauką języka rosyjskiego. Nasi studen-
ci nie tylko chętnie uczestniczą w zaję-
ciach lektoratowych, ale są również słu-
chaczami kursów języka rosyjskiego or-
ganizowanych przez zaprzyjaźnione 
z naszą Uczelnią Państwowy Uniwersy-
tet w Sankt Petersburgu i Uniwersytet 
Pedagogiczny w Moskwie. Biorą także 
udział w wielu przedsięwzięciach za-
proponowanych przez naszą jednostkę: 
w „Spotkaniach z kulturą rosyjską” oraz 
w obchodach świąt, organizują grupo-
we wyjścia na rosyjskie spektakle filmo-
we i teatralne. Zachęceni tą sytuacją, 
stworzyliśmy dla nich (a także dla in-
nych zainteresowanych) możliwość ofi-
cjalnego potwierdzenia znajomości ję-
zyka rosyjskiego dzięki systemowi cer-
tyfikacji TRKI.

Dziękuję za poświęcony czas!

Dziękuję również!
 

Rozmawiała Teresa Dubiel 
I rok filologii rosyjskiej UP 

(studia II stopnia) 

Rozmowa numeru
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE
Co za nami?

24 kwietnia miały miejsce Wybory Najmilszej 
Studentki Uniwersytetu Pedagogicznego. Wiel-
ka gala odbyła się w klubie „Studio” i przycią-
gnęła wielu fanów kobiecych wdzięków. Wybo-
ry wygrała Patrycja Banaś — studentka II roku 
filologii polskiej. Krótką rozmowę z Patrycją 
przeczytać możecie na stronach 7–8, a wszyst-
kie zdjęcia z wydarzenia obejrzeć można na 
stronie internetowej Samorządu, w dziale „Ga-
leria”. 

Juwenalia Uniwersytetu Pedagogicznego 
już niestety za nami. Nasze święto trwało od 9 
do 11 maja. W pierwszym dniu odbył się Ka-
bareton UP, podczas którego do łez bawiły nas 
kabarety: Liquidmime oraz Stand-up — Bez 
Cenzury, czyli Katarzyna Piasecka, Kacper Ru-
ciński i Abelard Giza. 10 maja odbył się wiel-
ki koncert juwenaliowy zespołów Marmolada, 
Propabanda, Skangur i Koniec Świata, połą-
czony z grillem i kiełbaskami dla wszystkich. 
Natomiast 11 maja miał miejsce piknik z oka-
zji Święta Uczelni. Zdjęcia możecie zobaczyć 
na naszym fanpage’u na Facebooku (www.fa-
cebook.com/Samorzad-Studentow-UP oraz na 
naszej stronie internetowej www.samorzad.up.
krakow.pl).

Za nami również impreza przedsesyjna 
Studentów UP w klubie „Cień” na Rynku Głów-
nym. Bawiliśmy się tego wieczoru przy muzyce 
DJ Dave’a, a w barze czekały na studentów UP 
liczne promocje. 

W tym roku kalendarzowym został zaini-
cjowany cykl Nocy Filmowych, organizowany 
w klubie „Bakałarz”. 30 maja miała miejsce 
trzecia już Filmowa Noc Grozy, podczas której 
zobaczyć można było najlepsze azjatyckie fil-
my tego gatunku.

31 maja w klubie „Bakałarz” odbył się 
Konkurs Ortograficzny. Uczestnicy musieli 
zmierzyć się z dyktandem, którego autorem był 
dr Maciej Malinowski z Instytutu Filologii Pol-
skiej UP, mistrz ortografii polskiej z 1990 r.

Co przed nami?

Przed nami SESJA! Czyli, jak mawiają, niektó-
rzy: System Eliminacji Studentów Jest Aktywny. 
Z okazji tego szczególnego w życiu każdego 
studenta wydarzenia redakcja „Studens Scri-
bit” i Samorząd Studentów życzą Wam poła-
mania piór podczas egzaminów pisemnych 
oraz prawdziwie oratorskich mów podczas eg-
zaminów ustnych. Powodzenia! 

Przypominamy, że w związku z wątpliwo-
ściami w interpretacji art. 29 ust. 2 Ustawy 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, które doty-
czą kontynuowania studiów bez wnoszenia 
opłat na drugim kierunku studiów stacjonar-
nych na uczelni publicznej, prezentujemy aktu-
alne i ostateczne stanowisko Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi kierunek 
studiów na dotychczasowych zasadach, czyli 
bez wnoszenia opłat, mogą kontynuować oso-
by, co do których postępowanie rekrutacyjne 
na studia zakończyło się przed upływem roku 
akademickiego 2011/2012.

Oznacza to, że drugi kierunek studiów bez 
wnoszenia opłat mogą rozpocząć zarówno 
osoby, które obecnie studiują, a także zrekruto-
wani na rok akademicki 2012/2013, o ile postę-
powanie rekrutacyjne wobec nich zakończy się 
w terminie przywołanym przepisem ustawy.

Termin składania podań o przydzielenie 
miejsca w domach studenckich na rok akade-
micki 2012/2013: 4–19 czerwca 2012 r. (składa-
nie podań i wszelkie informacje w biurze Sa-
morządu Studentów UP, pok. 48 B). 
Z OSTATNIEJ CHWILI! Miło nam poinformo-
wać, że nową przewodniczącą Zarządu Samo-
rządu Studentów została Edyta Klimkowska, 
studentka II roku pedagogiki społeczno-opie-
kuńczej (studia II stopnia).

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe
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Aktualności samorządowe

TRZY PYTANIA 
DO NAJMILSZEJ STUDENTKI  

UNIWERSYTETU 
PEDAGOGICZNEGO 2012 —  

PATRYCJI BANAŚ, STUDENTKI 
FILOLOGII POLSKIEJ UP

Patrycjo, gratulujemy wy
granej! Powiedz, jakie emo
cje towarzyszyły Ci podczas 
konkursowej gali? 

Dziękuję serdecznie. Podczas 
gali towarzyszyło mi wiele 

emocji, jednak przede wszyst-
kim — ekscytacja. Przed sa-
mym wyjściem na scenę przez 
cały czas zastanawiałam się, 
czy nie zapomnę tekstu auto-
prezentacji albo nie pomylę 
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kroków w układnie tanecznym. 
Później już było łatwiej. Na 
scenie była dobra zabawa 
i wielka improwizacja w moim 
wykonaniu. Wszystkie kandy-
datki nawzajem się wspierały 
i dodawały sobie otuchy. 
Dziewczyny okazały się bar-
dzo sympatyczne, więc za kuli-
sami panowała świetna atmos-
fera. Największa niepewność 
pojawiała się podczas odczyty-
wania, która z nas przechodzi 
do kolejnego etapu. I oczywi-
ście ogromna radość po usły-
szeniu ostatecznego werdyktu 
o wygranej i w trakcie korona-
cji.

Wiemy, że brałaś udział 
w wyborach w roku ubie
głym. Jak oceniasz tegorocz
ne konkurencje przygotowa
ne przez organizatorów i cały 
konkurs?

Tak, brałam rok temu udział 
w wyborach, dlatego też zde-
cydowałam się wziąć udział 
i w tym. Przyznam jednak, że 
tegoroczne konkurencje bar-
dziej mi się podobały. Znaczną 
rolę tutaj odegrała ich tematy-
ka. Rodzina Flinstonów i epo-
ka kamienia łupanego były 
motywem przewodnim całych 
wyborów. Z uśmiechem wspo-
minam więc na przykład kon-
kurencję tańca z przedmiotem 
archaicznym, ja akurat mia-
łam topór, który — jak się oka-
zało — rewelacyjnie sprawdził 
się w funkcji gitary. Ciekawym 
pomysłem było również odga-
dywanie zaszyfrowanego ha-
sła. Cały konkurs przebiegał 
w przyjaznej atmosferze, pro-

wadzący w naturalny sposób 
potrafił rozładować napięcie 
i stworzyć przemiły nastrój! 
Ekipa organizująca wybory 
również wspierała nas zza ku-
lis i muszę przyznać, że była 
bardzo dobrze przygotowana 
na wszystkie ewentualności. 

Co dał ci udział w takim kon
kursie?

Dostałam śliczne kwiaty i ko-
ronę, o której marzyłam jako 
mała dziewczynka (śmiech).

A tak poważnie — była to 
dla mnie kolejna przygoda 
w życiu. Poznałam masę no-
wych ludzi. Świetnie się bawi-
łam i oswoiłam ze sceną. Każ-
da z nas miała swoje pięć mi-
nut i mogła się poczuć jak 
gwiazda, gdyż wszystkie re-
flektory i oczy publiczności był 
skierowany właśnie na nią. 
Przed galą miałyśmy wizytę u 
fryzjera i kosmetyczki. Napraw-
dę czułam się wyjątkowo! 
Oprócz tego każda z nas do-
stała supernagrody rzeczowe, 
karnety na siłownię, bilety do 
kina, różne gadżety. Wybory 
Najmilszej to impreza na wyso-
kim poziomie. Gdyby nie fakt, 
że wygrałam, z pewnością wzię-
łabym w nich udział w przy-
szłym roku. Mam wiele miłych 
wspomnień i pięknych zdjęć 
z tych dni. Dlatego zachęcam 
wszystkie studentki do uczest-
nictwa w konkursie w przy-
szłym roku. Ja tam będę na 
pewno, ale niestety, już tylko 
jako członek jury. 

 
Redakcja „Studens Scribit”

Aktualności samorządowe
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Pomoc może otrzymać każdy

BON oferuje niepełnosprawnym studen-
tom (oraz kandydatom na studia z orze-
czeniem o niepełnosprawności) szeroki 
wachlarz praktycznych rozwiązań, bę-
dących odpowiedzią na niemalże 
wszystkie ich potrzeby. Począwszy od 
dostosowanych form egzaminu, tworze-
nia indywidualnych warunków korzy-
stania z biblioteki, pomocy tłumaczy ję-
zyka migowego, przez różnego rodzaju 
imprezy, spotkania, kursy, warsztaty, na 
lektoracie języka angielskiego dla stu-
dentów nie(do)słyszących skończywszy.

Gdy nastąpi kryzys…

W ramach wspierania studentów z nie-
pełnosprawnością na krakowskich uczel-
niach, BON oferuje indywidualne konsul-
tacje psychologiczne, z których można 
skorzystać codziennie. Oprócz wspom-
nia nych konsultacji studenci niepełno-
sprawni mogą wziąć udział w spotka-
niach grupowych o określonej tematyce 

oraz skorzystać z interwencji w sytuacji 
kryzysowej, gdy potrzebują jak najszyb-
szego wsparcia.

„Tak” dla kultury i sportu!

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych po-
dejmuje też działania, które mają na 
celu popularyzację kultury i sportu na 
naszej Uczelni. Aby stworzyć wszystkim 
chętnym warunki do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze, powstał pomysł zor-
ganizowania warsztatów teatralnych, na 
których studenci będą mogli rozwijać 
swój twórczy potencjał. Udział w warsz-
tatach zapewnia aktywne i kreatywne 
spędzanie wolnego czasu, integrację 
oraz przede wszystkim gromadzenie 
bezcennych doświadczeń i wspomnień. 

Udogodnienia dla nie(do)słyszących

Od rozpoczęcia działalności przez Peł-
nomocnika Rektora ds. Osób Niepełno-
sprawnych, a później Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych, funkcjonowanie na 

BIURO DO SPRAW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ćwiczenia rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, kursy języka migowe ■
go, sale z tablicami interaktywnymi, dostosowane formy egzaminu, ozna
czenia brajlowskie — to tylko niektóre z udogodnień, jakie oferuje niepeł
nosprawnym studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Pedagogicznego.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło działalność w styczniu 2009 r. — 
mówi mgr Iwona Skalbmierska, Referent ds. Osób Niepełnosprawnych. — Od te
go czasu oferuje ono pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepeł
nosprawnością zarówno studentom, jak i pracownikom. Ponadto pomagamy stu
dentom przygotować się do wejścia na rynek pracy. W tym celu organizujemy 
m.in. warsztaty z autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Cudze chwalicie



10

uczelni studentów z wadą wzro-
ku, słuchu oraz z innymi proble-
mami stało się prostsze. Aby 
wyjść naprzeciw potrzebom stu-
dentów z wadą słuchu, powoła-
no funkcję Koordynatora ds. 
Osób Niepełnosprawnych — 
spra wuje ją obecnie Anna 
Suber lak, która pomaga stu-
dentom w załatwianiu spraw 
w dziekanacie, kieruje zespo-
łem tłumaczy migowych oraz 
zajmuje się innymi problemami 
dotyczącymi nie(do)słyszących. 

Tabliczki w alfabecie 
Braille’a 

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że Uniwersytet Pedagogiczny 
jako pierwsza uczelnia w Kra-
kowie wprowadził system ozna-
kowań dla osób niewidomych. 
Dzięki srebrnym tabliczkom 
brajlowskim łatwiej jest się po-
ruszać studentom niewidzącym 
i niedowidzącym. Niezwykle 
przydatne są także kursy orien-
tacji przestrzennej, zamontowa-
ne pasy ostrzegawcze z wypust-
kami oraz specjalnie zaprojek-
towane windy z głosowym sys-
temem powiadamiania, Uczel-
nia została również zaopatrzo-
na w specjalistyczny sprzęt, 
m.in.: stanowiska komputero-
we z listwami brajlowskimi, 
multilektora i programy czyta-
jące.

Problemy z poruszaniem 
się?

Osoby mające problem z poru-
szaniem się też mogą skorzy-
stać z wielu udogodnień, ofero-

wanych przez Uczelnię, m.in. 
ze specjalnie przystosowanych 
akademików i miejsc parkingo-
wych. Studenci mogą także 
brać udział w zajęciach reha-
bilitacyjnych na basenie. 

Studiować może każdy

Myśl przewodnią działalności 
Biura ds. Osób Niepełnospraw-
nych stanowi przekonanie, że 
wszystkie osoby uczęszczające 
na zajęcia są pełnoprawnymi 
studentami, bez względu na 
typ i stopień niepełnosprawno-
ści. Rzecz w tym, żeby studio-
wać mógł każdy!

Równe prawa  
dla wszystkich

Wbrew pozorom Polska jest 
wciąż na etapie przełamywa-
nia barier — mentalnych i ar-
chitektonicznych. Często po-
pełnianym błędem przy niwe-
lowaniu nierówności jest ulgo-
we traktowanie osób niepełno-
sprawnych. Takie podejście 
nierzadko może przynieść wię-
cej szkód niż korzyści (zwłasz-
cza w kwestiach związanych 
z barierami mentalnymi oraz 
integracją). Ważne jest nato-
miast, aby stwarzać i wykorzy-
stywać szanse edukacyjne, 
dzięki którym osoby niepełno-
sprawne będą mogły studio-
wać na równych prawach z po-
zostałymi studentami.

 
Zuzanna Karwat 

II rok socjologii UP 
(studia I stopnia)

Cudze chwalicie
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Raz w miesiącu (w czwartki) klub „Ba-
kałarz” przy ul. Ingardena 4 otwiera 
podwoje dla tych, którzy mają ochotę 
poznać nowe nurty w światowym kinie. 
Projekcje odbywają się w ciągu roku 
akademickiego, z wakacyjną przerwą. 
Spotkania grupowane są tematycznie, 
sama projekcja poprzedzona jest pre-
lekcją prof. Bogusława Skowronka, 
a następnie ma miejsce pokaz filmu, po 
czym przychodzi czas na dyskusję.

Trochę historii

Warto wspomnieć o początkach istnie-
nia tego miejsca, gdzie dziś studenci 
(nie tylko UP) mogą spędzić wspaniale 
czas. Sam prof. Bogusław Skowronek 
tak mówi o początkach istnienia Sekcji 
Filmowej: Na początku lat dziewięćdzie
siątych, kiedy jeszcze byliśmy Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną, tuż po skończe
niu studiów i po tym, jak zostałem asy
stentem w Instytucie Filologii Polskiej, 
założyłem (z pomocą prof. Jerzego Wa
ligóry) Dyskusyjny Klub Filmowy 
WSPAK. Działał on oficjalnie, był zare
jestrowany w Polskiej Federacji Klubów 
Filmowych, a pokazy odbywały się 
w audytorium Danka. Wtedy jeszcze 
była tam kabina projekcyjna z projek
torami na taśmę 35 mm (DVD nie istnia

ło, tak, były takie czasy). Filmy wypoży
czałem głównie z Filmoteki Narodowej, 
pokazy zaś układałem w cykle tema
tyczne: jeden miesiąc — jeden cykl. Po
dobnie jak dziś przed filmem wygłasza
łem prelekcję, a potem wyświetlaliśmy 
(operator zawodowy oraz czasem w je
go zastępstwie ja sam) film. Tak więc 
Dyskusyjny Klub Filmowy WSPAK był 
zaczątkiem obecnie działającej Sekcji 
Filmowej Koła Polonistów. Kiedy jednak 
zacząłem pisać doktorat, a później za
częły się prace remontowe audytorium 
Danka, klub zawiesił działalność. Zlik
widowano kabinę projekcyjną, a pro
jektory sprzedano krakowskiemu kinu 
ARS (ku mej radości i z mej inicjatywy). 
To w sali „Kiniarnia” ARSu działały 
przez długie lata nasze uczelniane pro
jektory…

Pomysł na film

Przychodząc na spotkania filmowe w „Ba-
kałarzu”, zastanawiałam się skąd biorą 
się pomysły na dane spotkanie, każde 
jest przecież tak różne od innych i fascy-
nujące. Idąc korytarzem naszej Uczelni, 
z daleka wypatruję plakatów zwiastują-
cych nowy pokaz prof. Skowronka i już 
nie mogę się doczekać, by dojrzeć, co cie-
kawego będzie w najbliższy czwartek. 

Kocham kino w „Bakałarzu”

Cudze chwalicie...

Świat filmowej fikcji, balansującej na granicy prawdziwego życia. Emo ■
cje, które przeszywają do wewnątrz. Reżyserzy, osiągający szczyty karie
ry, i gwiazdy filmowe, te z Hollywood, ale i te mniej znane. To świat filmu, 
który porywa bez reszty. Z tym światem właśnie spotkać możecie się w Klu
bie Studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego „Bakałarz”!
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Cudze chwalicie

Od roku akademickiego 2003/2004 
do r. 2012 (dokładnie do filmu Biegnij 
Lola, biegnij) zdołano wyświetlić już 
63 filmy. Projekcje były bardzo różne 
tematycznie — od japońskiego kina 

grozy po śpiewających transwestytów 
z kosmosu, czyli progresywnych ga-
tunków filmowych. Jak prof. Skowro-
nek wybiera filmy? Skąd to morze po-
mysłów?
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Cudze chwalicie...

???????????

Filmy na poszczególne pokazy wy
bieram sam. Kieruję się zawodowym 
przygotowaniem, wiedzą filmoznaw
czą, własnym gustem i raczej dobrą 
świadomością, jakich filmów oczekuje 
ciekawy świata i doznań artystycznych 
student. Nasz student! Zawsze, więc po
kazuję filmy, które nie funkcjonują 
w tzw. normalnym obiegu filmowym, są 
albo zbyt „stare”, by znali je młodzi 
oglądający (wybaczcie, ale dla obecnie 
studiujących lata siedemdziesiąte XX w. 
to prehistoria) albo na tyle „artystycz
ne”, „dziwne”, „odjechane”, „kontro
wersyjne”, „szokujące”, że warto je po
kazywać. Lubię kino, które nie jest „let
nie”, obojętne, które wzbudza emocje, 
zaciekawia, skłania do dyskusji, spo
rów, polemik.

Istotą pokazów Sekcji Filmowej jest 
zapoznawanie widzów z całością sztuki 
filmowej, jej ogromnym bogactwem 
i różnorodnością, nie tylko z kinem, któ
re na co dzień można zobaczyć w multi
pleksach. Program pokazów jest za każ
dym razem taki sam. Temat wiodący fil
mu, prelekcja, oglądanie, a potem dys
kusja, którą bardzo cenię. Dowiaduję się 
wtedy wielu ważnych rzeczy. Uwielbiam 
dyskutować o obejrzanym filmie! Cieszę 
się, że wiele osób chodzących na poka
zy podziela moje zdanie!

Miłość 

Nie znam nikogo, kto nie lubiłby oglą-
dać filmów. Tak po prostu, bez zobo-
wiązań, na kanapie, w kinie, w plene-
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rze, ze znajomymi, z ukochanym i sa-
motnie, tęskniąc lub też śmiejąc się bez 
opamiętania. Ale w którym momencie 
„lubić kino” to już za mało? W którym 
momencie przyłapujemy się na rozbie-
raniu fabuły na czynniki pierwsze, tak 
jak rozkładamy na czynniki pierwsze 
gesty i słowa ukochanej osoby? Nie 
wiem. Ale wiem jedno, że miłość do ki-
na jest jak dobra kawa. Uzależniająca, 
ale dająca radość i energię.

Do takiego uczucia przyznaje się 
także prof. Skowronek: Oczywiście, że 
kocham kino! Jestem skrajnym kinoholi
kiem. Jestem też szczęściarzem, bo łą
czę pracę zawodową (naukowo zajmu
ję się filmoznawstwem na polonistyce 
oraz na nowo otwieranym u nas kultu
roznawstwie) z osobistą pasją. Filmy 
oglądam od zawsze, a bardziej profe
sjonalnie zacząłem się nimi zajmować, 
kiedy rozpoczynałem studia. I tak po
woli, nabywając wprawy, wiedzy, kom
petencji, uzyskując stopnie naukowe, 
doszedłem do dnia dzisiejszego. Czas, 

który oddaję Sekcji, jest czasem po
święcanym zupełnie dobrowolnie i po
za pracą, ale film to dla mnie doświad
czenie egzystencjalne — wymyślone fil
mowe historie, które w kontekście wła
snego życia stają się czymś ważnym. 
Ważnym dla każdego oglądającego 
w inny sposób. I dopóki znajdą się chęt
ni, by razem ze mną oglądać filmy, 
a potem o nich dyskutować, dopóty bę
dę Sekcję prowadził, nie zważając na 
poświęcany prywatny czas i bezintere
sowną działalność.

Serdecznie zapraszamy do klubu 
studenckiego „Bakałarz” przy ul. Ingar-
dena 4. Kiedy i w jakich godzinach od-
będzie się kolejne spotkanie filmowe, 
dowiecie się na stronie internetowej: 
www.bakalarz.krakow.pl Warto zajrzeć, 
bo film to życie, z którego wymazano 
plamy nudy!

Maria Dubis 
III rok politologii UP 

(studia I stopnia)

Cudze chwalicie...

???????????
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Nowinki kół naukowych

Jak podaje portal niepełnosprawni.gov.
pl, według danych demograficznych 
„w 2011 roku liczba osób niepełnospraw-
nych prawnie w wieku produkcyjnym wy-
nosiła około 2,0 mln (dokładnie 2024 tys.), 
co stanowiło 8,4% ludności w tym wie-
ku”1. Dla wszystkich zainteresowanych 
tematyką seksualności osób niepełno-
sprawnych, pracujących z takimi osoba-
mi albo mających zamiar robić to w przy-
szłości, zachęcamy do udziału w konfe-
rencji z cyklu „Oblicza seksualności osób 
niepełnosprawnych — wątki rozproszo-
ne w pedagogice specjalnej”, organizo-
wanej przez Instytut Pedagogiki Specjal-
nej Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie. Temat tej konferencji, 
która odbędzie się w Krakowie w dniach 
8–9 października 2012 r., to „Seksual-
ność osób niepełnosprawnych w kontek-
ście społecznych uwarunkowań”. Jest to 
bezsprzecznie trudny temat, wręcz temat 
tabu, dlatego warto o tym rozmawiać, 
dzielić się wiedzą i doświadczeniami 
oraz posłuchać ekspertów. 

Tematyka konferencji jest bardzo 
zróżnicowana i z pewnością każdy znaj-
dzie w niej coś dla siebie. Być może uzy-

1 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dane- 
-statystyczne/dane-demograficzne (dostęp: 22 IV 
2012).

skasz odpowiedzi na pytania, które Cię 
najbardziej nurtują.

Obszary tematyczne konferencji to:
— rodzina a seksualność osób nie-

pełnosprawnych;
— szkoła a seksualność osób nie-

pełnosprawnych;
— instytucja a seksualność osób 

niepełnosprawnych
— prawo a seksualność osób nie-

pełnosprawnych;
— kultura i religia a seksualność 

osób niepełnosprawnych;
— medycyna a seksualność osób 

niepełnosprawnych.
Dwa dni konferencji będą obfitowa-

ły w sesje plenarne z udziałem wybit-
nych specjalistów z dziedziny seksuolo-
gii, rehabilitacji, medycyny i oczywiście 
pedagogiki specjalnej i polityki spo-
łecznej. Program przewiduje także 
warsztaty tematyczne z udziałem wybit-
nych praktyków i ekspertów oraz sesje 
plakatowe.

Zapraszamy!
Natalia Nóżka 

I rok poradnictwa zawodowego UP 
(studia II stopnia) 

III rok politologii UP 
(studia I stopnia)

SEKSULANOŚĆ… 
UPOŚLEDZONA?
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Sport — za encyklopedią PWN — to 
z założenia pokojowe współzawodnic-
two, którego istotę stanowi indywidual-
na lub zespołowa rywalizacja oraz dą-
żenie do jak najlepszych wyników, po-
dejmowane również w celach rekreacji 
oraz doskonalenia własnych cech fi-
zycznych. Sprzyja zachowaniu zdrowia 
oraz rozwija cechy osobowości. Na tle 
ostatnich wydarzeń z różnych aren 
sportowych zasadne pozostaje jednak 
zawarte w tytule pytanie, czy aby na 
pewno sport to zdrowie.

Na sport możemy patrzeć z różnych 
punktów widzenia. Sport uprawiany za-
wodowo i profesjonalnie to po prostu 
rodzaj pracy. Sport w rozumieniu ama-
torskim nie jest źródłem dochodów, lecz 
źródłem satysfakcji z treningów, meczy 
i podnoszenia swoich umiejętności 
w ramach regularnego uprawiania. 
Sport w formie rekreacyjnej jest upra-
wiany w czasie wolnym od pracy i obo-
wiązków, z większą lub mniejszą regu-
larnością. Każda z tych form uprawia-
nia sportu niesie ryzyko odniesienia 
kontuzji czy urazu w rozumieniu zarów-
no psychicznym, jak i fizycznym.

Przyjrzyjmy się jednak im po kolei. 
W sporcie zawodowym zawodniczki 
i zawodnicy niemal codziennie odby-
wają po dwa treningi z różnym natęże-
niem i z różnymi obciążeniami. Nigdy 
nie jest tak, że nie pozostawia to żad-

nego śladu na naszym zdrowiu. Zuży-
cie dotyczy także ludzkiego ciała. Jeśli 
przesadzimy z obciążeniem, w każdej 
chwili możemy naderwać jakiś mięsień, 
który następnie trzeba poddać leczeniu 
i regeneracji. Każdy uraz osłabia orga-
nizm. Wystarczy chwila nieuwagi, nie-
cofnięcie w porę nogi przy ataku ze 
strony przeciwnika podczas meczu 
(a nawet treningu) i kości już trzeszczą. 
Jeśli mamy do czynienia z bardzo 
ostrym starciem, wówczas kość może 
nie wytrzymać i pęknąć jak zapałka. 
Następstwem jest ból, interwencja chi-
rurgiczna, a po zrośnięciu się kości 
trzeba włożyć ogrom pracy zarówno fi-
zycznej, jak i psychicznej, aby powrócić 
do pełnej sprawności oraz formy, którą 
prezentowało się przed urazem. Cza-
sem jest to, niestety, niemożliwe. Przy-
kłady można mnożyć w nieskończo-
ność. Włodzimierz Lubański, świetny 
zawodnik, w wieku 27 lat podczas spo-
tkania eliminacyjnego do mistrzostw 
świata w piłce nożnej z drużyną Anglii 
doznał bardzo poważnej kontuzji kola-
na, z którą zmagał się niemal przez 
dwa lata. Walka o odzyskanie spraw-
ności i powrót do gry w piłkę okazały 
się sukcesem, ale tylko połowicznym. 
Dlaczego? Ponieważ pan Włodzimierz 
już nigdy nie odzyskał tego błysku ge-
niuszu, który towarzyszył jego grze 
przed feralnym spotkaniem z Anglika-

SPORT TO ZDROWIE. 
CZY ABY NA PEWNO? 
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mi. Kolejny przypadek, który nie zakoń-
czył się już happy endem, to historia 
Marca van Bastena, jednego z najlep-
szych napastników lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX w., gracz 
Ajaxu Amsterdam i włoskiego AC Milan 
oraz reprezentant Holandii. W sezonie 
1992/1993 w spotkaniu włoskiej Serie A 
jego Milan grał z Anconą, a van Basten 
z powodu kontuzji kostki musiał opuś-
cić boisko. Wydawało się, że uraz uda 
się wyleczyć. Van Basten wrócił nawet 
na boisko jeszcze w tym samym sezo-
nie, kontuzja okazała się jednak na ty-
le poważna, że w 1993 r., w wieku 
zaled wie 29 lat, musiał podjąć decyzję 
o rezygnacji z gry w piłkę. Oba przed-
stawione przypadki to wynik kontuzji, 
których zawodnicy nabawili się pod-
czas gry, w starciach z przeciwnikiem.

Innymi przypadkami są kontuzje spo-
wodowane przemęczeniem i doprowa-
dzeniem do granic wytrzymałości nasze-
go organizmu. Powodem tego stanu rze-
czy są długoletnie, wyczerpujące trenin-
gi. Jeden z najwybitniejszych polskich 
siatkarzy Sebastian Świderski w tym 
roku zakończył karierę, obfitującą w suk-
cesy zarówno klubowe, jak i reprezenta-
cyjne. W cieniu tych sukcesów pozostaje 
ciągła walka naszego zawodnika z róż-
nymi kontuzjami, które przerywały jego 
karierę i ostatecznie przyczyniły się do 
decyzji o jej zakończeniu.

Coraz częściej dochodzi jednak do 
wypadków skrajnych, kiedy to wyczyno-
wi sportowcy kończą życie na boiskach 
czy halach sportowych. Wspomnieć mo-
żemy tutaj o Marcu Vivienie Foé, piłka-
rzu reprezentacji Kamerunu, który 
w trakcie meczu doznał zawału serca 
i zaraz po spotkaniu zmarł. Antonio 
Puer ta, 23-letni zawodnik Sevilli, za-
słabł w czasie meczu i kilka godzin 
później również odszedł. Takie przy-
padki zdarzają się nie tylko w piłce 
nożnej; podczas spotkania siatkarskie-

go zmarł na zawał serca były reprezen-
tant Włoch, medalista olimpijski z Atlan-
ty Vigor Bovolenta.

Sytuacje, w których dochodzi do na-
rażenia życia lub zdrowia nie ograni-
czają się tylko do sportu zawodowego, 
gdyż do wielu urazów dochodzi rów-
nież w sporcie amatorskim. 

Do sportu amatorskiego zaliczamy 
oczywiście też sport akademicki, w któ-
rym treningi odbywają się regularnie, 
aczkolwiek rzadziej niż w zawodow-
stwie. Tutaj nie ma profitów z gry, liczy 
się tylko zadowolenie i satysfakcja 
z osiągnięć. I ta odmiana sportu niesie 
również zagrożenia, a kontuzje zdarza-
ją się niemal równie często co w spo-
rcie zawodowym. Niejednokrotnie nasi 
zawodnicy KU AZS UP Kraków nie koń-
czyli treningów z powodu skręcenia, 
stłuczenia czy złamania kończyny. Wy-
starczy chwila nieuwagi, źle wymierzo-
ny skok, spóźniony wślizg, aby na jakiś 
czas trzeba było odpocząć od uprawia-
nia sportu. Czasem trzeba założyć gips, 
czasem stosować usztywnienia i okła-
dy. To wszystko będzie miało także 
wpływ na nasze przyszłe funkcjonowa-
nie.

Sport w formie rekreacyjnej wydaje 
się tutaj najmniej „kontuzjogenny”, co 
nie oznacza bynajmniej, że jest tego ry-
zyka pozbawiony całkowicie. Jeśli tylko 
raz na jakiś czas postanawiamy „odku-
rzyć” nasze mięśnie, musimy liczyć się 
z tym, że coś może strzelić, chrupnąć 
czy naciągnąć się, a stan ten nie ma 
nic wspólnego z dobrym samopoczu-
ciem i zdrowiem. Biegając rekreacyjnie, 
co kilka dni, musimy się liczyć z tym, że 
źle postawimy stopę, nie zobaczymy 
śliskiego korzenia, a to wystarczy, aby 
„strzeliła” torebka stawowa i po raz ko-
lejny przywitał nas doktor, który umieś-
ci nogę w gipsie na kilkanaście dni.

Jak więc łatwo zaobserwować, sport 
pod każdą postacią niesie większe lub 

Akademicki Związek Sportowy



18

mniejsze zagrożenia dla na-
szego zdrowia, a niejednokrot-
nie życia. Czasem nawet nie 
zdajemy sobie nawet sprawy z 
tego, co może nam zaszkodzić. 
Jak więc widzimy, definicja 
sportu nie jest do końca trafna, 
ponieważ w wielu przypadkach 
nie przyczynia się on do polep-
szenia stanu zdrowia, a wręcz 
przeciwnie. Czasem winne są 
nadmierne obciążenia, czasem 
nieznajomość własnych ogra-
niczeń, a czasem po prostu 
nieszczęśliwy zbieg okoliczno-
ści. W tym miejscu zapewne 
większość z was zadaje sobie 
pytanie: „Po co więc uprawiać 
sport, skoro osoba uprawiają-
ca sport pisze coś takiego?” 
Wbrew pozorom odpowiedź na 
to pytanie jest bardzo prosta. 
Sport to fenomen. Mimo tak 
wielu przeciwwskazań, tak wie-
lu zagrożeń dla zdrowia milio-
ny osób na całym świecie po-
zostają przy nim. Dzieje się 
tak, ponieważ inne aspekty za-
warte w definicji sportu rekom-
pensują z nadwyżką te zagro-
żenia. Podczas rywalizacji 
można rozładować negatywne 
emocje, pozytywnie naładować 
się przed kolejnym dniem 
w pracy i jeśli nawet w trakcie 
rywalizacji dochodzi do spięć, 
to pozostawiamy je boisku, na 
hali czy na korcie, a po meczu 
rywale i tak przybijają sobie 
„piątki”. 

Jeśli zdarzają się sytuacje 
kryzysowe, jak choćby kontu-
zje, to z nich też można wy-
nieść sporo pozytywnych do-
świadczeń. Takie właśnie mo-
menty kształtują naszą osobo-
wość, hartują nas, bo w spo-

rcie nie chodzi o to, że coś so-
bie zrobiłeś i już przestajesz 
się angażować. Najważniejsze 
jest to, że po takiej porażce 
starasz się jak najszybciej wró-
cić do punktu wyjścia. Trudno 
to wyjaśnić, ale tak po prostu 
jest, kolejne niepowodzenia 
powodują, że jeszcze bardziej 
pragniemy je przezwyciężać.

Sport wielu zawodnikom 
zabrał życie, równie wielu oso-
bom jednak je jednak urato-
wał, zarówno w sensie dosłow-
nym, jak i w przenośni. Przy-
wrócił sens życia i wiarę w sie-
bie, oderwał od złych nawy-
ków, ponieważ gdy wychodzi-
my na boisko, liczy się gra, 
przyjemność, a inne problemy 
schodzą na odległy plan. Niech 
przykładem tutaj będą zawod-
nicy z Haiti czy Afryki, z krajów, 
których ludność boryka się 
z klęskami żywiołowymi, bra-
kiem wody, głodem, epidemia-
mi, a jednak podczas sporto-
wej rywalizacji wszystko to od-
chodzi w niepamięć. Przez tych 
kilka chwil człowiek czuje się 
spełniony, ważny i ma nadzie-
ję na lepsze jutro, które dzięki 
uporowi zdobytemu przez upra-
wianie sportu może nie być aż 
tak odległe. Jeśli w sporcie po-
trafisz się angażować, czerpać 
z niego radość i pozytywne 
emocje, to znaczy, że jesteś 
w stanie to robić również w ży-
ciu codziennym! Na tym pole-
ga piękno sportu i jego feno-
men.

 
Bartosz Iwanek 

Członek Klubu Uczelnianego 
AZS UP
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Sytuacje, z którymi spotykamy się w ży-
ciu, często stawiają przed nami nie-
oczekiwane wyzwania. Trzeba nagle 
wymyślić rozwiązanie problemu albo 
plan B, C… I właśnie wtedy w głowie 
pustka. Nic. Ciemno. A chodzi tylko 
o to, żeby c o ś  przyszło do głowy. Przyj-
dzie, ale nie samo. Pomóż swoim sza-
rym komórkom i zamiast narzekać na 
brak kreatywności — ćwicz ją!

Jeżeli myśląc nad problemem, za-
zdrościsz tym, których uważasz za kre-
atywnych, i zadajesz sobie pytanie: 
„Czemu ja tego nie mam?”, to zaraz 
mocno się rozczarujesz. Kreatywność 
tkwi w każdym z nas. Amerykańscy na-
ukowcy (jak zwykle niezawodni, jeśli 
chodzi o pomysłowość) przeprowadzili 
w 1961 r. serię badań mającą na celu 
sprawdzenie, co dzieje się z naszymi 
umysłami w miarę dorastania. Testy na 
kreatywność (dopasowywanie elemen-
tów, szukanie rozwiązań lub zastoso-
wań dla określonych przedmiotów) 
przeprowadzono wśród pięciolatków. 
Okazało się, że 98% dzieci można było 
przypisać cechę kreatywności. Po pię-
ciu latach przeprowadzono kolejne ba-
dania tej samej grupy dzieci. Pomysło-
wych dziesięciolatków było już tylko 
30%. Po kolejnych pięciu latach — zo-
stało 12% kreatywnych. Ilu dorosłych 
pozytywnie przechodzi takie testy?

Okazuje się, że każdy z nas jako 
dziecko przejawia cechy osoby kre-
atywnej: ciekawość świata, zadawanie 

mnóstwa pytań, zamiłowanie do ekspe-
rymentowania i doświadczania wszyst-
kiego na własne oczy i na własnym cie-
le. Z biegiem lat zatracamy to nasze 
„wewnętrzne dziecko”, w miarę jak po-
znajemy przepisy, normy, zakazy i na-

kazy. Coraz częściej godzimy się z tym, 
że c z e g o ś  n i e  d a  s i ę  z r o b i ć  al-
bo że z a d a n i e  j e s t  n i e w y k o n a l -
n e  i rezygnujemy. A gdybyśmy pew-
nych rzeczy nie wiedzieli, to próby by-
łyby podejmowane nadal. Zatem jeśli 
chcesz być kreatywny, pielęgnuj w so-
bie to niesforne dziecko.

Kreatywnie

Potraktuj swój umysł jak jeden z mięśni 
i trenuj go. Skoro każdy z nas ma w so-
bie pokłady pomysłów, trzeba sprawić, 
by wydobywać je właśnie wtedy, kiedy 
ich potrzebujemy — na uczelni, w pra-
cy, w życiu osobistym. Możesz być po-
mysłowy. Możesz, jeśli chcesz. Jak 
dziecko pytaj, eksperymentuj, doświad-
czaj, używaj wyobraźni, twórz i konstru-

COŚ WYMYŚLĘ…

Zmotywuj się!

O kreatywności słów kilka ■

Niezależnie od tego, ile masz lat, 
jeżeli potrafisz zachować pragnie-
nie bycia kreatywnym, to utrzymu-
jesz też przy życiu swoje wewnętrz-
ne dziecko. 

Anonim
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uj — to przykłady tego, jak trenować 
umysł, by pracował efektywniej. Tak 
istotne jest tu działanie, bo to ono, 

w połączeniu z ideami, sprawia, że mo-
żemy mówić o kreatywności. Jeśli masz 
pomysły, ale nie realizujesz ich, pozo-
stajesz na poziomie teorii — jesteś po-
mysłowy. Kreatywność to pomysł i dzia-
łanie.

Bariery widoczne i ukryte

Poziom kreatywności maleje wraz z wie-
kiem, ale tak nie musi wcale być. Ogra-
niczenia nakładające się podczas do-
rastania do p r a w d z i w e g o  życia 
zmuszają do poruszania się tylko po 
określonym terytorium. Daje to poczu-
cie bezpieczeństwa i stabilizacji. Cza-
sem warto wyjść poza schemat narzu-
cony z góry. Tak rodzą się innowacje: 
kwadratowe talerze, pojazdy wykorzy-
stujące alternatywne źródła zasilania, 
nowe trendy w modzie. Zastane normy 
i zasady porządkują życie, co często 
jest nieocenioną pomocą. Czasem jed-
nak warto zastanowić się, co byłoby, 
gdyby świat na chwilę stanął do góry 
nogami. 

W trakcie poszukiwań nowych roz-
wiązań należy pozbyć się też ograni-
czeń, które mieszczą się w worku z na-
pisem „Co powiedzą inni?” Pewnie za-
nim pojawi się to właściwe rozwiąza-
nie, najlepszy pomysł, po drodze zda-
rzą się też zupełnie nietrafione, śmiesz-
ne, niepoważne, może nawet głupie. 
Zamiast zniechęcać się i przedwcze-

śnie oceniać, co jest dobre, a co nie — 
generuj pomysły. Nie zawsze pierwsze 
rozwiązania są genialne. Trzeba po-
pełnić kilka błędów, żeby osiągnąć wy-
marzony efekt. 

Bywa też, że kreatywność blokują 
milczące założenia, czyli silnie utrwalo-
ne przekonania i schematy postępowa-
nia. 

Nakarm swój umysł

Brzmi to enigmatycznie, a sprawa jest 
prosta. Umysł potrzebuje kultury, zde-
rzenia z kulturą na różnych płaszczy-
znach. Wyjścia do kina, teatru, na kon-
certy. Słuchania muzyki, zwiedzania 
i najbardziej rozbudzającego wyobraź-
nię czytania. To niezbędny pokarm dla 
umysłu. Buduje bazę odniesień i po-
wiązań, które kiedyś mogą stać się in-
spiracją. Twórcy reklam wykorzystują 
motywy filmowe, postaci literackie. Ob-
cowanie z kulturą to nie tylko przyjem-
ność; to czas, kiedy gromadzimy do-
świadczenia, które (zmodyfikowane lub 
użyte częściowo) przydadzą się, jeśli 
nie będziemy wiedzieć, co zrobić. Może 
okaże się, że ktoś kiedyś miał podobny 
problem i wiemy, jak sobie z nim pora-
dził. 

Ważne jest bowiem myślenie analo-
giczne. Istnieje hipoteza, że rozwiąza-
nia wszystkich naszych problemów już 
gdzieś w świecie istnieją. Warto odwo-
łać się do świata przyrody — tu mamy 
prawdziwą kopalnię rozwiązań: ptaki 
stały się inspiracją do budowy samolo-
tu, kocie oczy świecące w ciemnościach 
posłużyły jako wzór odblasków, zama-
rzające łososie stały się podstawą prze-
mysłu chłodniczego. A to tylko wybrane 
przykłady. 

Kiedy pojawia się trudna do rozwią-
zania kwestia — szukaj w otoczeniu 
podobnych układów i zależności.

Zmotywuj się!

Nie mam żadnych ukrytych talen-
tów, może z wyjątkiem niepoha-
mowanej ciekawości.

Albert Einstein
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Zadawaj pytania

Podobno kto pyta, nie błądzi. Można 
powiedzieć więcej: kto pyta, ma więk-
sze szanse, by dojść do celu. Pytania 
dowodzą, że jesteś człowiekiem cieka-
wym, ambitnym, spostrzegawczym. 
Chodzi o to, żeby nie zawsze godzić się 
na wszystkie informacje, które podaje 
się jako pewnik. Warto pytać, bo to roz-
wija umysł. Dziecko zadaje średnio po-
nad 120 pytań dziennie. Dorosły już tyl-
ko cztery (swoją drogą, ciekawe, o co 
pyta…). 

Trenuj

Można ćwiczyć kreatywność, pisząc na 
przykład zabawne/mrożące krew w ży-
łach/poważne/ (jakie chcesz) opowia-
dania. „Król Karol kupił królowej Karo-
linie…” Co było dalej? Żyli długo 
i szczęśliwie… Dobrze, ale dopisz dal-
szy ciąg tak, żeby każde słowo rozpo-
czynało się na literę K.

Innym ćwiczeniem jest szukanie za-
stosowania dla przedmiotów codzien-
nego użytku. Szczoteczka do zębów 
jest narzędziem służącym do polerowa-
nia jamy ustnej. Tylko? Z uwagi na 

swoje wymiary świetnie nadaje się do 
czyszczenia trudno dostępnych miejsc 
na przykład w łazience czy w kuchni. 
Wyglądem przypomina szczotkę do 
czesania — może stanie się odpowied-
nim grzebieniem dla chomika? Można 
nakładać nią farbę na włosy albo... 
Masz jeszcze jakiś pomysł? Jeśli pa-

miętamy o wszystkich cechach przed-
miotów, to może się okazać, że w domu 
posiadamy cały arsenał narzędzi 
wszechstronnie przydatnych. 

Po kolei

Jest problem i trzeba go rozwiązać. Kie-
dy stajesz przed takim wyzwaniem 
(a nie uciekasz od niego), wyrażasz 
chęć podjęcia twórczego wysiłku. Dalej 
trzeba gromadzić możliwe (i niemożli-
we) pomysły. Jak w burzy mózgów — 
nie ma złych pomysłów, jedne pasują 
lepiej, inne gorzej. Na razie nie powin-
no się ich oceniać, bo na to przyjdzie 
czas. Kiedy zabraknie już analogii, po-
równań, pomysłów szalonych i poważ-
nych, daj sobie chwilę wytchnienia. Po 
krótkim czasie można przystąpić do 
oceny pomysłów — co jest dobre, co 
wymaga modyfikacji, a co zupełnie się 
nie nadaje. Na tym etapie warto wyko-
nać analizę SWOT, która pozwoli na 
racjonalną ocenę szans i zagrożeń wy-
nikających z wybranego rozwiązania. 
A kiedy spośród różnych rozwiązań wy-
łoni się to najlepsze, czas wprowadzić 
je w życie.

Dookoła nas istnieje nieograniczona 
ilość zasobów, z których możemy ko-
rzystać podczas podejmowanych prób 
twórczego myślenia. W nas — pokłady 
pomysłów. Wystarczy tylko przygotować 
swój umysł, by pracował kreatywnie. 
Można to zrobić, pielęgnując w sobie 
ciekawe świata, zadające mnóstwo py-
tań dziecko. Pomyśl inaczej, odwrotnie. 
Twoja niezgoda na zastane i wyuczone 
zasady może zrodzić pomysł, o jakim 
świat nie słyszał. 

 
Magdalena Ryba 

II filologii polskiej UP 
(studia II stopnia) 

Zmotywuj się!

Odkrycie polega na tym, że widzi 
się to, co widzą wszyscy, ale myśli 
się tak, jak nikt dotąd nie myślał.

Anonim
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Czerwiec chyba każdemu studentowi ko-
jarzy się z sesją, no cóż — taki już nasz 
los. Całkiem godnym pocieszeniem wy-
daje się jednak fakt, że wcześniej przy-
chodzi maj, a wraz z nim… święto uni-
wersyteckiej młodzieży — juwenalia. 
Brzmi miło, prawda? To przecież czas 
zabawy, koncertów, pochodów czy bez-
troskiego grillowania w towarzystwie 
znajomych. Ale może zacznijmy od po-
czątku. Skąd wywodzi się to święto? Jak 
obchodzono je wcześniej? Cofnijmy się 
parę wieków wstecz.

Beanalia, otrzęsiny i juwenalia to 
terminy, które odnoszą się do tradycji 
święta studentów. Otrzęsiny w swej 
pierwotnej formie najprawdopodobniej 
wywodzą się z Francji, a od XIV w. upo-
wszechniały się w środkowej Europie. 
Głównym elementem obrzędu było 
wprowadzenie nowicjusza do studenc-
kiego stanu. Z czasem święto młodych 
wyszło poza mury uczelni, a miastu, 
w którym takie zwyczaje praktykowano, 
zaczęto przypisywać specyficzny kli-
mat. Historia naszych polskich juwena-
liów sięga początków Akademii Kra-
kowskiej. Jan Ptaśnik (wybitny badacz 
historii i kultury polskiej, mediewista) 

pisze, że nie znamy żadnych źródeł, 
w których zachowały się dokładne infor-
macje o praktykach związanych z włą-
czaniem nowicjuszy do wspólnoty stu-
denckiej, wiadomo natomiast, że były 
to praktyki bardzo okrutne — oblewa-
nie wodą, golenie brody, publiczne szy-
kany i zaczepki. To był z pewnością 
swoisty egzamin z cierpliwości i wytrzy-
małości. I tak w średniowiecznej Aka-
demii Krakowskiej nowo przyjęty był 
zwany beanem (słowo to kojarzyć nale-
ży z pisklęciem, żółtodziobem, dźwię-
kiem wydawanym przez beczącą owcę 
czy cielę). Wybierano również arcybe-
ana, na którym skupiały się wszystkie 
tortury i szykany. Bean musiał złożyć 
przysięgę, że nigdy nie będzie mścił się 
za wyrządzone krzywdy. No cóż, bywa 
i tak. Wreszcie zorientowano się, że 
zwyczaj ten niegodny jest progów Aka-
demii i od 1511 r. całkowicie zakazano 
obchodzenia beanaliów, dodatkowo ar-
gumentując to tym, że „zbyt dużo w tym 
czasie w Krakowie tumultów i pijań-
stwa”. I tak będą płynąć kolejne wieki, 
żacy powalczą o swe wykształcenie, 
a kilkaset lat później stworzą niezależ-
ne ruchy studentów. Powstaną liczne 

JUWENALIA CZAS ZACZĄĆ, 
CZYLI 

MIASTO POD RZĄDAMI 
STUDENTÓW

Historia juwenaliów
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i różnorodne teatry, kabarety i festiwa-
le, kulturalne życie Krakowa zakwitnie.

Przenieśmy się teraz w XX wiek, do 
Lasu Wolskiego. To tutaj w 1954 r. od-
była się zabawa plenerowa, nazwana 
przez organizatorów — studentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego — Igrcami 
Żakowskimi. Rok później do wspólnej 
majówki przyłączą się ówcześni stu-
denci Politechniki Krakowskiej. Wkrótce 
pomysł przyjmie się wśród braci stu-
denckiej wszystkich krakowskich uczel-
ni i już niebawem, za zgodą władz, im-
preza przeniesie się na rynek Grodu 
Kraka. Źródła podają sprzeczne infor-
macje co do tego, w którym roku odby-
ły się pierwsze oficjalne juwenalia kra-
kowskie. Wiadomo, że w 1957 r. na Sta-
rym Mieście wzięło w zabawie udział 
około 200 przebierańców i muzyków. 
Był to początek roztańczonego korowo-
du, który na stałe wpisał się w juwena-
liową tradycję (z jednym, bardzo przy-
krym zresztą, wyjątkiem, ale o tym za 
chwilę). Przejdźmy do roku 1964, mając 
na uwadze, że to przecież czasy pełne-
go rozkwitu realnego socjalizmu. Świę-
to zbiegło się z obchodami sześćsetle-
cia istnienia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wtedy też do Krakowa zapro-
szono delegacje uniwersytetów z całe-
go świata. Przygotowania do obcho-
dów trwały długi czas. Według źródeł 
organizatorzy, a przede wszystkim stu-
denci, zdawali sobie sprawę, że ma to 
być wyraz przeciwstawienia się ustrojo-
wi socjalistycznemu, demonstracja 
światopoglądowej tożsamości młodych 
ludzi. Pozwolę sobie tutaj zacytować 
słowa prof. Hieronima Kubiaka, jednej 
z osób, które wtedy nadawały kształt 
świętu: „Od 1954 r. rozmawialiśmy 
o nazwie święta. Nie interesowały nas 
same «otrzęsiny», ale wyjście na ulicę, 
pokazanie, kim jesteśmy. Wiedzieliśmy, 
że musi się to odbyć 12 maja, w roczni-
cę założenia UJ. Poza tym przedsesyjny 

czas w sam raz nadaje się na rozłado-
wanie stresów, napięcia”.

Prace nad organizacją uroczystości 
były oczywiście kontrolowane przez ko-
munistyczne władze, które każdy ele-
ment obchodów „wzbogacały” treścia-
mi politycznymi, propagując „osiągnię-
cia systemu” komunistycznego. Nie-
mniej celem organizatorów było to, aby 
Kraków zobaczył inną rzeczywistość. 
I to podobno się udało. Przez Planty na 
Rynek Główny przemaszerował koloro-
wy pochód przebierańców, uczelnie 
przygotowały przegląd historii Polski. 
Niektóre źródła donoszą, że krakowia-
nie obsypywali kwiatami władze 
i przedstawicieli uczelni. To właśnie 
owe przedstawicielstwa, a także stu-
denci, spotkali się na Rynku z władza-
mi państwowymi, m.in. z ówczesnym 
premierem Józefem Cyrankiewiczem 
(Mieczysław Czuma, jeden z organiza-
torów, wspominał: „Nawet Cyrankie-
wicz te nasze występy oglądał i mu się 
podobało!”). Później odbył się bankiet 
w Sukiennicach, a wieczorem wybrano 
najmilszą studentkę Krakowa (kolejny 
element juwenaliowej tradycji, który 
przetrwał do dzisiaj).

Pochód nie zawsze kolorowy…

Nadszedł dzień 7 maja 1977 r. Ulica 
Szewska 7, brama. Tego dnia znalezio-
no zwłoki Stanisława Pyjasa, studen-
ta UJ, współpracownika Komitetu Obro-
ny Robotników. Za pewne uznaje się, 
że jego śmierć miała związek z działal-
nością opozycyjną, a wyrazem studenc-
kiego krzyku przeciw zbrodni SB było 
ogłoszenie żałoby publicznej i bojkot 
rozpoczynających się juwenaliów. Kro
nika Krakowa przypomina, że na mu-
rach miasta szybko pojawiły się klepsy-
dry i czarne flagi. 15 maja w kościele 
oo. Dominikanów odbyła się msza ża-
łobna (uczestniczyło w niej około 2 tys. 

Historia juwenaliów
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osób), a potem ul. Szewską przeszedł 
pochód z czarnymi sztandarami, palo-
no świece, milicja nie interweniowała. 
Wydarzenie, które przeszło do historii 
jako Czarne Juwenalia, zapoczątkowa-
ło formowanie się Studenckich Komite-
tów Solidarności. Wtedy też zakazano 
organizowania święta.

Oficjalne juwenalia powróciły w 1991 r., 
czyli już po upadku PRL-u i lekkim zła-
paniu oddechu. W wolnym kraju poja-
wiła się na nowo chęć do wspólnej za-
bawy. Wtedy też odbyły się imprezy ju-
wenaliowe w Miasteczku Studenckim 
AGH. Między akademikami pojawiły 
się sceny koncertowe. Głównymi spon-
sorami imprezy byli mieszkańcy osie-
dla, w cenę akademika wliczano bo-
wiem tzw. odpis kulturalny, który był 
przeznaczany właśnie na organizację 
„Pleneru na miasteczku”, części juwe-
naliów. W 1995 r. studenci zbuntowali 
się, pytając m.in. o to, dlaczego mają 
sponsorować też zabawę obcych ludzi, 
spoza środowiska studenckiego. Zwła-
szcza, że po „Plenerze” każdy akt wan-
dalizmu szedł na konto studentów. 
Główne imprezy przeniesiono więc 
w inne miejsca w Krakowie, np. na sta-
dion Wisły.

Dzisiaj to raczej gigantyczna 
impreza aniżeli wyraz własnej 
tożsamości

Z roku na rok impreza cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, ewoluuje. 
Wszystko zaczyna się w chwili, gdy 
prezydent miasta oddaje studentom 
klucze do bram grodu. Odtąd przez kil-
ka dni i nocy (teoretycznie trzy, cztery 
doby, a w praktyce, wiadomo, różnie to 
bywa) rządzi studencka, beztroska mło-
dzież (jak sama nazwa, od łac. iuve
nis — młodzieniec, wskazuje). Do sta-
łych elementów święta należą między-

uczelniane turnieje sportowe, występy 
kabaretów, wybory Najmilszej Student-
ki oraz wspomniany już parokrotnie po-
chód przebierańców, na który stroje 
przygotowywane są nieraz cały rok. 
Najmilsza Studentka Krakowa musi 
zmierzyć się z wieloma konkurentkami, 
wykazać bystrością i wdziękiem. Analo-
gicznie wybiera się też Superstudenta 
Krakowa. W całym mieście odbywają 
się liczne koncerty i imprezy, uczelnie 
przygotowują na tę okazję własne pro-
gramy na swych kampusach. Organi-
zatorzy prześcigają się w wymyślaniu 
nowych nazw — i tak mamy już: Czyży-
nalia, Ekonomalia czy AWFalia. Wszyst-
ko to w rytm muzyki, przy zapachu kieł-
baski z grilla i smaku piwa — symboli 
święta. Jeśli chodzi o koncert, często 
zarzuca się organizatorom, że co roku 
grają te same zespoły i że nie zapra-
sza się gwiazd zagranicznych. Organi-
zatorzy tłumaczą, że wszystko zależy 
od budżetu. Poza tym to także szansa 
na wypromowanie studenckich kapel. 

Kraków może być dumny ze swoich 
studentów, a zapoczątkowane tutaj 
zwyczaje juwenaliowe świetnie przyj-
mują się w innych miastach. Teraz ju-
wenalia przygotowywane są starannie, 
mają sponsorów, odpowiednią reklamę 
i ochronę. Na znaczną część imprez 
wstęp jest płatny i kontrolowany, ale 
dzięki temu finansowane mogą być wy-
stępy artystów i tylko w ten sposób 
można zachować stricte studencki cha-
rakter tych dni. A ponad 200 tys. stu-
dentów z 23 uczelni wyższych Krakowa 
musi przecież mieć okazję do złapania 
oddechu i beztroskiej zabawy przed 
zbliżającą się (choć przecież wtedy 
jeszcze nikt o tym nie myśli!) letnią se-
sją egzaminacyjną.

 
Jolanta Mirocha 

II rok socjologii UP 
(studia I stopnia)

Historia juwenaliów
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Projekt — good idea

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 kwiet-
nia 2012 r. w klubie studenckim „Baka-
łarz”. W spotkaniu uczestniczyli redak-
torzy wszystkich gazet studenckich wy-
dawanych na naszym Uniwersytecie: 
reaktywowanego niedawno „Argumen-
tu” — kwartalnika klubu studenckiego 
„Bakałarz”, „Betonu Akademickiego”, 
czyli pisma Instytutu Politologii, „Wehi-
kułu Czasu” — pisma Instytutu Historii. 
Oczywiście, pojawiła się też silna re-
prezentacja zespołu „Studens Scribit”. 
Patronat merytoryczny nad spotkaniem 
objęła redakcja „Konspektu”.

Celem spotkania było zaznajomie-
nie młodych dziennikarzy z redaktora-
mi poszczególnych tytułów prasy aka-
demickiej naszej Uczelni oraz przedsta-
wienie tego, co oferują redakcje. Wśród 
przybyłych znaleźli się przedstawiciele 
Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa, Instytutu Filozofii i Socjologii, In-
stytutu Geografii, Instytutu Historii oraz 
Wydziału Sztuki.

Wszyscy obecni wyrazili chęć konty-
nuacji spotkań w ramach cyklu warsz-
tatów edytorsko-dziennikarskich, które 
odbywały się w klubie studenckim „Ba-
kałarz” w kwietniu i maju. Kolejne spo-
tkania już w październiku. Szukajcie in-
formacji na plakatach oraz na naszym 
facebookowym profilu: https://www.fa-
cebook.com/StudensScribit

Do zobaczenia!
 

Redakcja „Studens Scribit”

SPOTKANIE REDAKTORÓW 
PRASY AKADEMICKIEJ

Piszesz? Fotografujesz? Interesuje Cię polityka wydawnicza?  ■
Edytorstwo? Reklama, public relations? Przyjdź na spotkania re
daktorów prasy akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego!
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Projekt — good idea 

BYĆ LIDEREM 
W SWOJEJ 

SPOŁECZNOŚCI!

„Pani Anno, gratulujemy, dostała się 
Pani na szkolenie ABC Liderstwa”. Kie-
dy odczytałam tego maila, zaniemówi-
łam. Aby się zakwalifikować na szkole-
nie, musiałam wypełnić ogromny ar-
kusz rekrutacyjny, wymyślić propozycje 
projektów i opisać działalność. Miejsc 
było tylko 30 i nieporównywalnie więcej 
chętnych z całego południa Polski

Program „ABC Liderstwa” powstał 
przy współpracy Szkoły Liderów, Polsko- 
-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Pro-
gramu Liderzy PAFW. Cały projekt nosił 
nazwę „Bez liderów się nie da” i jego re-
alizacja była możliwa dzięki tzw. fundu-
szom szwajcarskim dla nowych państw 
Unii Europejskiej. Co jednak było powo-
dem stworzenia takiego projektu i dla-
czego problematyka liderstwa jest coraz 
częściej poruszana?

Szkoła Liderów została założona 
w 1994 r. Biorąc pod uwagę kontekst hi-
storyczny, można stwierdzić, że prof. 
Zbigniew Andrzej Pełczyński (tzw. ZAP) 
wyszedł naprzeciw potrzebom społecz-
nym, które doszły do głosu po obaleniu 
komunizmu. Profesor Pełczyński, wielo-
letni pracownik naukowy Oksfordu, 
przyjechał do „nowej” Polski i bazując 
na systemie oksfordzkim, zbudował od 
podstaw program szkoły liderstwa. 
Z czasem szkoła stawała się coraz bar-
dziej znana, gdyż brak liderów był wi-
doczny nie tylko w odbudowującym się 
społecznie i ustrojowo państwie pol-
skim, ale i w zagranicznych ośrodkach 
polonijnych. Głównym celem szkoły jest 

„przygotowanie kadr publicznych do 
przeprowadzenia koniecznych zmian”.

Jadąc do Rzeszowa na „ABC Lider-
stwa”, miałam wiele oczekiwań i mnó-
stwo obaw, ale szybko się przekona-
łam, że oczekiwania zostały spełnione, 
a obawy okazały się niepotrzebne. Co 
spowodowało, że szkolenie to uważam, 
za najlepsze z tysiąca, w jakich brałam 
udział? Dlaczego warto próbować?

Zacznę od wydarzeń i projektów. 
Program był skierowany na dwa obsza-
ry, ale mnie dotyczyła przestrzeń Polski 
południowej. Szkolenie obejmowało 
trzy etapy. Pierwszy trwał cztery dni, 
drugi to miesięczna przerwa, podczas 
której mieliśmy opracować „zadanie 
domowe”; ostatni trzydniowy etap koń-
czyło wręczenie certyfikatów. Pierwszy 
zjazd otwierała konferencja w rzeszow-
skim Urzędzie Marszałkowskim na te-
mat „Przywództwo realne a wirtual-
ne — jak nowe media zmieniają wła-
dzę”. Po konferencji przejechaliśmy do 
Tyczyna, gdzie miało miejsce zasadni-
cze szkolenie. Na początku odbyły się 
krótkie warsztaty integracyjno-organi-
zacyjne, a następnie wysłuchaliśmy wy-
kładu dyrektora generalnego Szkoły Li-
derów Przemysława Radwana-Röhren-
schefa na temat przywództwa. Następ-
nego dnia zostaliśmy podzieleni na 
dwie drużyny projektowe, nad którymi 
czuwali profesjonalni trenerzy i tutorzy: 
Aleksandra Daszkowska-Kamińska oraz 
Paweł Krzywicki. W drugim i trzecim 
dniu warsztaty poświęcone były takim 
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tematom, jak: zarządzanie czasem i za-
sobami ludzkimi, praca w zespole, de-
legowanie zadań, ustalanie priorytetów 
w projekcie, pisanie i organizowanie 
projektów. Uczyliśmy się, jak zarządzać 
pomysłem, by przerodził się w realny 
i niezwykły projekt. Ćwiczyliśmy znane 
niektórym dobrze techniki komunikacyj-
ne, takie jak parafraza, feedback, coa-
ching, umiejscowione w kontekście li-
deringu. Poznaliśmy również niezwykle 
ciekawy projekt wspierający rozwój bi-
bliotek, szczególnie na obszarach wiej-
skich, gdzie biblioteka jest jednocze-
śnie świetlicą oraz jedynym miejscem 
życia kulturalnego i edukacji nieformal-
nej. Ostatniego dnia wysłuchaliśmy 
fantastycznego wykładu Marii Cewiń-
skiej „Internet narzędziem lidera”. 
Wszystkie warsztaty, seminaria i wykła-
dy były prowadzone z wykorzystaniem 
najnowszych technologii i pokazywały, 
jak ważna jest rola lidera w świecie 
kompleksowej cyfryzacji i nowych me-
diów.

Miesiąc przerwy — zadanie domo-
we. Nie brzmi to zachęcająco, a jed-
nak, jak się okazało, warto było na nie 
poświęcić czas. Mieliśmy stworzyć plan 
projektu (opierając się na wytycznych 
poznanych na szkoleniu), który chcemy 
realizować w najbliższym czasie. Już 

od dawna nosiłam się z zamiarem na-
pisania programu dla pewnej organi-
zacji, ale zawsze brakowało mi czasu 
albo wystarczającej motywacji. Wresz-
cie napisałam, a miesiąc przerwy upły-
nął bardzo szybko i nim się obejrza-
łam, musiałam ponownie ruszać do 
Rzeszowa. Kolejny zjazd trwał już tylko 
trzy (za to bardzo cenne) dni. 

Ta część szkolenia nie obejmowała 
już wykładów. Dotyczyła spraw, które 
najbardziej interesują każdego, kto 
działa w jakiejś społeczności, organi-
zacji czy przedsiębiorstwie, mianowi-
cie: jak prezentować projekt, jak prze-
konać do niego potencjalnych uczestni-
ków, odbiorców czy też inwestorów. Na 
co powinniśmy zwrócić uwagę w trak-
cie wystąpień i jak się skutecznie do 
nich przygotować. Nad przebiegiem 
szkolenia czuwały koordynatorki: Mag-
dalena Tchórznicka i Julia Szcześniak.

Bardzo ważnym elementem drugie-
go zjazdu były warsztaty debatanckie 
i poprowadzona przez uczestników de-
bata oksfordzka. Co to takiego? Jest to 
szczególna forma prezentowania argu-
mentów stanowiących „za” i „przeciw” 
dla omawianej tezy. Debacie przewod-
niczy marszałek, który na przemian od-
daje głos stronom Propozycji i Opozy-
cji. Po wyczerpaniu czasu i argumen-
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tów obu grup marszałek oddaje głos 
publiczności, która może wypowiedzieć 
argument po wybranej stronie, w celu 
wzmocnienia jej pozycji w debacie. Na 
końcu odbywa się głosowanie, w któ-
rym publiczność decyduje o tym, czy 
bardziej przemówiły do niej argumenty 
Propozycji, czy też Opozycji. Ostatniego 
dnia zorganizowano dla nas „stoliki 
eksperckie”. Absolwenci Szkoły Lide-
rów zasiedli z nami do stołów jako spe-
cjaliści w danych dziedzinach i udzie-
lali nam praktycznych porad: jak pro-
mować swoje działania w mediach, jak 
kierować informację, by była ona atrak-
cyjna i „wirusowa”, czyli szybko się roz-
chodziła, jak pozyskiwać fundusze 
i granty na różne zadania lub projekty 
(nie zapominając o placówkach oświa-
towych, które również mają taką możli-
wość, lecz z braku wiedzy z niej nie ko-
rzystają), jak wspierać działania kultu-
ralne oraz inicjatywy młodzieżowe. 

Najlepsze w Szkole Liderów jest to, 
że kontakt z nią nie kończy się otrzyma-
niem certyfikatu. Po ukończeniu szkole-
nia trafia się do bazy absolwentów. Daje 
to możliwość współpracy ze współorga-
nizatorami, czego przykładem były „sto-

liki eksperckie”, ale także wymiana kon-
taktów, doświadczeń, wszechstronna po-
moc w pisaniu projektów i wspieraniu 
rozwoju społeczności lokalnej w miejscu 
naszej działalności oraz niezbywalny 
przywilej uczestnictwa w innych szkole-
niach, zjazdach lub seminariach. Jeżeli 
miałabym polecić komuś jakieś szkole-
nie, wybrałabym właśnie ten projekt, tym 
bardziej że będzie on kontynuowany.

Opisałam tylko stronę organizacyj-
ną szkolenia, ale mam nadzieję, że 
wiedzę i umiejętności, które tam zdoby-
łam, będę potrafiła efektywnie przeło-
żyć na moją pracę i działalność spo-
łeczną. Jeżeli chociaż trochę Was zain-
teresowałam, zachęcam do sprawdze-
nia wszystkiego na stronach http://www.
liderzy.pl/, http://www.maszglos.pl/ oraz 
http://www.szkola-liderow.pl/index.php, 
gdzie dowiecie się o nowych projek-
tach, które dadzą Wam szansę rozwo-
ju i wzmocnią Waszą pozycję na rynku 
pracy.

 
Anna K. Duda 

I rok pedagogiki UP —  
poradnictwo edukacyjne i zawodowe 

(studia II stopnia)

Projekt — good idea 
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Kiedy zbliża się sesja, mimo 
ambitnych planów („zacznę się 
uczyć za tydzień”, „zacznę się 
uczyć po weekendzie”, „zacznę 
się uczyć jutro rano” itd.) zazwy-
czaj nie potrafimy zabrać się do 
nauki odpowiednio wcześnie. 
Ładna pogoda i coraz wyższe 
temperatury odciągają nas od 
książek, a w swoim pokoju za-
czynamy nagle dostrzegać tony 
kurzu, który natychmiast musi 
zostać przez nas usunięty (prze-
cież nie można się uczyć w miej-
scu, gdzie jest tak brudno!). Na 
dodatek w sieci pojawiają się 
nowe odcinki naszego ulubio-
nego serialu, które koniecznie 
musimy obejrzeć. W ten sposób 
odkładamy naukę na jutro, na 
pojutrze, na „za dwa dni”... Ko-
niec końców, mimo że chcieli-
śmy dobrze — wychodzi jak za-
wsze. Fundujemy sobie 24 go-
dziny intensywnej nauki, egza-
min jakoś zdajemy, a potem 

całą „zakutą” wiedzę puszcza-
my w niepamięć. 

Jak uniknąć takiej sytuacji, 
a tym samym — oszczędzić so-
bie niepotrzebnego przedegza-
mi nacyjnego stresu? Dajemy 
Wam kilka przydatnych wska-
zówek, które warto wprowadzić 
w życie już dziś.

Dobry plan to podstawa

Jedną z ważniejszych zasad 
skutecznego uczenia się jest 
przygotowanie realnego planu 
działania. Materiał, który masz 
do opanowania, należy po-
dzielić na partie. Zaplanuj każ-
dy dzień i naukę do każdego 
z egzaminów — nie trać czasu! 
Im bardziej szczegółowy plan, 
tym łatwiej jest się go trzymać, 
a im szybciej popadniesz w ru-
tynę codziennej nauki o wy-
znaczonych godzinach, tym ła-
twiej będzie Ci trzymać się pla-

SZTUKA STUDIOWANIA 

TRZY RAZY Z, CZYLI ZDAĆ, 
ZAKUĆ, ZAPOMNIEĆ — 
PORADNIK PRZEDSESYJNY 

Słynne potrójne Z znane jest studentom od wieków. Prę ■
dzej czy później każdy z nas zetknie się z tym „magicz
nym” skrótem. Wszyscy mamy za sobą przynajmniej jedną 
zarwaną noc, zakrapianą hektolitrami napojów energetycz
nych, noc stresu i rozrzuconych na podłodze (biurku, łóżku, 
parapecie…) kserówek i kartek pokreślonych kolorowymi 
pisakami. Tak po części wygląda przygoda z ZZZ.
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nu i ostatecznie — osiągnąć 
zamierzony cel.

Przerwy w nauce 
odświeżają umysł

Przerwy w nauce są niezbędne 
do zapamiętania i przetworze-
nia przyswajanego materiału. 
Po kilku godzinach siedzenia 
nad książkami wiedza przesta-
je wchodzić do głowy, a powie-
ki robią się ciężkie. Dlatego też 
co jakiś czas, najlepiej co dwie, 
trzy godziny, dobrze jest zrobić 
sobie przerwę na niewielki po-
siłek, krótki spacer lub kilka 
prostych ćwiczeń fizycznych 
(w tej roli sprawdzają się za-
równo brzuszki, jak i ćwiczenia 
rozciągające).

Znajdź swój sposób  
uczenia się

Jedni uczą się na balkonie, in-
ni chodzą po pokoju, a niektó-
rzy po prostu siedzą przy biur-
ku. Zastanów się, w jakiej po-
zycji najwygodniej jest Ci się 
uczyć, a kiedy już to odkryjesz, 
nauka stanie się jeszcze ła-
twiejsza. Pamiętaj jednak, że-
by nie brać ze sobą książki do 
łóżka — pozycja leżąca sprzy-
ja rozluźnieniu mięśni, co z ko-
lei prowadzi do rozleniwienia, 
które siłą rzeczy uniemożliwia 
skuteczną naukę.

Oprócz odpowiedniej pozy-
cji zadbaj też o różnorodność 
technik zapamiętywania. Mo-
żesz powtarzać na głos to, cze-
go aktualnie się uczysz, zapa-
miętywać na zasadzie skoja-
rzeń albo tworzyć tzw. mapy 

myśli, czyli przedstawić dany 
zakres materiału w postaci 
drzewek, dymków, wykresów 
itp., rozrysowanych na kart-
kach. Im więcej kolorów, sym-
boli i podkreśleń użyjesz, tym 
lepiej.

Cisza i spokój? 
Niekoniecznie

W latach pięćdziesiątych XX w. 
Alfred Tomatis prowadził bada-
nia dotyczące tzw. efektu Mo-
zarta, czyli wpływu muzyki na 
myślenie. Odkrył, że dźwięki 
o odpowiedniej częstotliwoś ci 
i wysokości poprawiają koncen-
trację i pamięć. Jaki rodzaj mu-
zyki jest najodpowiedniejszy do 
nauki? Naukowcy polecają mu-
zykę klasyczną, w szcze gólności 
Bacha i Mozarta

Tauryna i kofeina pomogą 
Ci tylko na krótką metę

Napoje energetyczne i kawa 
działają tylko przez chwilę, 
a chwila to za mało na przygo-
towanie się do egzaminów. 
Tauryna i kofeina w dużych 
ilościach mogą poważnie za-
szkodzić zdrowiu, dlatego czę-
sto po sesji jesteśmy dosłownie 
wyniszczeni. Nasza rada: ener-
getyki zastąp napojami izoto-
nicznymi, a kawę — zieloną 
herbatą lub melisą.

Pamiętaj o regularnych 
posiłkach

Jedz mało, ale często. Standar-
dowy schemat to pięć posiłków 

Sztuka studiowania 
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dziennie, najlepiej w regular-
nych odstępach czasowych. 
Nie opychaj się — jeśli się 
przejesz, nie będziesz w stanie 
się skupić. Dobrym pomysłem 
są małe przekąski podczas na-
uki: orzechy, rodzynki, suszone 
owoce.

Uzupełniaj płyny

Aby zapobiec odwodnieniu, 
pamiętaj o piciu odpowiedniej 
ilości wody w ciągu dnia. Wo-
da powinna być mineralna 
i niegazowana, najlepiej z du-
żą zawartością magnezu. 

To, ile wody dziennie po-
winno się pić, można obliczyć 
za pomocą prostego wzoru: 
podziel swoją wagę przez 10 
i pomnóż razy 0,35. Jeśli wa-
żysz 70 kg, to: 70 kg : 10 = 7 
i 7 × 0,35 = 2,45 l. Więcej infor-
macji na: www.porady-zywie-
niowe.pl

Przeznacz odpowiednią 
ilość czasu na sen

Regularny sen jest niezbędny 
podczas przygotowań do sesji, 
dlatego pamiętaj, by spać co 
najmniej siedem godzin na do-
bę. Weź pod uwagę, że długo-
trwały brak snu powoduje pro-
blemy z koncentracją, zaburze-
nia nastroju, spadek motywacji 
i twórczego myślenia, a w skraj-
nych przypadkach może pro-
wadzić do halucynacji i psy-
chozy. 

Czas na relaks

Czasem trzeba zwolnić tempo, 
by móc później przyspieszyć. 
Po kilki dniach intensywnej na-
uki znajdź czas na relaks i po-
święć wieczór na podładowa-
nie baterii. Wybierz się ze zna-
jomymi do kina, idź na basen, 
pobiegaj. Ważne, żeby wyjść 
z domu i na chwilę zapomnieć 
o nauce.

Gdy zegar tyka...

Mimo usilnych starań często 
znajdujemy się w krytycznej sy-
tuacji, gdy czasu brak, a stan 
wiedzy sięga poziomu bliskie-
go zeru. Jak możesz sobie wte-
dy poradzić? Zastosuj zasadę 
Pareta — pozwoli Ci to na wy-
znaczenie priorytetów i uży-
teczną organizację czasu. Za-
stanów się, co stanowi 20% 
najważniejszej treści materia-
łu, który próbujesz opanować, 
oraz jakie zagadnienia naj-
prawdopodobniej pojawią się 
na egzaminie i naucz się 
przede wszystkim właśnie te-
go.

Bądź dobrej myśli

Jak się powszechnie mawia, 
dobre nastawienie to połowa 
sukcesu. Dlatego oprócz zasto-
sowania się do kilku dobrych 
rad, zawartych w tym artykule, 
bądź dobrej myśli i uwierz, że 
odniesiesz sukces, a na pewno 
ci się uda! 

Zuzanna Karwat 
II rok socjologii UP 

(studia I stopnia)

Sztuka studiowania 
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Jakie są realia?

Rok Aktywnej Starości decyzją Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii Euro-
pejskiej ma promować aktywny tryb ży-
cia osób, które przekroczyły pięćdzie-
siąty rok życia. To, czy starzenie się 
społeczeństwa będziemy postrzegać ja-
ko potencjalne źródło problemów spo-
łecznych, czy zechcemy wykorzystać 
w dobrym celu potencjał, jaki drzemie 
w ludziach starszych, zależy już tylko 
od nas. Starość jako przeciwieństwo 
młodości bardzo często jawi się społe-
czeństwu jako etap ewolucji i natural-
na, bądź co bądź, kolej rzeczy; kojarzo-
na jest, niestety, z bezproduktywnością, 
niemocą i smutkiem. Jej przeciwień-
stwem ma być młodość „górna i dur-
na”. Być może lepiej tu użyć zwrotu „ak-
tywne starzenie się” niż „aktywna sta-
rość”. Co w tym kontekście zawiera się 
w słowie „aktywność”? Komisja Euro-
pejska chce zaktywizować osoby star-
sze i zachęcić je do podejmowania 
działań, by mogli być w pełni czynnymi 
obywatelami, udzielać się na przykład 

jako wolontariusze, współpracować z wła-
dzami lokalnymi, by utożsamiać się ze 
społeczeństwem obywatelskim. Ogło-
szenie roku 2012 Rokiem Aktywnej Sta-
rości nie jest przypadkowe: główni po-
mysłodawcy chcą zwiększyć potencjał 
aktywności ludzi starszych przez po-
prawę opieki zdrowotnej, dostępność 
zatrudnienia czy kształcenia.

Aktualnie sytuacja w Europie fak-
tycznie nie jest zbyt dobra. Z każdym 
dniem w społeczeństwie europejskim 
przybywa ludności w tzw. podeszłym 
wieku. Według ostatnich statystyk: „Od 
2012 r. europejska populacja osób 
w wieku produkcyjnym zacznie spadać, 
a liczba starszych osób (ponad 60 lat) 
będzie wzrastać o około dwa miliony 
rocznie. Krytyczne będą lata 2015–2035, 
kiedy w wiek emerytalny wejdzie poko-
lenie wyżu demograficznego”1. Dziś na 
jednego emeryta w Unii Europejskiej 

1 http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wie-
dzy/publikacje/pliki-do-pobrania/komisja-europej-
ska-planuje-oglosic-rok-2012-%E2%80%9Eeuropej-
skim-rokiem-aktywnej-starosci%E2%80%9D,3924.
html (dostęp: 2 IV 2012).

STAROŚĆ — (NIE)RADOŚĆ

Otwórz oczy

Diagnozy społeczne stawiane przez zawodowych socjologów oraz domo ■
rosłych badaczy informują, trąbią, krzyczą: „Społeczeństwo się nam starze
je!” W sieci aż roi się od satyrycznych obrazków przedstawiających kolej
ki siedzących staruszków, podpartych kulami, z podpisem: „Rok 2040 — 
kolejka do rejestracji w Urzędzie Pracy”. Dla wielu taka perspektywa wy
daje się straszna, wręcz beznadziejna — w końcu starszy człowiek jest bez
użyteczny, do niczego nieprzydatny, znużony życiem, smutny i mający 
wciąż pretensje do całego świata, prawda? Komisja Europejska wychodzi 
naprzeciw tym błędnym i stereotypowym sądom, ogłaszając rok 2012 Euro
pejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokole
niowej.
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pracują cztery osoby, ale w 2060 r. bę-
dą to już tylko dwie.

W 2008 r. przeprowadzono w UE ba-
dania społeczne, które w szerszej skali 
miały pokazać, jak wygląda sytuacja 
osób starszych w krajach członkow-
skich. Wyniki badań wydają się zaska-
kujące: 1/3 emerytów w krajach UE 
w sposób aktywny angażuje się w życie 
społeczności lokalnej i w szeroką poję-
tą działalność charytatywną, 10% oby-
wateli uwzględnia w swoich planach 
takie zamierzenia, 16% emerytów z Unii 
uczestniczy w różnego rodzaju kursach 
i warsztatach edukacyjnych. Wysoki 
odsetek osób starszych nie zrezygno-
wało z pracy zawodowej, spory zaś od-
setek intensywnie o tym myśli2.

Niestety, polskie realia bardzo często 
odbiegają od standardów unijnych — 
mowa tu przede wszystkim o emerytach 
mieszkających na wsi. Oczywiście, nie 
można generalizować, bo nie jest żadną 
regułą przeświadczenie, że emeryci na 
wsi żyją w zamkniętych środowiskach, 
w marazmie i nudzie, niemniej bardzo 
często bywa tak, że sytuacja osób star-
szych mieszkających w małych miejsco-
wościach jest bardzo trudna. Sama po-
chodzę z małej wioski, gdzie dla emery-
tów nie ma żadnej rozrywki i aktywizują-
cych zajęć, prócz spotykających się od 
czasu do czasu i gromadnie plotkują-
cych sąsiadek. Statystyczny Polak w 
starszym wieku postrzegany jest przede 
wszystkim jak domator, utyskujący na 
izolację, osamotnienie, na nadmiar cza-
su, krzątający się wokół domu, preferu-
jący pasywny styl życia, nieprzynoszący 
mu specjalnego zadowolenia. Starość 
ma swoje zalety, które trzeba seniorom 
z odpowiedniej strony ukazać. 

2 http://www.plus50.pl/index.php/praca/wia-
domosci/453-aktywni-seniorzy-w-krajach-unii.htm-
l?id=453%3Aaktywni-seniorzy-w-krajach-unii (do-
stęp: 3 IV 2012).

Jak powinno być?

Przejście na emeryturę to moment, 
w którym osoby starsze reorganizują 
swoje poukładane dotychczas życie. 
W okresie emerytalnym nie mają już 
obowiązków zawodowych i znajdują 
w końcu czas, aby zająć się sobą i móc 
rozwijać własne hobby, podtrzymywać 
utracone nieraz kontakty ze znajomymi 
i przyjaciółmi. Po zakończeniu pracy 
zawodowej można w końcu zająć się 
tym, co człowieka najbardziej pasjonu-
je. Wiele osób starszych dopiero po za-
kończeniu pracy zawodowej jest w sta-
nie poświęcić czas na swoje hobby. Se-
niorzy — obok działalności prorodzin-
nej — mogą też zająć się pracą spo-
łeczną. Społeczeństwo obywatelskie 
i organizacje pozarządowe dają możli-
wość zrzeszania się ludzi o podobnych 
pasjach, poglądach i zainteresowa-
niach. Warto o tym przypominać lu-
dziom starszym, a co ważniejsze — 
trzeba ich do tego gorąco zachęcać. 
Tym, co nie pozwala im często podjąć 
tej czy innej formy aktywności, jest nic 
innego jak tylko strach. Mogą też two-
rzyć kluby dyskusyjne — literackie lub 
filmowe, gdzie będą się dzielić swoimi 
spostrzeżeniami na temat ostatnio prze-
czytanej książki bądź obejrzanego fil-
mu. 

Najistotniejszym celem klubów seniora jest 
umożliwienie ludziom starszym korzystnego 
dla nich i przyjemnego spędzenia wolnego 
czasu, stworzenie możliwość zaspokojenia 
różnorodnych potrzeb kulturalno-oświato-
wych, a także budzenie nowych zaintereso-
wań. Ważnym zadaniem klubów jest też 
ułatwienie nawiązywania kontaktów towa-
rzyskich społecznych. Placówki te powinny 
świadczyć osobom starszym określone usłu-
gi, pomoc, porady i zapewniać rozrywkę3.

3 http://www.inp.uni.opole.pl/geronto/art-czas.
html (dostęp: 5 IV 2012).

Otwórz oczy
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Seniorzy powinni uczestniczyć czyn-
nie w kulturze fizycznej (spacery, nordic 
walking, turystyka, wycieczki rowerowe).

Starość w świadomości społecznej 
jawi się bowiem jako spadek sił fizycz-
nych i psychicznych, stan schorowania 
i ułomności, zniedołężnienia i niezdol-
ności do samodzielnego życia.

Przełamanie takiego stereotypu jest zada-
niem pierwszoplanowym dla organizato-
rów i popularyzatorów kultury fizycznej 
wśród ludzi starszych. Propagatorem profi-
laktyki geriatrycznej poprzez ruch był Hi-
pokrates; ponad 2000 lat temu zachęcał 
do higienicznego trybu życia i aktywności 
ruchowej, a jej brak, jak pisał, prowadzi do 
atrofii4.

Bardzo modne i coraz powszechniej-
sze są Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie 
zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Najliczniej-
szą grupą słuchaczy może się poszczycić 
UTW z Krakowa, w którym liczba słucha-
czy wynosi ponad 18005.

W Polsce funkcjonują trzy typy Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku:

— działające w strukturach i pod 
patronatem wyższych uczelni, kierowa-
ne najczęściej przez pełnomocnika rek-
tora; 

— powołane przez stowarzyszenia 
prowadzące działalność popularnona-
uko wą;

— inne, działające przy domach 
kultury, bibliotekach, domach dzienne-
go pobytu, ośrodkach pomocy społecz-
nej itp. 

UTW zaspokajają wiele potrzeb 
osób starszych, m.in.: potrzebę samo-

4 http://www.utwstrzelin.pl/?page_id=50 (do-
stęp: 5 IV 2012).

5 http://www.utw.pl/index.php?id=10 (dostęp: 
5 IV 2012).

kształcenia — poszerzania swoich 
umiejętności i wiedzy, potrzebę bycia 
uznanym jako część społeczności, po-
trzebę przebywania w grupie rówieśni-
ków i podtrzymywania więzi społecz-
nych. Warto więc zachęcić osoby star-
sze do podejmowania różnorodnych 
form aktywności. 

Pomysłodawcy aktywizacji osób 
starszych, począwszy od r. 2012, chcą 
usprawnienia infrastruktury, transportu 
i innych usług, które służą lub służyć 
powinny także osobom starszym. Euro-
pejski Rok Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej ma 
również na celu dążenie do zmiany 
mentalności pracodawców i zachęce-
nia ich do korzystania z usług i do-
świadczenia osób starszych na rynku 
pracy. Opinia publiczna będzie mogła 
zapoznać się z głosami w organizowa-
nych debatach, konferencjach, spotka-
niach dyskusyjnych o funkcjonowaniu 
osób starszych w społeczeństwie 
i o perspektywach poprawy ich sytu-
acji.

A co my, „zwykli” studenci, mogliby-
śmy dać od siebie?

Uśmiech, ustąpienie miejsca w autobusie, 
życzliwe zachowanie na przystanku auto-
busowym czy tramwajowym, odwiedzenie 
osoby starszej i chwila rozmowy, pomoc 
w zakupach, poczytanie książki, wspólny 
spacer — niech nie pozostaną w sferze po-
bożnych życzeń, ale wejdą w nawyk6.

Najważniejsze jednak to zachęca-
nie seniorów do aktywności i jej współ-
organizowanie, wymiana myśli i do-
świadczeń, wzajemna nauka — a to 
wszystko w imię Solidarności Między-
pokoleniowej!

6 http://www.twojaeuropa.pl/3027/2012-e-
uropejski-rok-aktywnosci-osob-starszych (dostęp: 
5 IV 2012).

Otwórz oczy
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Maria Dubis: Mam przyjemność roz
mawiać z osobą niezwykłą, Julianną 
Chrzanowską, która jest pasjonatką 
Fridy Kahlo.

Julianna Chrzanowska: Tak, pasjonat-
ka to dobre słowo. Jestem zafascyno-
wana jej osobą, historią, twórczoś cią, 
zdecydowanie! Tak jak współcześnie 
wiele kobiet, bo jednak Frida stała się 
ostatnio bardzo modna.

Skąd ta moda?

Chyba najbardziej za sprawą filmu 
z Salmą Hayek w roli głównej. Gdy 
wszedł na ekrany, zaczęła się „fridoma-
nia”. Stała się ona raczej jednak boha-
terką subkulturową. Kolorowe ubrania, 
orientalna biżuteria… Czasem osoby, 
które to noszą, nawet nie zdają sobie 
sprawy, skąd to się wzięło. Moda na 
Fridę Kahlo pojawia się bardzo często 
nawet na ulicach Krakowa.

Rozmawiamy o fridomanii, ale chy
ba warto zacząć od tego, kim właści
wie była Frida Kahlo.

Urodziła się w 1907 r. w Meksyku, była 
malarką. Jej matka Matilda Kahlo była 
osobą mocno wierzącą, a jej ojciec 
Guil lermo już niekoniecznie, prawdo-
podobnie dlatego Frida miała z nim 
lepszy kontakt.

Był malarzem…

Właściwie fotografikiem. Jeden z obra-
zów Fridy, przedstawiający właśnie męż-
czyznę z aparatem fotograficznym, był 
hołdem dla Guillerma. Jeżeli chodzi 
o nią samą, to w dzieciństwie ciężko za-
chorowała na polio (chorobę Heinego– 
–Medina), ale dała sobie z tym radę. 
W czasach szkolnych zawsze przyjaźni-
ła się z chłopakami, nie wiedzieć czemu 
zawsze była niespokojnym duchem, bar-
dzo walecznym. Oprócz tego, że była 
„psotką”, miała także bardzo dobre oce-
ny, chciała zostać lekarzem, co w tam-
tych czasach nie było tak popularne.

Natomiast zdarzyło się coś, co 
w znacznym stopniu zaważyło na jej 
życiu i na jej sztuce Wypadek, podczas 
którego Frida doznała bardzo poważ-
nych uszkodzeń ciała. Została przebita 
metalowym prętem.

Jak to się stało?

Razem z przyjacielem biegła do auto-
busu. Ktoś zajechał drogę kierowcy, do-
szło do zderzenia. Ze wszystkich pasa-
żerów autobusu to właśnie Frida odnio-
sła najcięższe rany, ponieważ została 
przebita owym metalowym prętem 
w okolicy brzucha i miednicy. Najwięcej 
o tym wszystkim dowiadujemy się wła-
śnie z jej sztuki.

BOMBA PRZEWIĄZANA 
WSTĄŻECZKĄ

Młoda Polka

Rozmowa z Julianną Chrzanowską, słuchaczką porównawczych studiów  ■
cywilizacji i egiptologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, o Fridzie Kahlo — 
malarce, biseksualnej komunistce meksykańskiego pochodzenia, podwój
nej żonie Diega Rivery.
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O tym bólu fizycznym i wewnętrz
nym?

Tak, ponieważ ona namalowała ten 
moment. To były szkice w jej dzienniku, 
gdzie malowała ów autobus. Co cieka-
we, te dzienniki możemy poznać dziś 
w wersji anglojęzycznej.

Frida znalazła się w szpitalu. Czy to 
właśnie tam miało początek jej ma
larstwo?

Tak. Ale właściwie w domu, gdzie nie 
wiedząc, co zrobić z energią unierucho-
mionej dziewczyny, rodzice do jej poko-
ju wstawili lustro i tak zaczęła malować 
autoportrety. To nie było tak, że ona po 
prostu sobie malowała. Ona chciała 
być najlepsza. Po rehabilitacji poszła, 
więc na spotkanie z Diegiem Riverą, 
dużo starszym od siebie meksykańskim 
malarzem. 

I wtedy wszystko się zaczęło…

Tak. Wtedy właśnie zaczyna się histo-
ria przedstawiana w książkach i me-
diach, czyli wielki, niezwykły romans. 
Romans, który matka Fridy nazwała 
związkiem słonia i gołębicy. Istniały 
jednak wcześniejsze wątki, ponieważ 
Rivera tworzył freski w szkole, w której 
uczyła się Frida, która, widząc, jak pra-
cował, chodziła tam i zaczepiała wiel-
koluda, który był fascynujący, a zara-
zem straszny. Już jako dorosła kobieta 
poszła do niego, by poradzić się w spra-
wie własnych prac, bo obrazy Fridy są 
dobre nie tylko z powodu symboliki czy 
tematyki, lecz także technicznie.

W jej obrazach podoba mi się naj
bardziej to, że tak świetnie ujęła ko
biecość. Wyczytałam, że jej twór
czość stała się symbolem dla femi
nistek XX w.

Jest to trochę dziwne, zważywszy na to, 
jaką filozofię wyznawała. Bo Frida była 

komunistką. Może zafascynował ją 
w komunizmie ten aspekt, który podkre-
ślał równość.

Bardzo ciekawym wątkiem jej życia 
jest także romans z Lwem Trockim.

Bardzo ciekawym, zwłaszcza, że nie-
które źródła mówią, iż Trocki zginął 
w posiadłości Fridy. Prawdą jest, że ich 
romans miał miejsce podczas jego wi-
zyty w Meksyku, kiedy się ukrywał. Do 
domu zaprosił go Diego Rivera.

Jak jednak funkcjonował ten główny 
związek Fridy Kahlo z Diegiem Ri
verą?

Było to zderzenie całkowicie sprzecz-
nych osobowości, które próbowały wspól-
nie funkcjonować. Był to związek dwojga 
niezwykłych artystów, oparty na wzajem-
nej fascynacji i nieustannej walce. Byli 
dla siebie w tym samym stopniu inspiru-
jący, co destrukcyjni, widać to w ich pra-
cach. Najbardziej symbolicznym wyraże-
niem tego romansu jest obraz Fridy , któ-
ry przedstawia rozcięte arbuzy, i ostatni 
obraz Diega Rivery, który również jest 
martwą naturą z arbuzami. To świadczy 
o pokrewieństwie dusz.

Frida chciała mieć z Diegiem dzie
ci, co, niestety, nie było możliwe.

Nie była na tyle silna, by donosić cią-
że, trzy razy poroniła. Trzeci raz trafiła 
do szpitala Henry’ego Forda, z którego 
pochodzi jej słynny obraz. Ukazuje on 
nitki wychodzące z jej łona. Bardzo 
mocny obraz, ale to też nowość w ma-
larstwie, bo żadna kobieta wcześniej 
w taki sposób nie wyrażała swojej ko-
biecości. Kiedyś André Breton, mistrz 
surrealistów, zobaczył obrazy Fridy 
Kahlo i powiedział, że jest ona jedyną, 
prawdziwą surrealistką.

Ale nie było odwrotnie, bo Frida nie 
przyznawała się do surrealistów…

Moda Polka
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Nie przyznawała się do surrealistów, po-
nieważ nie malowała swoich snów, lecz 
rzeczywistość. Spotkałam się z opinia-
mi, że jej obrazy są brzydkie. Ona poka-
zywała swój wewnętrzny świat, który 
może być światem wielu kobiet.

A jaki jest Twój ulubiony obraz Fri
dy?

Jest to autoportret. W górną część ciała 
Fridy powbijane są gwoździe, a ona 
sama ma otwartą klatkę piersiową, za-

Moda Polka
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miast kręgosłupa widnieje właśnie 
strzaskana kolumna. Robi to ogromne 
wrażenie.

Myślę, że cierpienie przytrafia się 
tym ludziom, którzy są w stanie so
bie z nim poradzić. Czy tak było 
w przypadku Fridy?

Ona mimo swej pozornej słabości i kru-
chości była w stanie znieść bardzo 
dużo. Myślę, że właśnie tego pragnęła 
od życia. Sam fakt, że nie mogła mieć 
dzieci i mimo to pragnęła je mieć, 
uświadamia nam, że była to kobieta, 
która potrafiła walczyć. 

Jak Ty poznałaś Fridę?

Pierwszy raz zetknęłam się z nią już 
w gimnazjum, oglądając jakiś serial 
młodzieżowy. Padło tam nazwisko Fri-
dy Kahlo, zaczęłam więc szukać infor-
macji i dotarłam do jej sztuki. Pokaza-
łam obrazy mojej koleżance, ponieważ 
na mnie zrobiły ogromne wrażenie, ją 
natomiast odepchnęły, i to trwale. Jej 
się to po prostu nie podoba. Mimo że 
zna historię związaną z tymi wszystki-
mi obrazami, nie potrafi się z nimi utoż-
samić. Ja natomiast zaczęłam je oglą-
dać, nie znając jeszcze historii Fridy, 
byłam nimi zafascynowana. Ciekawiły 
mnie, pobudzały do rozmyślań… Chy-
ba wciąż próbuję zrozumieć Fridę.

Pamiątki po Fridzie można zoba
czyć, prawda?

Tak, oczywiście. W Meksyku, w Coya-
can, jest otwarta stała ekspozycja. 
W domu Fridy powstało muzeum. Nic 
tak naprawdę nie zostało w nim ruszo-
ne od momentu, gdy odeszła. Sama 
Frida za życia nie miała wielu wystaw. 
Jedna z nich to ta w Meksyku, na którą 
wjechała na słynnym łóżku, co świad-
czy o jej nieustępliwości.

Ale Fridę możemy poznać także z fil
mu, który powstał, z Salmą Hayek 
w roli głównej.

To jest naprawdę dobrze zrealizowany 
film. Sama Salma Hayek długo wciela-
ła się w tę rolę. To ona namówiła reży-
sera do nakręcenia filmu. Kto zechce, 
sam dotrze do malarstwa Fridy. Ale 
mówię od razu, że nie każdemu ono 
odpowiada. Żeby je w pełni zrozumieć, 
warto poznać historię życia artystki.

Poznając Fridę, zaznajomiłam się 
także z panią Bernice Kolko, która 
fotografowała malarkę. Czy dużą 
bazę zdjęć nasi czytelnicy mogą od
kryć w sieci?

Frida pozwalała się fotografować bar-
dzo często. Dzięki tym zdjęciom można 
poznać ruchy czy gesty malarki.

To była mocna artystka, mocna ko
bieta, która łączyła w sobie siłę z de
likatnością. Jak można połączyć ta
kie skrajności?

Bomba przewiązana wstążeczką! Frida 
funkcjonowała tak jak jej sztuka.

Czy u ciebie widoczne są wpływy 
Fridy Kahlo?

To, jak wyglądam, jak się noszę, świad-
czy o tym, że stawiam sobie tę kobietę 
za wzór. Mam w swojej szafie koszulkę 
z Fridą, przyznaję się! Kupiła mi ją ma-
ma, którą także „wkręciłam” w miłość 
do Fridy Kahlo.

Czyli to jest zaraźliwe?

Najwyraźniej! Mam nadzieję, że bę-
dzie.

Rozmawiała Maria Dubis 
III rok politologii UP 

(studia I stopnia)

Moda Polka
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Wspomnienia 

Co decyduje o popularności poezji 
Szymborskiej — jednocześnie przy
stępnej dla zwykłego człowieka, ale 
i stawiającej ważne pytania?

O popularności wierszy Noblistki decy-
duje możliwość wielopłaszczyznowego 
odbioru tej poezji. Jej utwory mogą czy-
tać odbiorcy, którzy docierają tylko do 
tego, co jest powiedziane wprost, na 
przykład, że kot został sam w pustym 
mieszkaniu, ale także tacy, którzy umie-
ją rozszyfrować to, co jest sugerowane, 
że rozpacz po stracie bliskiej osoby 
ogarnia nie tylko kota, ale i ludzi, któ-
rzy czują tragiczną pustkę, oraz ci 
prawdziwi znawcy poezji, którzy potra-
fią odczytać to, co przemilczane…, co 
nie przejdzie poecie przez ściśnięte 
gardło. Wszyscy czytelnicy, bez wzglę-
du na poziom odbioru, przeżywają sa-
tysfakcję z kontaktu z tą niezwykłą po-
ezją, która angażuje ich myśli i emocje, 
zaprasza do współudziału w sytuacji li-
rycznej.

Z jakich doświadczeń wynikał jej 
sposób postrzegania świata i ludzi?

Każdy artysta, a więc i poeta, nawet 
najbardziej awangardowy, czerpie 

z własnych doświadczeń życiowych, 
którym nadaje w dziele funkcję autote-
liczną. Dla rówieśników Szymborskiej 
przeżyciem pokoleniowym była sytua-
cja ideologiczna w powojennej Polsce, 
którą młoda poetka zaakceptowała 
i dała temu wyraz w juweniliach. Ale jej 
młodzieńczy, niefortunny entuzjazm zo-
stał szybko zastąpiony dojrzałą reflek-
sją, która objawiła się już w tomiku Wo
łanie do Yeti, uznanym przez krytykę, 
za „powtórny debiut” poetki. Inne do-
świadczenie, które zaważyło na liryce 
Szymborskiej, to długie lata samotno-
ści, które pozwoliły wprowadzić ton filo-
zoficznej zadumy, takiej jak choćby 
w wierszu Stary profesor […]:

Spytałam go o przyjaciół, czy jeszcze ich  
                  [ma 
 
Kilkoro moich byłych asystentów 
którzy także już mają byłych asystentów 
pani Ludmiła, która rządzi w domu 
ktoś bardzo bliski, ale za granicą 
dwie panie z biblioteki, obie uśmiechnięte 
mały Grzesiek z naprzeciwka i Marek 
               Aureliusz 
        odpowiedział

W świecie Damy Poezji — 
Wisławy Szymborskiej

Była poetką. Kobietą. Przyjaciółką. Choć mogłoby się wydawać, że już  ■
ją dobrze znamy, głównie dzięki twórczości, Wisława Szymborska nadal po
zostaje jedną z najbardziej fascynujących osób, a jej pióro odmieniło pol
skie środowisko literackie. A jak została zapamiętana? O tym opowie prof. 
Alicja Baluch, kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Insty
tucie Filologii Polskiej UP.
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Jak widać, jest to gorzka zaduma. 
Świadczy o tym postać Marka Aureliu-
sza, zaliczona bezpośrednio do grona 
przyjaciół.

Czy Szymborska miała swoich mi
strzów w dziedzinie literatury? Co 
od nich przejęła?

Szymborska znała i czytała wielu po-
etów. Przyjaźniła się z Miłoszem, Róże-
wiczem i Urszulą Kozioł. Spotykała się 
z Zagajewskim, Krynickim, Barańcza-
kiem i Kornhauserem, ale pamiętam, 
jak mówiła parę lat temu: „Chciałabym 
jeszcze spotkać reżysera Woody Alle-
na, podróżnika Thora Heyerdahla i pre-
zydenta Václava Havla, bardzo ich po-
dziwiam…” Znaczy to, że do końca 
była otwarta, chłonna na życie. Nie za-
mykała się w pokoiku „skrobipiórka”.

Jaką funkcję w jej twórczości pełni 
ironia, połączona często z dyskret
nym humorem?

Ironia, obecna w sztuce od czasów ro-
mantyzmu, w XX w. być może nawet 
jeszcze silniej wyrażana, to jeden ze 
sposobów zachowania „twarzy” w cza-
sach podwójnych totalitaryzmów i in-
nych sytuacji bez wyjścia. W wierszach 
Szymborskiej przybiera ona różne ma-
ski… Najbardziej wyrazista i znacząca 
to maska cienia („mój cień jak błazen 
za królową...”), w której się mieści i hu-
mor, i starannie ukryta rozpacz.

Czy można wskazać trzy cechy, któ
re charakteryzowały ją jako człowie
ka i poetkę?

Wisława Szymborska była kobietą mą-
drą, skromną i dystyngowaną — praw-

Wspomnienia 
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dziwą damą polskiej poezji. 
Rzadko zabierała głos publicz-
nie, ale w ważnych sprawach 
odzywała się. Warto przypo-
mnieć jej wiersz Nienawiść, 
w którym ostrzegała przed de-
strukcyjną siłą agresji. Swoją 
poezję traktowała czasem 
z przymrużeniem oka, a cza-
sem bardzo poważnie. Nigdy 
nie chciała przeczytać głośno 
wspomnianego już wcześniej 
przeze mnie wiersza Kot w pu
stym mieszkaniu. Widocznie 
rana rozłąki nie zabliźniła się 
nawet po wielu latach. Lubiła 
limeryki i świetnie się nimi ba-
wiła. Wymyślała z przyjaciółmi 
nowe gatunki literackie: mo-
skaliki, lepieje, odwódki… War-
to je poznać.

Jak Szymborska traktowała 
własną twórczość i otrzymy
wane nagrody? Z dystan
sem?

Nie pchała się do odznaczeń 
i nagród, do publicznych funk-
cji i światowej sławy. Nagrodę 
Nobla, którą otrzymała kilka-
naście lat temu, nazwała żar-
tobliwie „katastrofą sztokholm-
ską”. Wszystkie odznaczenia 
trzymała w swoich słynnych 
licznych i przepastnych szufla-
dach i nigdy nie mogła albo 
nie chciała ich znaleźć. Wspie-
rała finansowo poetów i ludzi 
sztuki, sama mieszkała skrom-
nie w trzypokojowym miesz-
kanku w Krakowie, na Krowo-
drzy (a może by tak na Krowo-
drzy stanął pomnik poetki? — 
na pewno wbrew jej woli). Za 
to pokoje te były wypełnione 
gromadą przyjaciół, ludzi, któ-

rzy znali się na sztuce i kocha-
li ją. Co to były za rozmowy! 
Bywali tu: Sławomir Mrożek, 
Leszek Aleksander Moczulski, 
Urszula Kozioł, Elżbieta Ze-
chenter-Spławińska, Ewa Lip-
ska, Grażyna Dobreńko, Anna 
Lutosławska-Jaworska, Irene-
usz Kania, Jan Paweł Gawlik, 
Jan Adamski… Tych ludzi spo-
tykałam na rocznicowych wspo-
minkach Adama Włodka, kra-
kowskiego poety, z którym 
Szymborska rozwiodła się wie-
le lat temu. Były też inne oso-
by, zapraszane z innych oka-
zji… Wszyscy na raz nie zmie-
ściliby się na Piastowskiej.

Który utwór Wisławy Szym
borskiej najbardziej Panią 
poruszył i dlaczego?

Wiersz, który zatyka mi od-
dech, to Cień z tomiku Sól. Nie 
mówi on tylko o Wisławie — 
królowej, która musi zachować 
dystans, wejść w obowiązki 
i rytuał królewski. Ten wiersz 
mówi o każdym człowieku (ra-
czej o kobiecie), który hamuje 
swoje uczucia, bo nie chce, bo 
nie wypada ich okazywać, naj-
chętniej rzuciłby się pod koła 
pociągu, żeby zatrzymać uko-
chanego. Tylko że taki gest 
uznano by za błazeński. Pozor-
ny chłód i opanowanie, a tak-
że poetycka ironia Szymbor-
skiej pękają w tym wierszu 
z trzaskiem. I to mi się podoba, 
myślę, że nie tylko mnie.

 
Rozmawiała 
Sylwia Kępa 

II rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Wspomnienia 
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В современном мире всё чаще можно встретить жен-
щину-руководителя, которая ничуть не хуже мужчины 
справляется с тяжёлыми обязанностями серьёзной 
должности. Представители прекрасного пола проника-
ют практически во все основные сферы деятельности, 
когда-то считавшиеся чисто мужскими. Женщины уве-
личивают долю своего нахождения в политике или 
крупном бизнесе и, поэтому, по моему мнению, XXI 
век с уверенностью можно назвать женским веком.
Конечно, в мире, особенно в Польше, до сих пор су-
ществует патриархальное понимание предназначения 
женщины: дети, дом и кухня. Однако, мало-помалу, 
этот стереотип уходит из общепринятых, но, как пра-
вило, большинство женщин всё ещё предпочитает се-
мейную жизнь бизнесу. Те, кто хочет добиться боль-
ших карьерных достижений, упрямо стремится стать 
кем-то уважаемым, известным, и становится директо-
ром, руководителем или занимаeт другой „мужской” 
пост.

Современные женщины выделяются „деловыми ка-
чествми”, которые позволяют им работать эффектив-
нее мужчин и успешно управлять фирмой, например: 
умение добиваться результатов, высокий уровень ин-
теллекта и интуиции, а также рационализм и ответ-

ЖЕНЩИНА- 
-РУКОВОДИТЕЛЬ

Na językach
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ственность. Бизнес-леди обладает как женскими, так 
и мужскими чертами характера необходимыми для ме-
неджера — общительностью, деликатностью (женщи-
ны в состоянии войти в положение других), а также 
жестокостью, требовательностью, резкостью и опре-
делённой безжалостностью. Как Вы заметили — это 
главные черты характера, благодаря которым прекрас-
ный пол достигаeт желаемой цели.

Существует целый ряд аргументов в пользу бизнес-
леди. Назову пять весьма убедительных. 

В о - пе р в ы х, она умеет находить компромиссы, до-
говариваться, и отлично вести переговоры. Для этого 
нужны профессионализм, общительность, а в этом 
женщины традиционно сильны. Женщинa знает так-
же, как хорошо вести себя, обладает тактом, красивее, 
чем мужчина, выражается. 

В о - в т о р ы х, у женщины много интересных идей. 
Она хорошо объединяет людей в коллектив, планиру-
ет и координирует действия коллектива, так как oбра-
щает внимание на детали и на человеческиe достоин-
ства.

В - т р е т ь и х, у неё „хозяйский” подход к вверенно-
му объекту управления, то есть она умеет сбалансиро-
вано поддерживать и развивать различные стороны 
бизнеса. Женщинa просто „выращивает” бизнес терпе-
ливо, как ребёнка, без авантюр, поэтому возглавляе-
мое женщиной дело (предприятие) более стабильно. 
Важную роль играет также извечная женская тяга 
к чистоте: у женщины-руководителя всегда чистое 
бюро, в котором царит порядок. Кроме того, без жен-
щин-директоров действительно было бы скучно! 

И ещё пятый, очень важный, фактор: женщина лег-
че переносит взлёты и падения. В критических ситуа-
циях она нередко оказываeтся более стрессоустойчи-
вой, и меньше рефлексирует по поводу неудачи. Жен-
щинa всегда нацеленa на поиск новых возможностей, 
она с оптимизмом смотрит в будущее.

Итак, согласитесь, что женщина-руководитель не 
только не уступает своему коллеге мужчине, но во 
многом и превосходит его. Истории известно, что сил-
ные женщины, такие как Екатерина II или Маргарет 
Тэтчер могут преобразовать мир.

 
Teresa Dubiel 

I rok filologii rosyjskiej UP 
(studia II stopnia) 

Konsultacja językowa: dr Dariusz Gancarz

Ma językach
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany 

Powroty do domu. Przeżywa je wielu 
z nas co tydzień, co dwa tygodnie, cza-
sami co miesiąc i rzadziej. Niewątpli-
wie są one długie, nudne i towarzyszy 
im raczej niezbyt przyjemna aura. Ko-
lejki po bilety lub przymus ich wcześ-
niejszej rezerwacji, brak miejsc siedzą-
cych, a w konsekwencji — męczące sta-
nie podczas jazdy przez parę godzin 
sprzyjają nasileniu się negatywnego 
nastawienia do polskiej komunikacji. 
Nie jest to pomyślna perspektywa, na-
wet jeśli po powrocie czeka nas dobry 
domowy obiad i ciepłe, własne (waż-
ne!) łóżko. Pozostaje jednak złość, że to 
nie nasz ostatni powrót i że taka sytua-
cja może powtórzyć się niejeden raz. 
Istnieje jednak możliwość uatrakcyjnie-
nia sobie takiej podróży. Nieważne, czy 
wracamy pociągiem, czy autobusem, 
stoimy czy siedzimy. Najważniejsze jest 
mieć ze sobą dobrą książkę i dobre 
światło do czytania. Właśnie tak — czy-
tanie dobrej literatury może zrekom-
pensować nasz stracony czas w trakcie 
kilkugodzinnej podróży. Znajdzie się 
pewnie teraz wielu oponentów, którzy 
mając wiecznie zatkane uszy słuchaw-
kami, uciekają od szarego świata, słu-
chając muzyki. Niewątpliwie ona nas 
relaksuje, uspokaja i inspiruje, jednak 
„przeskakiwanie” od jednego do dru-
giego utworu może stać się czynnością 
monotonną, wykonywaną mechanicz-
nie, a w konsekwencji nie będzie ono 
tak wyjątkowe jak kiedyś. Czytanie, któ-
re wymaga zatrzymania się na jakiś 

czas nad jedną książką, staje się nie-
powtarzalne właśnie ze względu na 
czas poświęcony jednemu utworowi, 
a nie setce. Może być ono przeplatane 
słuchaniem ulubionych kawałków dla 
rozluźnienia umysłu i odpoczynku od li-
terek, czemu nie. Chciałabym was za-
chęcić do niemarnowania czasu w po-
ciągach czy autobusach (nie tylko wte-
dy, gdy wracacie do domu, ale gdy wy-
jeżdżacie na urlop), do zaczytania się 
i zarażenia się przyjemnym „czytaniz-
mem”.

W stronę kobiet...  
Błękitny Zamek Lucy Maud 
Montgomery

Nazwisko kanadyjskiej pisarki kojarzy 
się nam najczęściej ze znaną sagą 
o przygodach zwariowanej, przesym-
patycznej marzycielki Ani Shirley, z któ-
rą dorastało wiele dziewcząt od szkoły 
podstawowej. Zdecydowanie mniej zna-
nym, ale niewątpliwie wartościowym 
utworem jest Błękitny Zamek. Nie jest to 
raczej lektura dla mężczyzn, a nauki, 
które z niej płyną, oraz wnioski, które 
można wyciągnąć, są aktualne również 
w XXI w., mimo że akcja toczy się w Ka-
nadzie, w odległych i abstrakcyjnych 
czasach. Ani odległość w czasie, ani 
w przestrzeni nie przeszkadza nam jed-
nak w uniwersalnym odczytywaniu 
utworu. Jest to książka o walce o wła-
sną godność w czasach, kiedy uważa-

POWROTY Z KSIĄŻKĄ
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no, że robienie wielu rzeczy nie przystoi 
kobietom. Musiały one znaleźć „dobrą 
partię”, być eleganckie, ładne, zadba-
ne, kulturalne. Nie mogły robić rzeczy 
„nieprzyzwoitych”, tzn. opowiadać żar-
tów, mówić o tym, co myślą (zwłaszcza, 
gdy nie podobało się to matce, ciotce, 
wujowi, kuzynce), włóczyć się nie wiado-
mo gdzie, nie jeść obiadu, gdy matka 
każe, robić tego, na co ma się ochotę. 
Ten świat opisany jest z ironią i niesa-
mowitym humorem. W takiej przestrze-
ni musi „żyć”, męcząc się, Valancy Stir-
ling, zagrożona staropanieństwem 29- 
-letnia kobieta, wciąż marząca o swym 
Błękitnym Zamku. Jest on idyllą, arka-
dią, która istnieje tylko w jej wybujałej 
wyobraźni. Ma dość staroświeckiej mat-
ki, kuzynek, wujostwa, którzy przy każ-
dej okazji wyśmiewają się z niezbyt 
atrakcyjnej, zakompleksionej, nieśmia-
łej Valancy. Przychodzi jednak pewne-
go dnia niczym grom z jasnego nieba 
„motywacja”, która sprawia, że kobieta 
zmienia się w oczach innych, a tak na-
prawdę ujawnia swoje prawdziwe „ja”. 
Nie kryje swoich myśli na temat rodzi-
ny, by w końcu opuścić dom i robić to, 
co podoba się jej i równie nielubianym 
osobom z miasteczka. Nikt nie wie, dla-
czego tak nagle Valancy się zmieniła. 
Stała się wesołą, pewną siebie, nieza-
leżną kobietą, zadającą się z „margi-
nesem społecznym”. W tych zaskakują-
cych i niewytłumaczalnych okoliczno-
ściach nie zabraknie miejsca na miłość 
do ekscentrycznego, intrygującego, ta-
jemniczego, ale i znienawidzonego 
przez miejscową społeczność Snaitha. 
Tak! Tego jeszcze brakowało Valancy 
do zhańbienia własnej osoby — miłości 
do pijaka. Kobieta, która nie ma nic do 
stracenia, nie cofa się jednak przed ni-
czym, nawet za cenę odrzucenia przez 
rodzinę. Do czego doprowadzą „sza-
leństwa” Valancy? Czy znajdzie szczęś-
cie w Błękitnym Zamku, czy gorzko się 

rozczaruje? Na te pytania odpowiesz 
sobie, czytelniku, sam, gdy przeczytasz 
tą przeuroczą powieść. Przyjemna 
w odbiorze, pełna humoru, trochę infan-
tylna opowieść o „urokach” życia doj-
rzałej kobiety w zacofanym małomia-
steczkowym środowisku, o miłości i ta-
jemniczych a niespodziewanych oko-
licznościach, które mogą diametralnie 
zmienić nasze życie — to bezsprzecz-
nie wspaniałe urozmaicenie każdej po-
dróży. Historia Valancy mocno angażu-
je nie tylko wrażliwe serca młodych ko-
biet, ale uczy każdą z nas walki o wła-
sną tożsamość i godność. Choć jest to 
zdecydowanie kobiecy utwór, to i męż-
czyzn może przekonać, że każda z nas 
to posiadaczka czegoś wyjątkowego, 
czekająca na to, żeby to coś odkryć 
i uwolnić.

W stronę historii...  
Klucz Sary Tatiany de Rosnay

Nie będzie to książka o historii, ale z hi-
storią w tle. Niestety, tą niezbyt chwaleb-
ną dla Francji i Francuzów. Kontekstem 
dla powieści jest obława Vel d’Hiv — 
największe masowe aresztowania prze-
bywających we Francji Żydów pocho-
dzenia niemieckiego, polskiego, czecho-
słowackiego, austriackiego, rosyjskiego, 
które miało miejsce w 1942 r. Aresztowa-
no wówczas ponad 80 tys. Żydów, w tym 
4 tys. dzieci. Rozdzielano rodziny, rodzi-
ców od dzieci. Wszystkich zapędzono na 
Vélodrome d’Hiver, kryty tor kolarski 
znajdujący się w pobliżu wieży Eiffla, 
skąd wysyłano ich do obozów zagłady. 
Na tę straszną obławę zgodził się prohi-
tlerowski rząd w Vichy, który zatrudnił do 
akcji francuskich funkcjonariuszy policji. 
Właśnie te wydarzenia stanowią tło hi-
storyczne powieści Tatiany de Rosnay.

Narracja prowadzona jest w dwóch 
planach — przeszłym i teraźniejszym. 
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Jedną z narratorek jest dziesię-
cioletnia Sarah Starzyński, po 
której rodzinę przychodzą no-
cą policjanci. Jest za późno, że-
by zrobić cokolwiek. Mała Sa-
rah, aby uratować małego bra-
ciszka, ukrywa go w schowku, 
o którym nikt nie wie, i obiecu-
je, że po niego wróci. Przeko-
nana, że szybko wrócą do do-
mu, zostawia go zamkniętego 
na klucz, którego strzeże jak 
oka w głowie. W końcu dała 
słowo ukochanemu braciszko-
wi. Przewiezieni na stadion, 
a potem do obozów mających 
być przedsionkami prawdziwej 
śmierci, rozdzieleni z rodzina-
mi, ludzie oczekują w niepew-
ności na to, co przyniesie los. 
Sarze udaje się uciec. Zdetermi-
nowana, by dotrzeć do domu 
uratować brata, rusza w po-
dróż, przyciskając do piersi 
klucz. Czy jej się uda? Dziew-
czynka zdaje dokładną relację 
z wydarzeń, przekazuje uczu-
cia i emocje.

Drugą narratorką jest Ju- 
lia, amerykańska dziennikarka 
miesz kająca w Paryżu, żona 
Francuza. W 2002 r., w sześć-
dziesiątą rocznicę tego wyda-
rzenia, otrzymuje zlecenie na-
pisania o Vel d’Hiv. Jako Ame-
rykanka nic nie wie o tamtych 
wydarzeniach. Jak się jednak 
okazuje, nie wie również o nich 
wielu Francuzów. Julia posta-
nawia dowiedzieć się więcej 
na ten temat, tym bardziej że 
jej rodzina okazuje się w jakiś 
sposób powiązana z tamtymi 
wypadkami i z rodziną Sta-
rzyńskich. Dziennikarka pod-
chodzi bardzo emocjonalnie 
do historii Sary, postanawia ją 

odnaleźć i dowiedzieć się 
prawdy, a także otrzymać wy-
baczenie. Dlaczego właśnie 
wybaczenie jest ważne dla bo-
haterki? Co jej rodzina ma 
wspólnego z Sarą? Czy Julia 
pozna prawdę? Zmieni ona ją 
samą, a także jej życie diame-
tralnie. 

Autorka doskonale połączy-
ła fikcję z faktami dotyczącymi 
Holocaustu we Francji. Roz-
działy w narracji obu bohate-
rek przeplatają się ze sobą, 
dzięki czemu powieść jest emo-
cjonująca i wprowadza napię-
cie, zaskakując nas i wzrusza-
jąc. Książka oprócz odniesień 
historycznych mówi o odzys ka-
niu własnego „ja”, o tym, jak 
prawda o przodkach może wpły-
nąć na nasze myślenie, zmie-
nić podejście do życia. Także 
o tym, że pogodzenie się 
z przeszłością przynosi spokój 
ducha i pozwala ułożyć sobie 
życie na nowo.

Obie kobiety — Julia i Va-
lancy — mają odwagę, zmie-
nić swoje życie. Julia wtargnę-
ła w przeszłość, aby zmienić 
swoją przyszłość (mimo że 
skutki okazały się nieprzewidy-
walne), a Valancy oderwała 
się od niej. Ich zawikłane histo-
rie, mimo że dzieją się w in-
nych czasach i są napisane 
w odmienny sposób, łączy wal-
ka o zachowanie własnej toż-
samości. Ogromnie zachęcam 
do przeczytania obu powieści. 
Oddajcie się przyjemnemu 
„czytanizmowi”. 

 
Karolina Krzysztofiak 

II rok filologii polskiej 
(studia I stopnia)

Zjawisko — czytanizm kontrolowany 
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„Kiczowate”, „Ale kicz!” — często można 
usłyszeć takie słowa o czymś, co schlebia 
niskim gustom i jest pozbawione jakiejkol-
wiek wartości. Szmirowaty romans, tandet-
ny film, obciachowy obraz — kicz pojawia 
się w prawie każdej dziedzinie życia i naj-
wyraźniej nie ma zamiaru umrzeć. Co cie-
kawe, istnieje wielu miłośników tego zjawi-
ska, którzy z entuzjazmem kolekcjonują 
ogrodowe krasnale. Albo słuchają disco 
polo. W każdym razie kicz ma wiele twa-
rzy — od poczciwej aż po bezdyskusyjny 
kicz, który budzi niesmak i obrzydzenie. 

Zawsze byłam zdania, że dobry kicz nie 
jest zły. Dlaczego? Chyba z tego powodu, iż 
może pełnić funkcje, powiedzmy, terapeu-
tyczne. Nie znam osoby obcującej wyłącznie 
z literaturą najwyższych lotów — bardzo 
ambitną i często niezrozumiałą dla przecięt-
nego człowieka. Przychodzi zawsze taka 
chwila, gdy trzeba odpocząć od egzysten-
cjalnych bolączek i problemów metafizycz-
nych. A nie ma lepszej możliwości niż zagłę-
bienie się w nieskomplikowanej, przewidy-
walnej powieści lub obejrzenie równie głu-
pawej komedii typu „romantyczna”. Nie trze-
ba myśleć, analizować, kombinować — li-
czy się czysta rozrywka. Dodatkowo można 
się dowartościować: ,,Kto stworzył takie coś? 
Ja na pewno wymyśliłbym coś lepszego”.

Taka kiczowatość, gdy mamy do czynie-
nia z jej „dobrą” odmianą, wywołuje coś 
w rodzaju katharsis. Oczywiście, nie mówię, 
że należy na tym poziomie pozostać już na 
zawsze, ale od czasu do czasu na pewno 
nie zaszkodzi.

Nadmiar kiczu nigdy nie był dobry, ale 
tylko dzięki jego istnieniu można wytyczyć 
granicę — czasem bardzo wyrazistą, cza-
sem ledwie widoczną, która wyznacza po-
dział na kulturę wysoką i niską. Gdyby go 

nie było, to jak można by stwierdzić, że coś 
jest ambitne? Nie dałoby się. Brzydota, ku-
riozalność tego zjawiska dobitnie uświada-
miają nam, gdzie zaczyna się podział. Zda-
rzają się także dzieła, które za pośrednic-
twem kiczu prowadzą grę z odbiorcą i po-
działem kultury, co jest dużym wyzwaniem 
i nie zawsze się udaje.

Jest też kicz okropny, niezdrowy. Dla mnie 
takim przykładem są niektóre książki — tan-
detne aż do bólu, tak że ich czytanie staje się 
torturą. Podobnie jest z filmami — małe po-
tworki typu: Kac Wawa, Ciacho, Wyjazd inte
gracyjny nigdy nie powinny powstać. 

Istnieje duża różnica między tym, co nie-
świadomie staje się kiczowate, a celowym za-
biegiem twórców, którzy zakładają, że czło-
wiek może dużo znieść i nie ma żadnych wy-
magań. Przykładowo: reżyser Ed Wood kręcił 
swoje filmy zupełnie na poważnie, dając 
upust prawdziwej miłości do kina (słynne 
UFO na żyłce!). Były one kiczowate i w złym 
guście, ale dopiero po dłuższym czasie doce-
nia się samozaparcie reżysera i dążenie do 
realizacji marzeń oraz szczerość. Teraz jego 
obrazy są prawdziwą atrakcją dla miłośni-
ków kinematografii, a Wood doczekał się re-
habilitacji (powstał o nim film, w który zagrał 
Johnny Depp). Co innego z „dziełami”, które 
wykorzystują kicz w myśl zasady: „Tak złe, że 
aż dobre”, by odnieść chociażby sukces ko-
mercyjny. To nadużycie i oby zdarzało się jak 
najrzadziej.

Co więc na zakończenie? Parafrazując 
tytuł jednej z ksiąg Pana Tadeusza: Kochaj-
my kicz! Bez niego świat byłby o wiele nud-
niejszy.

Sylwia Kępa 
II rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)

DOBRY KICZ NIE JEST ZŁY 
Z PRZYMRUŻENIEM OKA
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Lose Yourself, czyli „Zatracić siebie” to 
tytuł ścieżki dźwiękowej do filmu 8. Mi
la, nagrodzonej Oskarem. Autorem pio-
senki, a zarazem odtwórcą głównej ro-
li w filmie jest dobrze wszystkim znany 
amerykański raper Eminem.

8. Milą określa się ulicę Detroit wy-
znaczającą granicę między miastem 
a przedmieściami. Jest to niewidzialny 
mur, dzielący społeczność białych i czar-
nych, bogactwo i nędzę. Film opowiada 
o tygodniu z życia młodego chłopaka, 
którego pasją jest rap. Chłopak nosi 
imię Jimmy, ale wszyscy wołają na nie-
go B-Rabbit. Poznajemy go w chwili, 
gdy staje przed problemem powrotu do 
domu, a właściwie do przyczepy matki. 
Rozstał się z dziewczyną i zostawił jej 
swój samochód, gdyż twierdziła, że jest 
w ciąży. Tak naprawdę przez cały film 
nie dowiadujemy się, co było faktyczną 
przyczyną ich rozstania. W którymś mo-
mencie dziewczyna przychodzi z nim 
porozmawiać, lecz Rabbit niczego jej 
nie wyjaśnia. Jego matka mieszka 
z partnerem w wieku syna. Rabbit 
w rozmowie z kolegą naśmiewa się, że 
„ojczym” matki chodził z nimi do jednej 
szkoły. W przyczepie mieszka również 
jego dużo młodsza siostra Lily. Jimmy 
na co dzień pracuje w fabryce zderza-
ków samochodowych, a wieczorami 

spotyka się z grupą przyjaciół. Jeden 
z nich, o pseudonimie Future, namawia 
go na występ w hiphopowej bitwie na 
słowa w miejscowym klubie „The Shel-
ter”. Pierwszy występ okazuje się total-
ną porażką. Społeczność czarnych ra-
perów wyśmiewa Rabbita z racji jego 
rasy, przez co chłopak nie potrafi wydu-
sić z siebie słowa, pomimo pokładanej 
w nim nadziei przez kolegów z paczki. 
Pewnego dnia w fabryce zauważa pięk-
ną dziewczynę, która od razu przypada 
mu do gustu. Spędza czas z przyjaciół-
mi w klubie i tam znów ją widzi. Znajo-
mość ta jest dla niego pozytywnym do-
świadczeniem, ponieważ dziewczyna 
wierzy w jego talent i zdolności. Daje 
mu motywację do dalszych prób poko-
nania czarnoskórych raperów w „bit-
wie”. Któregoś dnia jednak Rabbit przy-
łapuje w studiu radiowym dziewczynę 
z kolegą, który miał mu pomóc nagrać 
własny kawałek. W efekcie kolega do-
staje lanie od Rabbita, a nagranie ka-
wałka pozostaje już wyłącznie indywi-
dualną sprawą młodego rapera. Pobi-
cie kolegi ma jednak konsekwencje: 
z kolei Jimmy zostaje mocno pobity 
przez czarnoskórych raperów, z którymi 
współpracuje oferujący pomoc „kole-
ga”. Rabbit nie oddaje ciosów, wie, że 
nie sprosta sam całej grupie. Postana-

Lose Yourself
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wia wziąć nadgodziny w pracy i zaro-
bić na własne studio nagraniowe. Jego 
szef nie jest dla niego wyrozumiały ani 
uprzejmy, ale po kilku dniach przychy-
la się do prośby, zezwalając na dodat-
kową pracę. Jimmy ma również proble-
my z matką, która nie pracuje i zała-
muje się po odejściu partnera. Partner 
miał bowiem pieniądze, a ona nie pła-
ciła od trzech miesięcy za wynajem 
przyczepy. Wybuchła awantura, w któ-
rej Jimmy stanął w obronie matki i po-
bił „ojczyma”, który nie potrafił pogo-
dzić się ze zbliżającą się eksmisją. 
W tych wszystkich mniejszych i więk-
szych nieszczęściach chłopak potrafi 
się odnaleźć. Miewa chwile zwątpienia, 
kłócąc się z kumplem o to, czy wystąpi 
ponownie. Ma świadomość, że w oczach 
wszystkich jest fajtłapą, pośmiewiskiem. 
Pod wpływem okoliczności zmienia 
zdanie i pokazuje, na co go stać, wy-
grywając „bitwę” i stając się gwiazdą 
w oczach czarnoskórych raperów.

Film wyreżyserował Curtis Hanson 
w 2002 r., a na polskie ekrany wszedł 
17 stycznia 2003 r. W rolę dziewczyny, 

z którą spotykał się Jimmy, wcieliła się 
znana, nieżyjąca już aktorka Brittany 
Murphy. Scenarzysta Scott Silver oparł 
scenariusz na biografii Eminema, do-
dając i ujmując niektóre fakty z jego ży-
cia. Biografia nie jest zresztą wierna, 
sygnalizuje jedynie pewne wydarzenia 
z życia popularnego amerykańskiego 
rapera. Eminem bowiem dorastał w De-
troit i w Kansas City. Gdy miał 12 lat, 
przeprowadził się wraz z matką na 
przedmieścia Detroit, w okolice 8. Mi-
li — tam właśnie toczy się akcja filmu. 

Warto wspomnieć o tytułowej pio-
sence Lose Yourself. Na końcu bohater 
wypowiada słowa pierwszej zwrotki, po 
czym film się kończy, a piosenka płynie 
dalej. A oto słowa, oddające sens całe-
go filmu: „Słuchaj, jeśli masz cel i oka-
zję jedyną w życiu, by ziścić każde swe 
marzenie, chwilę, która wszystko zmie-
ni, chwytaj ją!” 

Scenarzysta i reżyser chcieli tutaj 
wspólnie uświadomić wszystkim, że 
każda chwila jest szansą, aby wszystko 
zmienić, o czym mówi podtytuł filmu, 
umieszczony na plakacie. Jimmy zatra-

Kultura — film 
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cił się w muzyce. Potwierdza to 
refren piosenki: „Lepiej wtop 
się w muzykę, w moment, który 
posiadasz, / lepiej nie daj mu 
odejść / Dostałeś tylko jeden 
strzał, nie strać tej szansy, / Ta 
szansa pojawia się tylko jeden 
raz w życiu”. Bohater filmu ro-
bił coś, co kochał, z czym czuł 
się dobrze i postanowił trwać 
w tym. Odmówił kumplowi, gdy 
ten proponował mu współpra-
cę przy prowadzeniu „bitew”, 
argumentując to tym, że chce 
robić to, w czym jest dobry. Za-
miarem reżysera było przeko-
nanie widzów, że nie warto 
biernie czekać na zmianę lo-
su. 

Często ludzie mówią sobie, 
że mają jeszcze mnóstwo cza-
su na zmianę. Powtarzają, że 
może przyjdą lepsze dni. Sęk 
w tym, że nic nie przyjdzie sa-
mo, tak po prostu, jeśli czło-
wiek niczego nie zrobi. Samo 
czekanie i tkwienie w bezna-
dziei nie pomoże zmienić życia 
na lepsze. Jimmy jest tego do-
skonałym przykładem. Czy je-
go życie uległoby zmianie, 
gdyby nie wziął udziału w ko-
lejnej „bitwie”? Czy byłby z sie-
bie dumny, gdyby wciąż się 
upierał przy swoim? Gdyby nie 
wystąpił? Czy miałby szansę 
na nagranie płyty, gdyby wciąż 
liczył na starego kumpla? Od-
powiedź na wszystkie pytania 
brzmi: NIE. Jeśli pozwoliłby, że-
by życie toczyło się po stare-
mu, i czekałby na lepsze dni, 
to wszystko byłoby wciąż takie 
samo! Tymczasem w jednej 
chwili zmieniło się jego życie 
i to nie dlatego, że los tak 
chciał, ale dlatego, że on tego 

chciał. Wykorzystał swoją szan-
sę, nie pozwolił jej przejść 
obok. Podniósł się z upadku 
i pokazał klasę. Zrozumiał, że 
jeśli nie weźmie udziału w „bit-
wie”, będzie na zawsze prze-
grany w oczach innych, a przede 
wszystkim swoich własnych. 
Zrozumiał, że jeśli nie pokona 
przeciwnika słowami rapu w tej 
chwili, nie pokona go już ni-
gdy. Liczy się tylko ta chwila, 
którą masz, i on o tym wie-
dział, choć może nie potrafił 
się do tego przyznać. Jego 
twarz wyrażała walkę, jaką 
w sobie toczył, rozważając, co 
powie, czym złamie przeciwni-
ka. Wygrał, bo wykorzystał swo-
ją szansę. 

Film jest adresowany do 
młodych ludzi, niekoniecznie 
wyłącznie do miłośników rapu, 
ale na pewno to oni są głównie 
jego adresatami. Być może 
film obejrzały również osoby 
o negatywnym stosunku do tej 
muzyki. Przesłanie filmu nie 
opiera się bowiem na samej 
muzyce jako gatunku, ale na 
życiowej szansie i jej wykorzy-
staniu. Każdy może czerpać 
naukę z tak przedstawionego 
tematu, nie tylko miłośnik Emi-
nema i rapu. Można przejść 
przez życie, czekając na lep-
sze jutro, a na starość uświa-
domić sobie nagle, że jest już 
za późno i że nic się nie zmie-
niło. Spojrzymy wstecz i powie-
my sobie, że mnóstwo szans 
przeszło nam koło nosa, a my 
wciąż czekaliśmy, wierząc 
uparcie, że życie kiedyś będzie 
inne, lepsze. By doświadczyć 
cudu, nie wystarczy sama wia-
ra w cud.

Kultura — film 
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Pisząc o Eminemie, nie sposób nie 
wspomnieć o jego muzyce. Każdy z nas 
na pewno choć raz w życiu słyszał ja-
kiś kawałek Eminema. Obok tego ro-
dzaju muzyki nie da się przejść obojęt-
nie: albo podkręcasz radio na full, al-
bo przełączasz stację. Rap polega na 
rytmicznym wypowiadaniu rymowa-
nych słów. Słowa odgrywają najważ-
niejszą rolę, bez nich nie sposób zrozu-
mieć tego gatunku. Rap Eminema od-
daje jego stosunek do świata, opisuje 
życie, wyraża emocje i poglądy, jest wy-
razem jego osobowości. Czasem słowa 
nie mają głębszego przesłania, są czy-
stą rozrywką, czczą gadaniną rozłosz-
czonego lub rozbawionego rapera. 
Czasem jednak jest zupełnie inaczej. 
Słowa wyrażają duszę, a w niej bywa 
różnie, więc słowa nie zawsze będą 
mądre i składne. W słowach Eminema 
można odczytać ślad jego własnych 
wzlotów i upadków. Przekazuje cząstkę 
swojej osobowości wszystkim, którzy go 
słuchają. Przykładem tego jest choćby 
piosenka Mockingbird, przy której two-
rzeniu Eminem się wzruszył. Utwór ten 
opisuje relacje pomiędzy autorem a je-
go córką Hailie Jade. Eminem pociesza 
dziewczynkę, że choć rozstał się z jej 
matką, to wszystko potoczy się dobrze, 
jeżeli będą się trzymać blisko. Piosen-
ka pochodzi z jego czwartego albumu. 
Powstała w 2004 r., kiedy Eminem był 
w trakcie drugiego rozwodu z Kimber-
ley Anne Scott. 

Oto fragment piosenki o miłości ra-
pera do córek: rodzonej Hailie i adop-
towanej Lainey (córki siostry jego żo-
ny):

Hailie, wiem, że tęsknisz za mamusią i że 
tęsknisz za tatusiem / Kiedy mnie nie ma / 
Ale próbuję dać ci życie, jakiego nigdy nie 
zaznałem / Widzę, że jesteś smutna, nawet 
gdy się uśmiechasz / Nawet gdy się śmie-
jesz / Widzę to w twoich oczach, w głębi 

duszy chce ci się płakać / Bo się boisz, 
a mnie nie ma / Tatuś jest z tobą w modli-
twach / Koniec z płaczem, otrzyj łzy / Ta-
tuś tu jest, nigdy więcej koszmarów / Przej-
dziemy przez to razem, uda nam się / La-
ney, wujek, jest wariatem, prawda? / Ale 
kocha cię, dziewczyno, pamiętaj o tym / Je-
steśmy dla siebie wszystkim, co mamy na 
świecie / Kiedy on się kręci, kiedy wiruje / 
Kiedy się obraca, kiedy wariuje / Dwie 
małe śliczne dziewczyny / Co wyglądają 
na zakłopotane i oszołomione / Wiem, że 
to cię dezorientuje / Tata ciągle w ruchu, 
mama ciągle w wiadomościach / Staram 
cię przed tym chronić, ale zdaje się / Że im 
bardziej próbuję to robić, tym gorzej mi 
wychodzi [...].

Swoistą głębią przepełniona jest 
piosenka Beautiful, która stanowi jakby 
dopowiedzenie przesłania 8. Mili. Emi-
nem nawołuje w niej do bycia sobą, do 
pozostania sobie wiernym. Nakłania 
do nieprzejmowania się opinią innych, 
do bycia silnym. Ludzie mogą mówić 
o nas różne rzeczy, zaprzeczać naszej 
sile, naszemu pięknu, zarówno ze-
wnętrznemu, jak i wewnętrznemu, ale 
to my decydujemy o tym, czy ich opinia 
nas zniszczy. Naprawdę warto wsłu-
chać się w tem tekst... 

Zanim skreślimy rap, zanim skreśli-
my film, zastanówmy się nad tym, co 
w nim dobre, nie kierujmy się stereoty-
pami. Ten tekst nie ma na celu przeko-
nania nikogo do słuchania rapu, a je-
dynie ukazanie przesłania płynącego 
z filmu i przedstawienia w krótkim za-
rysie muzyki Eminema, powiązanej 
z filmem. Zarówno film, jak i piosenki, 
zwłaszcza tytułowa Lose Yourself, po-
trafią dać wiele do myślenia.

 
Jolanta Madej 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa 

(studia II stopnia)
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Ekspozycję „Wawel zaginiony” tworzy 
rezerwat archeologiczno-architektonicz-
ny, składający się z najstarszych za-
chowanych budowli Wawelu: przede 
wszystkim czteroabsydowej rotundy 
Najświętszej Marii Panny pw. św. św. 
Feliksa i Adaukta, pozostałości gotyc-

kiego zamku oraz reliktów renesanso-
wych kuchni królewskich. Odwiedzając 
ich wnętrza, można poczuć się przenie-
sionym nagle w zupełnie inną, średnio-
wieczną rzeczywistość. Mury rotundy, 
wzniesione z wapiennych, prymitywnie 
ciosanych płyt, potęgują to wrażenie.

Przed rozpoczęciem zwiedzania 
wspominanych pomieszczeń można za-
poznać się ze szczegółową historią 
zabu dowy Wzgórza Wawelskiego za 
pomocą wirtualnej rekonstrukcji wybra-
nych obiektów architektonicznych z okre-
su wczesnoromańskiego i romańskie-
go, m.in. sali o 24 słupach, kościoła św. 
Gereona (trójnawowa bazylika z tran-
septem i prezbiterium, zamkniętym od 
wschodu absydą)1. Ponadto film umoż-
liwia przeanalizowanie historii odkryć 
archeologicznych na Wzgórzu, prowa-
dzonych od początku XX w. do chwili 
obecnej.

Na podstawie mankiety dawnego 
Wawelu możemy następnie poznać 
stan jego zabudowań z XVIII w. i po-
równać z obecnym. Od XVII w. rozpo-
czyna się dla Wawelu okres szczegól-
nie trudny. W 1609 r. król Zygmunt III 
Waza przenosi się na stałe do Warsza-

1 Program wirtualnej rekonstrukcji Wawelu.

WAWEL ZAGINIONY

Nasz Kraków 

Na początku marca miałam okazję zobaczyć „Wawel zaginiony” — sta ■
łą wystawę, udostępnioną zwiedzającym Zamek Królewski w Krakowie od 
1975 r. Postanowiłam napisać o niej parę słów, bo choć Wawel podobno zna
ją dobrze wszyscy, to posiada on wiele swoich, nie każdemu dostępnych ta
jemnic, podobnie jak sporo innych miejsc w Krakowie. Tym samym startu
jemy z nowym stałym działem „Nasz Kraków”, który będę prowadziła, za
mieszczając w nim relacje z ciekawych wydarzeń kulturalnych w Krako
wie, interesujących wystaw i różnych wartych zwiedzenia miejsc. 
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wy. Budowle niszczeją. Ponadto w latach 1655–1657 na Wawelu stacjonują woj-
ska szwedzkie. Sytuacja powtarza się w 1702 r. Wzgórze okupowane jest ponow-
nie w 1794 r. przez wojska pruskie2. Zostają w tym czasie zrabowane cenne insy-
gnia koronne, których — poza szczerbcem — nie udaje się nigdy odzyskać.

Po trzecim rozbiorze w 1795 r. Wawel znalazł się pod zaborem austriackim. 
Był to czas największych zniszczeń. Zabudowę Wzgórza przekształcono w kosza-
ry. Nastąpiły liczne przebudowy, powstały trzy potężne gmachy szpitala wojsko-
wego, ponadto rozebrano część budynków (m.in. kościoły św. Jerzego i św. Micha-
ła, strop Sali Poselskiej), obmurowano krużganki, zdewastowano niemal całkowi-
cie renesansowe wnętrza zamku, przebudowano mury obronne, które stały się 
częścią Twierdzy Kraków3.

Polacy podejmują liczne starania, zmierzające do odzyskania Wawelu i na-
stępnie jego renowacji. W 1905 r. cesarz Franciszek Józef wyraża zgodę na opusz-
czenie Wzgórza przez wojska austriackie. Rozpoczynają się prace konserwator-
skie4. Początkowo kieruje nimi Zygmunt Hendel, potem Adolf Szyszko-Bohusz, któ-
ry odkrywa rotundę Najświętszej Marii Panny i inne relikty wczesnych budowli5. 
Następuje renowacja Wzgórza, finansowana m.in. ze składek społecznych.

Sale ekspozycyjne

Wnętrze pierwszej sali ekspozycji stanowią dawne kuchnie królewskie, z zacho-
wanymi fragmentami potężnych rusztów, oraz pozostałości zamku gotyckiego. 
W północnej ścianie widoczna jest zewnętrzna powierzchnia muru rotundy Naj-
świętszej Marii Panny, zrekonstruowana w 1917 r. przez A. Szyszko-Bohusza. 
Świątynia datowana jest na IX–X w. Prawdopodobnie do 1517 r. pełniła funkcję 
kaplicy rezydencji książęcej6. 

Sala druga i trzecia to dawne wozownie królewskie z XVII w. i wnętrza kuch-
ni, zwanej małą, z XVI w. Mury wraz z burkiem są oryginalnymi zabudowaniami. 
W gablotkach prezentowane są eksponaty pochodzące z wczesnego i późnego 
średniowiecza, odkryte na Wzgórzu. Znajdują się wśród nich przedmioty codzien-
nego użytku, takie jak: narzędzia z drewna, kości i rogu, rozmaite naczynia, bi-
żuteria, monety, broń, ponadto rzeźby romańskie i gotyckie oraz wiele różnych 
eksponatów wartych uwagi.

Zwiedzanie

Ostatni turyści mogą rozpocząć zwiedzanie ekspozycji na godzinę przed jej za-
mknięciem. Od 1 kwietnia do 31 października wystawa jest czynna w następują-
ce dni:
PONIEDZIAŁEK: 9.30–13.00 (wstęp wolny)
WTOREK–PIĄTEK: 9.30–17.00

2 M. Rożek, Królewska Katedra na Wawelu, Warszawa 1981.
3 Por. http://www.zabytki.pl/sources/straty/wstep.html (dostęp: 5 IV 2012).
4 Por. http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=3 (dostęp: 5 IV 2012).
5 Por. http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=25 (dostęp: 5 IV 2012).
6 Por. http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=10 (dostęp: 5 IV 2012).
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SOBOTA: 10.00–17.00
NIEDZIELA: 10.00–17.00

Od 1 listopada do 31 marca obowiązuje inny harmonogram zwiedzenia, któ-
rego czas zostaje skrócony. Według niego w poniedziałki ekspozycja jest w ogó-
le nieczynna, a pozostałe dni przedstawiają się następująco:
WTOREK–PIĄTEK: 9.30–16.00
SOBOTA: 9.30–16.00
NIEDZIELA: 10.00–16.00 (wstęp wolny)

Wystawa jest dodatkowo nieczynna w dniach: 1 stycznia, Wielkanoc (sobota 
i niedziela), 1, 11 listopada oraz 24 i 25 grudnia.

Należy pamiętać, że w dniach, kiedy wstęp jest wolny, trzeba pobrać w kasie bi-
let bezpłatny, oraz o tym, że obowiązują dzienne limity zwiedzających, ze wzglę-
dów konserwatorskich. Bilety wydawane są na określone godziny.

Bardzo zachęcam do wybrania się w krótką podróż śladami zaginionego Wa-
welu. Poza wspomnianą romańską rotundą wydobytą z renesansowych kuchni 
pałacowych, znakomitym programem komputerowym z wirtualną rekonstrukcją 
jego najwcześniejszych zabudowań oraz oryginalnymi, bardzo interesującymi 
przedmiotami z okresu średniowiecza, warto zwrócić uwagę na relikty kościołów 
św. Michała i św. Jerzego, usytuowane na trawniku między Basztą Sandomierską 
a katedrą, prezentowane na filmie wraz z innymi nieistniejącymi już zabytkami.

 
Katarzyna Lisowska 

II rok pedagogiki społecznoopiekuńczej z przedszkolną UP 
(studia I stopnia)

Nasz Kraków 
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Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii 

Piękno jest pojęciem względnym i choć 
większość z nas zdaje sobie z tego 
sprawę, to i tak chęć zaistnienia i wzbu-
dzenia uwagi jest silniejszym bodźcem 
do działania niż świadomość tego, iż 
wykonując kolejny krok w stronę wyide-
alizowanego piękna, tracimy swoje 
człowieczeństwo. Podążając za ide-
ałem, marząc o ponętnej sylwetce, nie-
skazitelnej cerze, lśniących włosach, 
zapominamy, kim tak naprawdę jeste-
śmy, gdyż nasze myśli koncentrują się 
nieustannie na tym, kim chcemy być. 
Nie chodzi tutaj o dbałość o urodę, wy-
nikającą z higieny osobistej, szacunku 
do siebie i innych, chęci poczucia się 
komfortowo we własnej skórze, lecz 
o poddawanie się paranoicznym pró-
bom zatrzymania czasu, nienaturalną 
pogoń za niedoścignionymi ideałami, 
za czymś, co odziera nas z indywidu-
alizmu i poczucia wyjątkowości, bo pra-
gnienie i wyobrażenie piękna sprawia, 
że stajemy się jedną z wielu podobizn 
znanej osoby ze świata mody czy show-
biznesu. Ludzie myślą, że mają prawo 
ingerować w naturę, kształtować wszyst-
ko wedle gustów i przyjętych przez sie-
bie norm. Poddają zatem nieustannej 
przemianie nie tylko otaczającą ich 
rzeczywistość, ale i swoje ciało. Żyją 
w ułudzie, twierdząc, iż człowiek jest 
materiałem, który można poddać ob-
róbce. Rzeźbią zatem coś na kształt 

człowieka, na miarę Super sapiens... 
Czy jednak naprawdę myślimy, że ist-
nieje możliwość stworzenia większego 
cudu, niż ten, który został uformowany 
boskimi palcami? 

Natura sprawiła, że każdy orga-
nizm w sposób mozaikowy współgra 
z wieloma innymi elementami składa-
jącymi się na obraz świata. Również 
każdy proces biologiczny zachodzący 
w naszym ciele jest misternie dopra-
cowany, by dzięki małym podjednost-
kom powstała żywa istota, a wszystkie 
procesy zachodzące w jej systemie 
przebiegały w sposób nienaganny 
i umożliwiający sprawne funkcjono-
wanie całego układu. Jeśli jednak do-
chodzi do dotkliwej ingerencji, nie mo-
żemy do końca przewidzieć tego, co 
stanie się we wnętrzu naszych komó-
rek i jakie piętno w przyszłości wywrze 
na nich np. jad kiełbasiany, który 
przecież jest obcą, szkodliwą substan-
cją, produkowaną przez bakterie Clo
stridium botulinum, unieruchamiającą 
mięśnie mimiczne, co powodowane 
jest paraliżem zakończeń komórek 
nerwowych. Nikogo jednak nie po-
wstrzyma to przed wstrzyknięciem 
jego kolejnej dawki w imię urody. Dla-
tego też można stwierdzić, że zabiegi 
chirurgii plastycznej uzależniają, są 
jak narkotyk, z czasem stając się nie-
odłącznym elementem życia, czymś 

PIĘKNO JAK NARKOTYK
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tak niezbędnym jak powietrze, czymś, 
dzięki czemu czujemy się lepiej. 

Liczy się tylko kicz i plastik

Na poszukiwanie piękna wyruszyli już 
starożytni Egipcjanie, będący prekurso-
rami w wytwarzaniu różnorodnych spe-
cyfików, olejków i malowideł, które mia-
ły wpłynąć na poprawę urody i doda-
wać kobietom klasy i powabu. Za nimi 
w wiekach późniejszych podążyli na-
ukowcy, artyści, malarze, architekci, 
rzeźbiarze, psychoanalitycy i antropo-
lodzy, którzy sięgnąwszy do całej skarb-
nicy zgromadzonej przez siebie wiedzy, 
wydedukowali, iż to współczynnik WHR 
(waisthip ratio) odpowiada idealnym 
wymiarom kobiecych krągłości. Wynosi 
on 0,7 i wyraża stosunek obwodu talii 
do obwodu bioder. Wskazuje na naj-
lepsze predyspozycje do wydania na 
świat licznego potomstwa. Podobnie 
duże piersi są odbierane przez męż-
czyzn jako sygnał, że dana kobieta jest 
zdrowa i płodna. Teorię tę świetne ob-
razują figurki pochodzące z wykopa-
lisk archeologicznych, które kreują ide-
ał kobiety o pełnych kształtach, szero-
kich biodrach i wydatnym biuście. Po-
jęcie atrakcyjności ma więc podłoże 
ewolucyjne i wynika ze specyfiki nasze-
go gatunku, zdominowanej przez ata-
wistyczne popędy, nad którymi nie 
w pełni możemy panować, gdyż tkwią 
głęboko w naszej podświadomości. Jeś-
li jednak ktoś nie mieści się w tej ka-
tegorii, to czy powinien pokusić się 
o zope rowanie części ciała, która nie 
odpowiada kanonom piękna? Czy taka 
osoba powinna wyrzec się tego, kim 
jest, i dać się „przetworzyć” po to, by 
stać się kimś lepszym? Myślę, że nie. 
A jednak jak świat światem ludzie pró-
bowali naprawiać to, co nie udało się 
matce naturze. Przeprowadzali więc 

eksperymentalne i niebezpieczne ope-
racje, wszczepiali pod skórę rozmaite 
ciała obce — wełnę, gąbki, pianki, 
wstrzykiwali silikon, mający tendencję 
do przemieszczania się, by w końcu 
stworzyć to, co dziś określamy jako si-
likonowy implant. Przerażający jest 
fakt, że na samym kontynencie amery-
kańskim ponad 30 tys. kobiet rocznie 
poddaje się zabiegowi powiększania 
piersi, wiedząc, iż wciąż trwają żywe 
dyskusje na temat szkodliwości opera-
cji. Dla wielu pań zatem dwaj śmiałko-
wie z Teksasu, którzy przyczynili się do 
urzeczywistnienia ich marzeń o ład-
nym, jędrnym biuście, tworząc w 1960 r. 
owe implanty, byli cudotwórcami, dla 
innych jednak marzenia okazały się 
spełnieniem najczarniejszych koszma-
rów, ponieważ operacja nie zawsze 
kończy się sukcesem. Tak naprawdę 
trudno jest zmierzyć skalę tego zjawi-
ska, gdyż w branży chirurgii plastycz-
nej również istnieje podziemie, gdzie 
interwencja chirurgiczna kosztuje dużo 
mniej, lecz cena nie idzie, niestety, 
w parze z jakością usługi. Kobiety, ko-
rzystając nierozsądnie z tej alternaty-
wy, ryzykują często utratę zdrowia i uro-
dy, o którą tak bardzo walczyły.

Do równie popularnych zabiegów 
należą: korekta nosa, liposukcja, lifting 
twarzy i szybkie zastrzyki z botoksu na 
wygładzenie bruzd na czole i tzw. ku-
rzych łapek, a także z kwasu hialurono-
wego, niwelującego zmarszczki w oko-
licach ust. Piękno jest więc często czymś 
złudnym, bywa sztuczne i plastikowe. 
Operacje plastyczne są w niektórych 
krajach wyznacznikiem zamożności, 
gdyż jedynie ludzie posiadający odpo-
wiedni status społeczny mogą pozwolić 
sobie na tą niebywale drogą i eksklu-
zywną przyjemność. Mimo to branża 
chirurgii estetycznej ma się dobrze i sy-
tuowana jest na jednej ze szczytowych 
pozycji piramidy zysków, przynosząc 
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ogromne pieniądze tym, którzy niejed-
nokrotnie bazują na niewiedzy i ludz-
kiej naiwności. 

Zastrzyk piękna czy broń 
biologiczna?

Jad kiełbasiany, określany przez chirur-
gów plastyków jako botoks, jest niczym 
innym jak bakteryjną egzotoksyną, jed-
ną z najsilniejszych neurotoksyn, której 
spożycie może doprowadzić do zatru-
cia — botulizmu, a przy zbyt silnej 
dawce — nawet do śmierci. Niegdyś 
używany jako broń biologiczna, w dzi-
siejszych czasach jest pożądanym wy-
znacznikiem luksusu i specyfikiem, któ-
ry może „zdziałać cuda” w ciągu zale-
dwie kilku dni. Większość osób decydu-
jących się na zabieg nie zdaje sobie 
spawy z tego, że ta szybka i stosunko-
wo bezbolesna ingerencja może spo-
wodować dotkliwy uszczerbek psychicz-
ny, a w przyszłości sprawić, iż twarz 
całkowicie straci elastyczność bądź — 
wręcz przeciwnie — przybierze postać 
maski, przez co jej właścicielka straci 
możliwość komunikowania się za po-
mocą mimiki. Większość cenionych re-
żyserów i aktorów kategorycznie potę-
pia tego typu zabiegi, twierdząc, że ob-
bierają one osobowość, uniemożliwiają 
grę twarzą i sprawiają, że człowiek po-
zbawiony możliwości wyrażania emocji 
traci artystyczną wrażliwość. Dodatko-
wo wiemy już, że wielokrotne stosowa-
nie botoksu powoduje trwałe zdeformo-
wanie twarzy, która nigdy nie powróci 
do stanu sprzed zabiegów. Nie jeste-
śmy bowiem w stanie odbudować spu-
stoszenia, które w zakończeniach ko-
mórek spowodował jad kiełbasiany, łą-
cząc się z płytką nerwowo-mięśniową 
i porażając kurczący się mięsień. Pa-
raliż mięśnia powodowany jest przez 
fragmentację białka SNAP-25, które 

jest niezbędne do wydzielania acetylo-
choliny z zakończeń presynaptycznych. 
Co prawda, możliwe jest odtworzenie 
połączenia nerwowego między mięś-
niem i zakończeniami nerwowymi, jed-
nakże nie w przypadku dużej liczby 
wstrzyknięć wykonywanych przez długi 
okres czasu. Substancję tę podaje się 
iniekcyjnie (podskórnie), a efekt utrzy-
muje się przez sześć miesięcy. Po pół 
roku, jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różyczki, zabieg można powtórzyć 
z równie zadowalającym rezultatem, 
lecz w miarę kolejnych wizyt pacjent 
dość szybko uzależnia się od nadmier-
nej dbałości o wygląd i niczym w nar-
kotycznym widzie kieruje się do klinik 
plastycznych i salonów kosmetycznych, 
po to, by otrzymać kolejną dawkę jadu 
kiełbasianego.

Rozróżnia się kilka rodzajów botok-
su, wśród których największe znaczenie 
dla człowieka mają A, B i E, i każdy 
z nich może stanowić dla niego poważ-
ne zagrożenie. Dziwi zatem, iż jest on 
tak popularnym eliksirem młodości — 
obok kwasu hialuronowego, który rów-
nież stanowi podstawę zabiegów kos-
metycznych i plastycznych twarzy. Kwas 
hialuronowy występuje jako składnik 
macierzy międzykomórkowej skóry wła-
ściwej — obok kolagenu i elastyny. Im 
jest go więcej, tym skóra jest bardziej 
jędrna i sprężysta, gdyż ma on zdol-
ność wiązania cząsteczek wody. Z wie-
kiem skóra traci elastyczność, co wyni-
ka ze starzenia się jej komórek i coraz 
mniejszej ilości w nich owego kwasu. 
W ten oto sposób powstają zmarszczki, 
których tak desperacko chcemy się po-
zbyć. Dzięki rozwojowi nauk biotechno-
logicznych możliwe jest wytwarzanie 
kwasu hialuronowego w warunkach la-
boratoryjnych, bez konieczności pobie-
rania go z pępowin czy kogucich grze-
bieni. Z powodzeniem jest on więc roz-
prowadzany i często stosowany w ga-
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binetach kosmetycznych jako 
alternatywa botoksu, gdyż wy-
stępując naturalnie w skórze, 
nawet wystrzykiwany nie po-
woduje objawów alergii, a je-
go stosowanie nie niesie z so-
bą tylu skutków ubocznych, 
gdyż po pewnym czasie ulega 
biodegradacji a następnie 
wchłonięciu. To również skład-
nik rozmaitych kremów i żeli 
wygładzających zmarszczki 
mimiczne. Dzięki nie mu możli-
we jest także modelowanie, 
powiększanie i na da wanie ład-
nego kształtu ustom, uniesie-
nie pośladków, wy gładzenie 
dekoltu i szyi. Jak widać, moż-
liwości jest wiele, pytanie, tylko 
czy warto z nich korzystać?

Zmarszczki ukazujące się 
wraz z wiekiem na twarzy nie 
są jedynie dowodem na to, ile 
mamy lat, są odzwierciedle-
niem naszych emocji, zarówno 
pozytywnych, jak i negatyw-
nych, mówią, o tym jak wiele 
razy w ciągu życia obdarowy-
waliśmy kogoś uśmiechem. Nie 
jest ważne, czy korzystamy 
z usług specjalistów i stosuje-
my kremy przeciwzmarszczko-
we, lecz czy starzejemy się 
z godnością.

Dramat wenezuelskich 
piękności

Zabiegi upiększające i opera-
cje plastyczne wykonywane są 
prawie we wszystkich krajach 
świata. Szczególnie dużo jed-
nak przeprowadza się ich 
w Wenezueli — kraju, z które-
go pochodzi największa liczba 
modelek, które otrzymały tytuł 

Miss World. Tutaj odbywa się 
wręcz masowa produkcja pięk-
ności, które podobnie jak inni 
mieszkańcy kraju chętnie ko-
rzystają z usług chirurgicz-
nych, by poprawić to i owo, bo 
najważniejszym atutem kandy-
datek na miss nie jest wdzięk, 
czar, osobowość i ponadprze-
ciętna uroda, a wzrost, gdyż 
wszystko inne da się zrobić na 
nowo. W Wenezueli mamy 
wręcz do czynienia z prawdzi-
wą epidemią, ponieważ opera-
cje plastyczne są wykonywane 
w sposób masowy już u naj-
młodszych dziewczynek, które 
nie zdążyły jeszcze dorosnąć 
i pokazać światu swojego na-
turalnego piękna. Wszystko 
bowiem, co nie jest „estetycz-
ne”, musi zostać poddane jak 
najszybszej korekcie. Wenezu-
elki postrzegają urodę jako 
wartość nadrzędną, dzięki któ-
rej mogą osiągnąć w życiu suk-
ces, zdobyć dobrą pracę, roz-
począć karierę dziennikarską, 
radiową, zostać prezenterką 
telewizyjną bądź znaleźć bo-
gatego męża, który zapewni 
im życie w dostatku i luksusie, 
prawdziwy prestiż… Kultura 
i media dodatkowo wpływają 
na mentalność kobiet i po-
strzeganie świata przez pry-
zmat fałszywego piękna. Nie-
zależnie od tego, czy mamy do 
czynienia ze społeczeństwem 
bogatym, czy ubogim, wśród 
młodych dziewcząt panuje mo-
da na wyjątkowy prezent uro-
dzinowy, jakim jest operacja 
plastyczna (najczęściej powięk-
szenie biustu). Nie jest na topie 
zakładanie funduszy oszczęd-
nościowych czy organizowanie 
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wycieczek, liczy się bycie pięk-
ną! Nawet członkowie najbied-
niejszych rodzin składają się 
na zabiegi, by móc sfinanso-
wać przedmiot absurdalnych 
pragnień młodziutkich dziew-
cząt. Już od najmłodszych lat 
zaszczepia się dzieciom po-
gląd, iż perfekcyjny wizerunek 
jest kluczem do szczęścia. Dla-
tego też w Wenezueli funkcjo-
nuje cała masa studiów, szkół 
i ośrodków, które kształtują 
małe miss. Na kontynencie po-
łudniowoamerykańskim jest aż 
250 fabryk produkujących na-
stoletnie piękności, które 
w przeszłości przysporzą może 
krajowi chwały, wygrywając 
kolejny światowy konkurs. Za-
kres nauczania obejmuje nie 
tylko kreowanie nienagannej 
postawy, sylwetki, stworzenie 
ponętnego ideału, ale również 
skupia się na wypracowaniu 
i doskonaleniu zasad savoir-v-
ivre’u, prezencji, poruszania 
z lekkością i gracją, modelingu 
i makijażu, po to, by w trakcie 
konkursu dziewczęta wypadły 
jak najlepiej. Tok kształcenia 
nie jest jednak jednolity, zależy 
bowiem od rodzaju konkursu 
piękności, w którym mają star-
tować dziewczęta. Można wy-
różnić zatem zajęcia przygoto-
wawcze do Miss World, Miss 
Universe oraz Miss Wenezueli. 
Każdy z konkursów rządzi się 
bowiem innymi prawami i eks-
ponuje zupełnie inne osobowo-
ści. Jeśli nawet młode damy po 
ukończeniu kształcenia w tej 
akademii nie będą miały moż-
liwości podjęcia wyzwania 
i wystartowania w konkursie, 
to nabyte umiejętności będą 

im pomocne na każdym castin-
gu, w reklamie czy być może 
w przyszłej pracy, gdzie nie-
zbędna jest aparycja i dobre 
maniery. 

I’m plastic it’s fantastic 

W kulturze latynoskiej opera-
cje plastyczne nie są tematem 
tabu. Mówi się o nich otwarcie 
i bez skrępowania, są powo-
dem do dumy i dowodem dba-
łości o własny wizerunek, bo 
niby dlaczego mam się wsty-
dzić, że poprawiłam sobie co 
nieco, skoro osiągnęłam swój 
cel życiowy, a mężczyźni przy 
każdej okazji obdarowują mnie 
powłóczystymi spojrzeniami. 
No właśnie... Może zatem dą-
żenie do piękna nie wynika 
z darwinowskiej teorii doboru 
naturalnego, lecz zwyczajnie 
z priorytetów? Nie krytykuję tu 
samego modelingu, pragnę 
jednak pokazać, co świat robi 
z ludźmi, którzy później mają 
tworzyć świadome społeczeń-
stwo. To kuriozum, że do kon-
kursów piękności przystępują 
kandydatki z „taśmy produk-
cyjnej”, a nie świadome siebie, 
pełne wdzięku i klasy kobiety, 
z których emanuje naturalne 
piękno. Nie miejmy zatem pre-
tensji do świata o to, że nie je-
steśmy żywymi lalkami Barbie, 
pamiętając, że owszem, wize-
runek jest ważny, ale na „to 
coś” składa się znacznie wię-
cej.

 
Monika Łazarska 
II rok biologii UP 
(studia I stopnia) 
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W kręgu historii

Handel średniowieczny  
i łaskawi królowie

Istnieją przesłanki, że dobczyczanie 
zajmowali się wymianą towarową, 
wpierw lokalną, a później międzykrajo-
wą, wcześniej niż zapisano to w doku-
mentach. Dowodami na to są różne 
przywileje przyznawane mieszkańcom 
Dobczyc przez pierwszych królów pol-
skich. Należą do nich: przywilej Kazi-
mierza Wielkiego z 1340 r., potwierdzo-
ny w 1362 r., w którym zwolnił miesz-
czan od cła w Królestwie i zezwolił na 
cotygodniowe targi. Również jego na-
stępcy potwierdzili ten „akt łaski”, ko-
lejno w 1389 i 1424 r.

Nie bez znaczenia było nadanie 
przez monarchę przywileju, dzięki któ-
remu dobczyczanie zyskali prawo za-
kupu soli z żup wielickich i bocheń-
skich, odnowionego w 1506 r. przez 

Aleksandra i w 1570 r. przez Zygmunta 
Augusta. Wymieniając łaskawych mo-
narchów, nie można pominąć Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, który miał 
swój wkład w rozwój dobczyckiego 
hand lu. Potwierdził on stare nadania 
i dodał nowy przywilej, na mocy które-
go targi mogły trwać trzy dni. W 1701 r. 
August II liczbę tych dni zwiększył do 
dziewięciu.

Handlarze pochodzenia dobczyc-
kiego w sprzedaży regionalnej ofero-
wali takie towary, jak: chmiel, suszone 
owoce czy też orzechy. To są tylko nie-
które z produktów, które sprzedawano 
w Krakowie. W zamian za nie do mia-
sta przywożono m.in.: kosy, sierpy, no-
że, wełnę i inne trudno dostępne na 
miejscu towary.

Handel nowożytny i suszone śliwy

Znacznie więcej informacji na temat 
kupców dobczyckich prowadzących in-

HISTORIA 
RZEMIOSŁA DOBCZYCKIEGO 

OD XV DO XX WIEKU*

* Niniejszy tekst ukazał się pierwotnie na por-
talu histmag.pl (http://histmag.org/?id=2474). 

Pierwsze źródła dotyczące handlu mieszczan dobczyckich pochodzą  ■
z XV w. i nawiązują do znanego kupca, sprzedającego ryby w Krakowie, 
Marcina z Dobczyc. W owych czasach dobczyccy handlarze trudnili się 
transportem i sprzedażą głównie soli, choć nie tylko. Eksportowano ją na
wet poza granice kraju, a mianowicie na Węgry, gdzie Jakub Dobczycki był 
znanym kożusznikiem.

Jestem człowiekiem, czyli na pograniczu nauki i psychologii 
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teresy z mieszkańcami Krakowa zawie-
rają źródła z XVI i XVII w. Można w nich 
znaleźć wiele cennych danych, m.in. to, 
że w latach 1593–1599 przeznaczono 
na eksport 13 transportów suszonych 
śliw; w latach 1600–1609 było ich już 
56, a z kolei w latach 1641–1646 tyl-
ko 12. Analizując te dane, widzimy, że 
rozwój handlu na terenie Dobczyc miał 
swoje lepsze i gorsze lata.

Prócz suszonych śliw dobczyczanie 
produkowali i sprzedawali chmiel, miód, 
łój, beczki itd. Z Krakowa sprowadzano 
natomiast wspomnianą wełnę, z której 
wyrabiano sukno, śledzie, żelazo, me-
tal, kosy oraz wyroby kramarskie. 
W tym czasie rzemiosło kramarskie na 
terenie miasta było mało jeszcze rozpo-
wszechnione.

Po „potopie” szwedzkim w latach 
1655–1660 handel i niemal całe życie 
gospodarcze w Dobczycach znalazły 
się w regresie, który trwał prawie nie-
przerwanie do XVIII w.

Czasy rozbiorów. Od upadku  
do upadku?

Pierwsze próby wprowadzenia zmian 
podjął w 1780 r., a więc już po pierw-
szym rozbiorze Polski, cesarz Józef II. 
Dążył on do zespolenia Galicji z inny-
mi ziemiami polskimi, ale zastój w rze-
miośle, małe dochody miejskie oraz 
„prywatyzacja” miasta spowodowały, 
że Dobczyce prosperowały jak wieś. 
W takich warunkach ani rozkwit hand-
lu, ani łączność z ziemiami polskimi 
nie było możliwe, gdyż w tym okresie 
zaborcy prowadzili różną politykę go-
spodarczą na zagrabionych przez sie-
bie ziemiach.

Poprawa sytuacji nastąpiła dopiero 
po 1883 r. dzięki ustawie przemysłowej 
umożliwiającej powiązanie rękodziel-
nictwa dobczyckiego z szerszym ryn-

kiem towarowym. Do rozwoju miasta 
przyczyniło się m.in. rzemiosło szew-
skie, które pod koniec XIX w. zrzeszało 
około 170 warsztatów. Dużym udogod-
nieniem był kapitał w postaci pożyczek 
inwestycyjnych, które w wysokości 2 tys.
koron zaciągnięto w Krajowym Fundu-
szu Przemysłowym na rozwój działal-
ności Majstrów Szewskich dla Towarzy-
stwa Handlu Skór w Dobczycach w la-
tach 1887–1907.

Nieoczekiwaną tragedią, która mia-
ła miejsce w latach dziewięćdziesią-
tych XIX w. i spowodowała kolejny za-
stój w handlu, była klęska nieurodzaju. 
Miasto ogarnął głód, a popyt na wyro-
by dobczyckich rzemieślników został 
zahamowany. Dopełnieniem obrazu był 
wybuch w mieście epidemii cholery. 
Z tego powodu mieszkańcy otrzymali 
zakaz kontaktów z pobliskimi wioskami 
i miastami.

Stulecie bez źródeł

Wiek XX nie jest łaskawy dla badaczy 
niniejszego tematu i stwarza wielu kło-
potów, ponieważ niemal wszystkie źród-
ła zawierające cenne informacje o dob-
czyckim rzemiośle tego okresu spłonęły 
podczas hitlerowskiej okupacji w 1939 r., 
wraz z księgami Cechu Wielkiego i Ce-
chu Szewców.

Praca historyka nie polega jednak 
tylko na badaniu istniejącego materia-
łu źródłowego, ale również na pracy 
„w terenie”, za pomocą źródeł wywoła-
nych. Skorzystałam więc z relacji ust-
nych, przekazywanych niejednokrotnie 
z pokolenia na pokolenie. W latach sie-
demdziesiątych minionego stulecia ży-
ło wielu mistrzów rzemiosła stolarskie-
go, rymarskiego, szewskiego czy też 
krawieckiego. Nie mają one może ta-
kiej wartości jak statystyki czy sprawoz-
dania urzędowe, ale m.in. dzięki spisa-
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nym relacjom, wspomnieniom dotyczą-
cym kupna surowca, przetwarzania go 
i zbytu już gotowego towaru mogłam 
opracować niniejszy artykuł.

Wielu historyków mogłoby mi zarzu-
cić, że taki materiał źródłowy nie jest 
wiarygodny i nie daje pełnego obrazu 
życia dobczyckich rękodzielników tam-
tych lat. Na odparcie tych zarzutów 
niech posłuży jednak fakt, iż ci ludzie 
zajmowali się rzemiosłem niejednokrot-
nie w podobny sposób jak ich dziadko-
wie i ojcowie. W końcu tradycja naka-
zywała kontynuować zawód rodzinny. 
Dzięki tym wspomnieniom i relacjom 
można mówić o powiązaniu Dobczyc 
z rynkiem towarowym na przełomie XIX 
i XX w.

Historia oparta na wspomnieniach

Jednym z ważniejszych rzemiosł było 
krawiectwo. Krawcy nabywali materiał 
u miejscowych Żydów, w Krakowie oraz 
w Myślenicach, a odbiorcami gotowych 
ubrań (często szytych na zamówienie) 
byli mieszkańcy miasteczka i okolic.

Krawcy zajmowali się przede wszyst-
kim szyciem ubrań męskich: spodni, 
kamizelek, marynarek, czapki. Nie 
oznacza to, że nie produkowano nicze-
go innego, jednakże sprzedaż płaszczy 
i kurtek nie była prowadzona na tak 
dużą skalę jak handel garniturami.

W tym miejscu warto wspomnieć 
osobę mistrza Jana Stolarza, którego 
szaty nosili księża z sąsiednich parafii 
czy dziedzice z dworów w Komornikach 
(Fink), Raciechowicach (Ruppertowa) 
lub Gaiku-Brzezowej (Czerwiński). Wy-
nika z tego, że mistrz Jan Stolarz ucho-
dził za szanowanego krawca, u które-
go ubierały się ważne osobistości.

Również kuśnierze mieli swój wkład 
w rozwój handlu na terenie Dobczyc 
i poza granicami miasta. Zaopatrywali 

się w surowce zarówno u rzeźników 
i miejscowych chłopów, jak i w okolicz-
nych wsiach. Asortyment ich wyrobów 
był duży — od baranic (czapek), przez 
kamizelki, rękawice, tabakiery, aż do 
długich kożuchów i damskich kożusz-
ków.

Na przełomie XIX i XX w. rozwijało 
się także sukiennictwo. Sukiennicy wy-
twarzali sukmany głównie na zamówie-
nie bogatych gospodarzy wiejskich, 
których było stać na drogi czamarach 
(staropolska nazwa sukmany), zalicza-
ny wówczas do towarów luksusowych.

Najszersze kontakty z rynkiem to-
warowym utrzymywał jednakże cech 
dobczyckich szewców. Oferowali oni 
zazwyczaj buty z cholewkami, trzewiki 
lub tzw. półbuty, szyte ze skóry juchto-
wej, polskiej, węgierskiej, rynboku lub 
z boksu. W pierwszych latach XX w. 
i w okresie międzywojennym niezbędne-
go surowca dostarczali szewcom gar-
barze, sklepikarze oraz rolnicy. W dob-
czyckich butach chodzili wszyscy — 
mężczyźni, kobiety i dzieci, a można je 
było nabyć albo bezpośrednio u mi-
strza, albo na okolicznych jarmarkach, 
organizowanych w Wieliczce, Bochni, 
Myślenicach, rzadziej w Niepołomicach 
lub Limanowej. Z racji dużego popytu 
na powszechnie znane i noszone dob-
czyckie obuwie wyodrębniła się grupa 
handlarzy, do której należeli m.in. An-
drzej Polończyk i Tomasz Dudek, którzy 
rozprowadzali już gotowe produkty szew-
skie.

Gospodarka wojenna i powojenna

Podczas drugiej wojny światowej około 
110 dobczyckich szewców szyło obuwie 
na potrzeby mieszkańców i ludności 
sąsiednich rejonów „w podziemiu”, 
w obawie przed hitlerowcami, którzy 
zatrzymywali handlarzy, nakładali na 
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nich kary grzywny lub więzienia i kon-
fiskowali przejęte mienie. Strach był 
tym większy, że rzemiosło niejednokrot-
nie stanowiło jedyne źródło utrzymania 
rodziny.

Należy również nadmienić, iż dob-
czyccy szewcy eksportowali swój towar 
poza granice kraju, np. garbarz Kurz-
mana, prowadzący działalność w Ar-
gentynie, przesyłał atrakcyjne surowce 
swojemu bratu z Dobczyc. Także cech 
szewski mistrza Józefa Dudka w latach 
1910–1914 w ciągu sezonu trwającego 
od dwóch do trzech miesięcy realizo-
wał zamówienie z Brna za 6 tys. reń-
skich na 500 par butów dla wojska.

Rymarze, garncarze, kołodzieje...

Całkowitym przeciwieństwem rzemio-
sła szewskiego było rękodzielnictwo ry-
marskie, które wytwarzano i sprzeda-
wano wyłącznie na okolicznych tar-
gach lub jarmarkach. Dobczyccy ryma-
rze trudnili się wytwarzaniem różnego 
rodzaju chomąt, pasów, uzd, podkła-
dów i lejców. W latach siedemdziesią-
tych XX w. jednym z ostatnich mistrzów 
rymarstwa, którzy kontynuowali trady-
cje rodzinne, był Jan Lichoń. Często 
sam wyprawiał skóry, z których później 
szył buty, by następnie sprzedawać je 
w Bochni, Myślenicach czy też Wielicz-
ce.

Kolejnym rzemiosłem, którym zaj-
mowała się miejscowa ludność, było 
garncarstwo. W Dobczycach wytwarza-
no m.in.: garnki, gliniaki, dzbany 
i dzbanki, misy, wazoniki, podstawki, 
pokrywki. W latach pięćdziesiątych mi-
nionego wieku garncarstwem trudnił 
się Józef Kurkowski, uczeń mistrza Sta-
nisława Kloczkowskiego. Surowiec na-
bywał w Bochni lub Brodach koło Kal-
warii Zebrzydowskiej, po czym gotowe 
garnki i dzbany sprzedawał w Dobczy-

cach, Skrzydlnej, Gdowie i Myśleni-
cach.

Mniejsze dochody płynęły z rzemio-
sła metalowo-drzewnego, ponieważ 
w XIX i XX w. brakowało fachowców, 
a ci, którzy byli, prezentowali raczej 
przeciętny poziom umiejętności, co da-
wało się zauważyć w gotowych wyro-
bach. Kołodzieje sprzedawali własnego 
wyrobu koła, dyszle, orczyki i całe wo-
zy tylko na terenie miasta i sąsiednich 
wsi. Podobnie bednarze, którzy handlo-
wali m.in. beczkami, kołyskami, cebrzy-
kami, stołkami, łyżkami, oraz produ-
cenci lin i powrozów. Stolarze z kolei 
dostarczali swoje wyroby (drzwi, okna, 
meble kuchenne i sypialne, stoły, skrzy-
nie lub ławki) głównie na prywatne za-
mówienia.

Młyny, kramy i rzeźnicy

W odróżnieniu od wymienionych cechów 
rzemieślniczych produkty konsumpcyjne 
sprzedawano zazwyczaj lud ności z mia-
steczka, choć zdarzało się, że pobliskie 
młyny wykonywały usługi dla innych 
miast. Inną działalność prowadzili rzeź-
nicy i kramarze. Pierwsi skupowali trzo-
dę chlewną (60–80 kg), którą zarzynali 
w swoich ubojniach. Gotowe wyroby 
i podroby transportowano nie tylko do 
Wieliczki, ale i do Wiednia, skąd przy-
wożono skóry i nici dla szewców. Uwi-
dacznia się tu współpraca dobczyckich 
rękodzielników, którzy wspólnie troszczy-
li się o zapewnienie dobrego życia swo-
im rodzinom i współmieszkańcom Do-
bczyc. Natomiast kramarze, choć nie 
prowadzili handlu międzynarodowego, 
od najdawniejszych czasów wykorzysty-
wali każdą nadarzającą się okazję do 
zbytu towarów na rynku regionalnym, 
m.in. na targach, jarmarkach, odpustach 
parafialnych, a nawet podczas pielgrzy-
mek do Kalwarii Zebrzydowskiej.
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Handel w wieku XX

Reasumując, można stwierdzić, że 
w pierwszych latach poprzedniego stu-
lecia zaznacza się znaczny regres jar-
marków dobczyckich, na czym skorzy-
stały sąsiednie wsie i miasta. Przyczyn 
takiej sytuacji jest wiele, należy do nich 
chociażby niedopuszczanie przez dob-
czyckich kupców do rozprowadzania 
ich towaru w mieście przez obcych 
hand larzy, co miało konsekwencje 
w rozkwicie czarnego rynku, na którym 
dorabiali się pośrednicy i spekulanci.

Innego powodu takiego stanu nale-
ży doszukiwać się w wymuszaniu na 
chłopach sprzedaży po najniższych ce-
nach. Chłopi, by ustrzec się przed wy-
zyskiem, sprzedawali swoje zwierzęta 
w innych miejscowościach, takich jak: 
Gdów, Myślenice, Łapanów, gdzie uzy-
skiwali o wiele większe zapłaty. Nie 
można też zapominać, iż we znaki da-
ła się epidemia tyfusu, która ogarnęła 
miasto po pierwszej wojnie światowej. 
Wtedy to wójt Dominik zakazał organi-
zowania jarmarków i targów na dwa 
lata. Zarządzenie to miało negatywny 
wpływ na rękodzielnictwo w mieście.

Czasy po drugiej wojnie światowej 
to okres monopolu Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”, która prze-
jęła niemalże cały handel w Dobczy-
cach. Zostało jedynie dwóch kupców 
zajmujących się handlem prywatnym 
i zamożni lokalni rzemieślnicy, którzy 
zrzeszali się w grupy z obawy przed 
zdarzającymi się często napadami ra-
bunkowymi.

Z treści niniejszego artykułu wyni-
ka, że wpływ rzemiosła dobczyckiego 
na rynek towarowy był duży, choć pre-
zentował się on różnie w poszczegól-
nych okresach historii miasta. Handel 
na tym terenie miał swoje lata wzlotów, 
jak to miało miejsce za pierwszych 
władców Polski, oraz upadków, czego 

przykładem jest okres pierwszej i dru-
giej wojny światowej. Analizując jednak 
całość dziejów rzemiosła dobczyckie-
go, dochodzimy do wniosku, że tutejsi 
mistrzowie rękodzielnictwa zapisali się 
na kartach historii całkiem sporym do-
robkiem, ich wyroby i produkty były 
znane i rozpowszechniane na rynku 
kra jowym oraz międzynarodowym, np. 
w Wiedniu, Brnie, Argentynie czy też na 
Węgrzech.

Dobczyce XXI wieku, pomimo że są 
małym miasteczkiem na południu Pol-
ski, w województwie małopolskim, i nie-
wiele już pamiętają z czasów, kiedy rę-
kodzielnictwo stanowiło jedyne zajęcie 
mieszczan i ich źródło utrzymania, na-
dal prowadzą szerokie kontakty z inny-
mi państwami. Obecnie współpracują 
w ramach „miast partnerskich” z nie-
mieckim Versmold (Nadrenia-Westfalia 
Północna), słowackimi Šavišskimi Mi-
chalanami oraz amerykańską organi-
zacją Globar Volunteers z siedzibą 
w St. Paul w Minnesocie, a także 
z ukraiń ską Gaisiną.

Pozostaje tylko życzyć miastu Dob-
czyce i jego mieszkańcom, co też czy-
nię, dalszych sukcesów na drodze mię-
dzynarodowej współpracy.
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4 grudnia 1922 r. Józef Piłsudski, pia-
stujący wówczas godność Naczelnika 
Państwa Polskiego, w siedzibie Rady 
Ministrów zorganizował specjalne spo-
tkanie. Wśród zaproszonych gości, 
prócz członków rządu z premierem Ju-
lianem Nowakiem na czele, znalazła 
się spora grupa posłów i senatorów 
Polskiej Partii Socjalistycznej, PSL „Wy-
zwolenie” i PSL „Piast” oraz Narodowej 
Partii Robotniczej. Partie te zgłosiły 
kandydaturę Piłsudskiego na urząd 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
po tym, jak trzy dni wcześniej marsza-
łek Sejmu Maciej Rataj ogłosił, iż Zgro-
madzenie Narodowe dokona wyboru 9 
grudnia. 

W Sali Kolumnowej rządowego 
gmachu Piłsudski wygłosił przemówie-
nie, podczas którego rozwodził się nad 
rolą i uprawnieniami prezydenta RP 
wynikającymi z zapisów uchwalonej 
w marcu 1921 r. konstytucji. Tak zakoń-
czył swą przemowę:

Nie uważam, żeby moja właśnie osoba była 
właściwą przy tych cechach charakteru, któ-
re są nieodłączne od indywidualnej pracy, 
nakazanej przez konstytucję. Proszę wysłu-
chać rady. Na mnie proszę nie głosować1.

Piłsudski wzywał, aby na najwyższy 
urząd w państwie wybrać osobę, która 
nie byłaby związana z jakąkolwiek par-
tią polityczną. Deklaracja Marszałka 
nie dla wszystkich była zaskoczeniem. 
Już 18 listopada Juliusz Zdanowski, je-
den z czołowych działaczy narodowej 
demokracji, zanotował w swym dzien-
niku:

[…] miałem relację, że Piłsudski przypusz-
cza możliwość opuszczenia prezydentury. 
Adiutant jego Łepkowski dawał do zrozu-
mienia naszemu informatorowi, że Piłsud-
ski chciałby tylko, żeby prezydentem zo-

1 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac 
dotychczas drukiem ogłoszonych, t. V, reprint, 
Warszawa 1990, s. 295.
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stał ktoś, co by go specjalnie nie prowoko-
wał2.

Według Władysława Pobóg-Mali-
nowskiego taką osobą mógł być przy-
wódca „Piasta” Wincenty Witos, z któ-
rym Marszałek miał wówczas dobre sto-
sunki3. Tymczasem gdy Piłsudski zrezy-
gnował z ubiegania się o prezydencki 
urząd, zniknęła płaszczyzna porozumie-
nia pomiędzy stronnictwami ludowymi. 
„Wyzwolenie” zaczęło myśleć o kandy-
daturze Gabriela Narutowicza, „Piast” 
zaś — o Stanisławie Wojciechowskim.

Rozpoczął się gorący okres partyj-
nych utarczek, których tragicznym 
zwieńczeniem stało się morderstwo Na-
rutowicza.

1

W powszechnej świadomości, nader 
często kształtowanej nie tyle przez hi-
storiografię, ile przez media, zwykle 
przy okazji rocznicy tego wydarzenia, 
do dziś zamordowanie Narutowicza in-
terpretowane jest za pomocą trzech 
dwubiegunowych schematów. W kon-
sekwencji powstaje obraz bardzo 
uproszczony, odległy od pogłębionej 
refleksji na temat wydarzeń, które 
wstrząsnęły Polską w grudniu 1922 r. 

Przykładem jest tu choćby głośne 
dzieło kinowe Jerzego Kawalerowicza 
Śmierć prezydenta — obraz, który przez 
lata kształtował wiedzę naszego społe-
czeństwa o wydarzeniach związanych 
z zamachem. Widzimy w nim wyideali-
zowany obraz polskiej demokracji, kon-
testowanej, a przez to realnie zagrożo-
nej przez prawicę. Na straży konstytucji 

2 Cyt. za: A. Garlicki, Przewrót majowy, War-
szawa 1979, s. 38.

3 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia 
polityczna Polski 1864–1945, t. II, cz. 1: 1919–1939, 
Londyn 1956; reprint: Warszawa 1990, s. 413.

i systemu parlamentarnego stoją wy-
rzekające się w imię interesu państwa 
jakiejkolwiek prywaty partie lewicowe, 
którym przeciwstawiona jest narodowa 
demokracja, a ta, kierując się partyj-
nym partykularyzmem, wysyła ludzi na 
ulicę. W końcu pojawia się idealista 
Narutowicz, profesor, demokrata, repu-
blikanin, światowiec, wzbraniający się 
do ostatka przed kandydowaniem, 
zmuszony poniekąd do wejścia w krąg 
wielkiej polityki. Jego przeciwieństwem 
jest Eligiusz Niewiadomski, fanatyk, 
skrajny nacjonalista, antysemita. Moż-
na sądzić, iż obie te postaci w zamie-
rzeniu reżysera reprezentowały pewne 
wartości, ideały i poglądy, a przede 
wszystkim pomysły na polskie państwo, 
które można przypisać odpowiednio 
partiom lewicowym oraz prawicowym.

Tymczasem historycznej rzeczywisto-
ści nigdy nie da się ująć za pomocą sys-
temu zero-jedynkowego, zwłaszcza 
w kontekście Drugiej Rzeczypospolitej 
początku lat dwudziestych, której życie 
polityczno-społeczne było determinowa-
ne permanentnym konfliktem, „atmosfe-
rą zawiści i nienawiści”4 — jak stwierdził 
Wojciech Trąmpczyński, który sam nie-
mało przyczynił się do tego stanu rzeczy. 
A stan ten trwał praktycznie od zarania 
niepodległego państwa polskiego, pod-
sycany zarówno na forum parlamentu, 
jak i na łamach prasy.

Chcąc przyjrzeć się krytycznie zasy-
gnalizowanym powyżej schematom, wy-
pada zacząć od wyborów parlamentar-
nych 5 listopada 1922 r. W ich wyniku, 
po uwzględnieniu miejsc z tzw. listy 
krajowej, podział mandatów w Sejmie 
I kadencji wyglądał następująco: pra-
wica uzyskała 125 mandatów, cen-

4 Cyt. za: M. M. Drozdowski, Śmierć prezy
denta — dramat społeczeństwa i państwa, [w:] te-
goż, Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej, Kraków 
1979, s. 119.
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trum — 132, lewica — 98 mandatów5. 
Po lewej stronie pozostawały również 
mniejszości narodowe z 89 mandatami, 
reprezentowane przez Żydów, Niem-
ców, Białorusinów, Rosjan oraz Ukraiń-
ców. Ci ostatni jednak nie reprezento-
wali ogółu tej mniejszości w Polsce. 
Ukraińcy galicyjscy bowiem, inspirowa-
ni przez emigracyjny rząd Ewhena Pe-
truszewycza, wybory zbojkotowali. Swą 
listę wystawiła również Agrarna Ukraiń-
ska Chłopska Partia. Podobnie Żydzi 
zgłosili kilka odrębnych list, z których 
największym powodzeniem cieszyła się 
lista Komitetu Zjednoczonych Stron-
nictw Narodowo-Żydowskich. Listopa-
dowe wybory, mimo bojkotu części lud-
ności ukraińskiej, przyniosły mniejszo-
ściom ogromny sukces. Zwiększyły one 
swój stan posiadania z około 4% aż do 
20% ogólnej liczby mandatów6.

Sejmowa arytmetyka była jednak 
nieubłagana i wskazywała na koniecz-
ność utworzenia koalicyjnego rządu 
centroprawicowego bądź centrolewico-
wego. Jedynie w tym ostatnim znaczą-
cą rolę odegrałyby mniejszości, co 
znacznie zmniejszało szanse na zawią-
zanie takiego sojuszu, o ile go w ogóle 
nie wykluczało. Najsilniejszym ugrupo-
waniem w Sejmie była prawica. Sam 
Związek Ludowo-Narodowy, czyli par-
lamentarna emanacja narodowej de-
mokracji, miał 98 mandatów7, a więc 
liczbę równą ogólnemu stanowi posia-
dania całej lewicy. Bardziej prawdopo-
dobny wydawał się więc alians prawi-
cy i centrum, co doprowadziłoby do 
utworzenia tzw. polskiej większości, co-
raz częściej postulowanej na łamach 
narodowych gazet. Wydaje się, że za 
takim rozwiązaniem również optował 

5  A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski 
niepodległej, Warszawa 1957, s. 112, tab. 10.

6 Tamże, s. 110, tab. 9.
7 Tamże, s. 112, tab. 10.

Wincenty Witos. Gestem prawicy w stro-
nę „Piasta” był wybór na marszałka 
Sejmu Macieja Rataja, a ludowcy od-
wdzięczyli się głosowaniem za kandy-
daturą Wojciecha Trąmpczyńskiego na 
marszałka senatu. 

Na początku wspominałem o zgoła 
fałszywym obrazie tła wydarzeń z grud-
nia 1922 r. Eksponowanie w jaskrawej 
opozycji do endecji roli partii lewico-
wych jako obrońców ładu prawnego 
w Polsce, jej konstytucji oraz — ogólnie 
rzecz biorąc — ustroju jest sprzeczne 
z tym, co wiemy na temat życia poli-
tycznego i społecznego Drugiej Rzeczy-
pospolitej. W rzeczywistości stronnic-
twa lewicowe dbały o interes własnych 
partii oraz swych wyborców równie usil-
nie jak ugrupowania związane z prawi-
cą. Mało tego, podobnie jak endecja, 
prowadziły niekiedy politykę destruk-
cyjną, mającą na celu — wbrew włas-
nym hasłom i ideałom — konfrontację 
z obozem przeciwnym. 

2

Zawiązywanie się aliansu pomiędzy 
klubami prawicy oraz „Piastem” zosta-
ło przerwane przez wybór na prezy-
dencki urząd Narutowicza. Endecja nie 
przewidziała, że kandydatura Maury-
cego Zamoyskiego, człowieka zresztą 
wielce zasłużonego w dziele odbudowy 
państwowości, największego w Polsce 
właściciela ziemskiego, była dla partii 
chłopskiej nie do przyjęcia. Warto pa-
miętać, iż gorące spory budziła wów-
czas wciąż nieuregulowana kwestia re-
formy rolnej. W swych wspomnieniach 
Witos zanotował, iż choć sam optował 
za kandydaturą endecką, to jednak nie 
odważył się jej forsować w swoim klu-
bie, gdyż „uprzedzenie do prawicy 
i każdego jej kandydata przechodziło 
wszelkie granice, a cóż dopiero, gdy 
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ten kandydat był hrabią!”8 W kręgu 
„Piasta” pojawiały się nawet pogłoski, 
iż po wyborze proponowanego przez 
prawicę kandydata Dmowski podejmie 
starania w celu obrania Zamoyskiego 
królem Polski9. Inna sprawa, iż Witoso-
wi — wbrew cytowanym słowom — tak 
naprawdę nie zależało na przekonaniu 
swego klubu do oddania głosów na 
osobę wskazaną przez prawicę. Wcze-
śniej próbowano przekonać przywódcę 
„Piasta” do kandydatury m.in. Trąmp-
czyńskiego czy Paderewskiego, Witos 
ciągle jednak zwlekał z jednoznaczną 
deklaracją poparcia, mnożąc wciąż no-
we przeciwności. Wydaje się, że myślał 
o własnej kandydaturze, która miałaby 
szansę wypłynąć w toku dalszych nie-
skutecznych pertraktacji z endecją.

Wybór Narutowicza na urząd prezy-
denta pogłębił narastającą na prawicy 
frustrację, spowodowaną wynikiem wy-
borów parlamentarnych i brakiem moż-
liwości utworzenia samodzielnej więk-
szości w parlamencie. Niepokoił także 
wynik osiągnięty przez mniejszości na-
rodowe. Oto przed oczyma narodowej 
demokracji stanęło widmo trwałego po-
rozumienia sił centrolewicowych, w do-
datku z poparciem mniejszości. Stani-
sław Głąbiński w rozmowie z Ratajem 
stwierdził, iż „większość Narutowicza 
musi utworzyć rząd”10. Taka większość, 
zbudowana dzięki poparciu mniejszo-
ści narodowych, była nie do przyjęcia 
nie tylko dla środowisk prawicowych, 
ale również dla znacznie szerszych krę-
gów społeczeństwa. Przypuszczenia 
Głąbińskiego były trafne, jak bowiem 
wspominał Rataj, przez cały dzień 

8 W. Witos, Moje wspomnienia, t. II, Warsza-
wa 1990, s. 216.

9 S. Mackiewicz-Cat, Historia Polski od 11 li
stopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Londyn 
[b.r.], s. 167.

10 M. Rataj, Pamiętniki, Warszawa 1965, 
s. 127.

13 grudnia trwały narady centrum z le-
wicą na temat zawiązania koalicji rzą-
dowej, na której czele miałby stanąć 
Piłsudski11. Było to dla endecji rozwią-
zanie absolutnie nie do przyjęcia, które 
oznaczało odsunięcie partii narodowej 
w koalicyjnych kalkulacjach na boczny 
tor. Prawica nie mogła sobie pozwolić 
na utratę poparcia „Piasta”.

Z tego powodu w endeckich ata-
kach na Narutowicza i mniejszości na-
der często pojawiała się osoba Witosa 
i jego ugrupowanie — sprawcy całej 
sytuacji. Sam Witos wspominał, że „pro-
wadzono przeciwko niemu specjalną 
nagonkę”12, uważając go za głównego 
winowajcę porażki Zamoyskiego. Moż-
na więc przyjąć, że odwoływanie się do 
instynktów ulicy było formą moralnego 
szantażu, gdyż przywódca „Piasta”, 

11 Tamże.
12 W. Witos, dz. cyt., s. 216.
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dążąc do sojuszu z lewicą i mniejszo-
ściami, znalazłby się pod potężną pre-
sją ulicy, a ta z łatwością skłonna była 
przyjąć, iż za wszelkie kłopoty w pań-
stwie, szczególnie gospodarcze, odpo-
wiadają Żydzi czy też Niemcy. Wciąż 
żywy był konflikt z Ukrainą, niedawne 
walki z Niemcami, wojna polsko-bol-
szewicka czy też upokarzający dla wie-
lu traktat mniejszościowy, narzucony 
Polsce na konferencji paryskiej. Hasła 
prawicy trafiły na podatny grunt. 

Witos szybko to zrozumiał. Już wkrót-
ce po dokonaniu wyboru klub poselski 
„Piasta” podjął uchwałę, aby wysłać do 
Narutowicza specjalną delegację, która 
miała nakłonić go do ustąpienia. Od 
śmierci Narutowicza można zaobser-
wować w poczynaniach Witosa wyraź-
ny zwrot na prawo, co pół roku po tych 
wydarzeniach doprowadziło do zawar-
cia koalicji z narodową demokracją 
i powstania pierwszego rządu Chjeno-
Piasta. Cel prawicy został więc osią-
gnięty.

3

W kampanii prawicy wymierzonej 
w Narutowicza bezlitośnie wykorzysty-
wano fakt, że został wybrany dzięki 
gło som mniejszości narodowych. Poja-
wiały się pod jego adresem różnego ro-
dzaju oskarżenia, jak te z „Gazety War-
szawskiej”, iż jest on „człowiekiem 
o nieściśle określonej uczuciowo Oj-
czyźnie”13. W dzień przed wizytą prezy-
denta w „Zachęcie” ten sam dziennik 
stwierdził, iż w Polsce „istnieje zapora 
w postaci prezydentury z łaski obcych, 
wrogich państwu elementów”14. Jednym 
słowem, jak pisał Adam Próchnik, 

13 Cyt. za: I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, 
ze czci odziera. Język propagandy politycznej 
w prasie 1919–1923, Wrocław 1994, s. 56.

14 Cyt. za: A. Próchnik, dz. cyt., s. 128.

„z Narutowicza zrobiono elekta żydow-
skiego”15. 

Warto w tym miejscu poruszyć pro-
blem antysemityzmu16. Bez wątpienia to-
warzyszył on myśli narodowo-demokra-
tycznej od jej zarania, czyli od ostatnich 
dekad XIX w. Przybrał na sile po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. Wią-
zało się to z przeświadczeniem o zakuli-
sowych antypolskich rozgrywkach Ży-
dów podczas konferencji pokojowej 
w Paryżu, które miały dla odradzające-
go się państwa fatalne skutki. Świadec-
two temu dał Dmowski w swej książce 
Polityka polska i odbudowanie państwa 
(1925). Od wybuchu wojny polsko-bol-
szewickiej pogląd ten pogłębiło prze-
świadczenie o żydowsko-bolszewickiej 
kooperacji, a także względy ekonomicz-
ne, dotyczące mieszkańców małych mia-
steczek i wsi. Wiązały się one ze specy-
fiką tamtejszej wymiany handlowo-towa-
rowej, opartej na pośrednictwie, którym 
zazwyczaj zajmowali się Żydzi. Nie spo-
sób jednak rozstrzygnąć, na ile endecki 
antysemityzm wypływał z ideologii, na 
ile zaś łączył się z instrumentalnym wy-
korzystywaniem tej kwestii. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż do-
raźne wykorzystywanie haseł antyży-
dowskich w codziennej praktyce poli-
tyczno-społecznej zdarzało się wiele 
razy. Na pewno nie jest przypadkiem, że 
najbardziej za „numerus clausus” opto-
wali studenci medycyny i prawa, w tych 
bowiem zawodach istniała „nadrepre-
zentacja” ludności żydowskiej. Cieka-
wym świadectwem jest wypowiedź jed-
nego z polskich studentów, który przeko-
nywał, że taka regulacja prawna przy-
niosłaby m.in. krótszy czas oczekiwania 

15 Tamże, s. 125.
16 Dwa poniższe akapity oparłem na tekście: 

Narodowcy — pierwsze pokolenie. Z Krzysztofem 
Kawalcem, Wojciechem Muszyńskim i Janem Ża
rynem rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytu-
tu Pamięci Narodowej” 2007, nr 8–9, s. 21 i n.
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na aplikację zawodową. Gdy projekt sto-
sownej ustawy, nb. referowany przez 
znanego historyka Władysława Konop-
czyńskiego, trafił do sejmu pod głosowa-
nie, klub narodowej demokracji stawił 
się wyjątkowo mało licznie i wniosek 
przepadł. Konopczyński skarżył się póź-
niej, że zrobiono z niego wariata. Ende-
cja zachowała się tak z dwóch powo-
dów: po pierwsze — puszczała oko 
w kierunku akademickiej młodzieży, czy-
li potencjalnych wyborców, po drugie 
zaś — obawiała się komplikacji na are-
nie międzynarodowej, dlatego storpedo-
wała własny wniosek. Warto też wspo-
mnieć, iż w drugiej połowie lat dwudzie-
stych parlamentarne środowisko endec-
kie zgrupowane wokół Stanisława Grab-
skiego zabiegało o porozumienie 
z mniejszością żydowską. 

Innym przykładem na to, iż często 
praktyka polityczna wypierała ideologię 
z postawy narodowców, są zaciekłe ata-
ki na bolszewików, które często miały 
miejsce na łamach endeckiej prasy czy 
też pojawiały się w publicznych wypo-
wiedziach polityków. Nie przeszkadzało 
to jednak narodowej demokracji, w tym 
jej ścisłemu kierownictwu, w utrzymywa-
niu dość zażyłych kontaktów z sowiecki-
mi dyplomatami związanymi z Pełno-
mocnym Przedstawicielstwem Sowietów 
w Polsce17. Oczywiście mowa tu o oficjal-
nym przedstawicielstwie narodowej de-
mokracji, bo nie ulega wątpliwości, że 
zarówno partyjne doły, jak i masy spo-
łeczne mogły być rozfanatyzowane. Moż-
na jedynie przypuszczać, iż u podstaw 
takiego myślenia mogły lec wspomniane 
kwestie ekonomiczne. Niemniej nie 
usprawiedliwia to endecji, pod której 
szyldem odbywały się na łamach jej pra-
sy permanentne ataki na politycznych 

17 M. Wołos, Dyplomacja sowiecka wobec za
machu stanu Józefa Piłsudskiego, „Niepodleg łość” 
LX, 2011, s. 101 i n.

adwersarzy przy wykorzystaniu antyse-
mickich elementów.

W przypadku Narutowicza endecka 
kampania prasowa pod wieloma wzglę-
dami przypominała wcześniejszą na-
gonkę na Piłsudskiego. W atakach na 
Marszałka również główną rolę odgry-
wały oskarżenia o uleganie wpływom 
żydowsko-bolszewickim. Pojawiały się 
różne kalumnie, których nie ma tu sen-
su przytaczać. Powtarzano je jednak ze 
stałą częstotliwością praktycznie od li-
stopada 1918 r. W grudniu 1922 r. miał 
miejsce jednak skomasowany atak na 
pierwszego prezydenta, który dość 
szybko wymknął się prawicy spod kon-
troli. Dzień po głównych manifesta-
cjach w Warszawie, 12 grudnia, Rataj 
notował w swym dzienniku, że odbył 
rozmowę m.in. ze Stanisławem Głąbiń-
skim, który ostro potępił uliczne mani-
festacje w Warszawie. Rataj podsumo-
wał spotkanie z kierownictwem endec-
kim znamiennym komentarzem: „Lejce 
wymknęły się im z rąk”18. 

Wydaje się jednak, że narodowa de-
mokracja miała problem z ustosunko-
waniem się nie tyle do zbrodni Niewia-
domskiego, co do jego osoby. Juliusza 
Zdanowski, postać znacząca w środowi-
sku ND, notował w swym dzienniku:

Licho przy tej jego postaci wygląda nasza 
polityka kompromisu, nazywanie jego czy-
nu szaleństwem itp. […] 30 lat socjaliści 
mieli monopol męczeństwa i wielkie słowa 
rzucali o przyszłości, dla której krew prze-
lewali. Wiedzcie teraz — podkreślał — że 
są ludzie, którzy jeszcze nowszy świat 
chcą budować i za jego idee giną. [...] 
I my sami nie byliśmy na wysokości, żeby 
wagę tej chwili docenić. Rwaliśmy sami 
nici, które bądź co bądź wiązały duchowo 
Niewiadomskiego z nami19. 

18 M. Rataj, dz. cyt., s. 127.
19 Cyt. za: K. Kawalec, Narodowa demokracja 

wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989, 
s. 163.
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Można się zastanawiać, czy pogląd 
Zdanowskiego był powszechny wśród 
endeckiego środowiska, szczególnie 
wśród jej kierownictwa, czy też margi-
nalny? „Kurier Warszawski” po zamor-
dowaniu Narutowicza pisał, że Głąbiń-
ski podczas posiedzenia klubu „wyraził 
głęboki ból z powodu zbrodniczego 
czynu, niebywałego w dziejach pol-
skich. Zgromadzeni na stojąco wysłu-
chali przemówienia, po czym na znak 
żałoby posiedzenie zamknięto”20. Sta-
nisław Stroński zaś, który w pewien 
sposób uczestniczył w nagonce na Na-
rutowicza, opublikował artykuł pod 
znamiennym tytułem Ciszej nad tą 
trumną. Roman Wapiński podkreślał, iż 
„próba przedstawienia [Niewiadom-

20 Cyt. za: M. M. Drozdowski, dz. cyt., s. 117–
118.

skiego] jako «męczennika sprawy naro-
dowej» […] była propagowana tylko 
przez najbardziej ekstremistyczne ów-
czesne środowiska”21. W tym miejscu 
można przywołać chociażby przykład 
Pogotowia Patriotów Polskich Jana Pę-
kosławskiego i Witolda Gorczyńskiego, 
którego członkowie przysięgali na 
krzyż, który przed swą egzekucją miał 
całować Niewiadomski22. Wiele świad-
czy o tym, iż swoisty kult zabójcy Naru-
towicza zataczał szersze kręgi. Michał 
Bobrzyński pisał:

[…] znaleźli się nawet księża, którzy ule-
gając atmosferze […] nie stanęli silnie 
przy piątym przykazaniu, w niektórych ko-
ściołach odbyło się za duszę Niewiadom-
skiego nabożeństwo z całą okazałością, 
jak za bohatera-męczennika. Episkopat — 
dodawał stary stańczyk — w osobnym piś-
mie do duchowieństwa musiał to zbocze-
nie prostować, zwracając się przeciw nad-
używaniu nabożeństw żałobnych23.

Nawet biorąc pod uwagę niechęć, 
jaką żywił nestor krakowskich konser-
watystów do endecji, nie można przejść 
obok jego słów obojętnie. O podobnych 
praktykach pisał również Próchnik24. 
Jednakże, aby nie przywoływać jedynie 
świadectw osób, których o sympatię do 
endecji nie można podejrzewać, warto 
przypomnieć, iż na tle osoby Niewia-
domskiego doszło do sporych rozbież-
ności pomiędzy Dmowskim a resztą 
środowiska. Przywódca endecji uważał 
za tchórzostwo postawę swego obozu, 
który najpierw odciął się od mordercy, 

21 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893– 
–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonali
stycznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
s. 221.

22 A. Garlicki, dz. cyt., s. 83–84.
23 M. Bobrzyński, Wskrzeszenie państwa pol

skiego. Szkic historyczny, t. II: 1918–1923, Kraków 
1925, s. 273.

24 A. Próchnik, dz. cyt., s. 129.

W kręgu historii

Eligiusz Niewiadomski (1869–1923), zdjęcie 
z książki E. Niewiadomskiego Kartki z więzie
nia, Poznań 1923 r. (fot. Wikipedia Commons)
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po czym — gdy emocje związane z za-
bójstwem Narutowicza opadły — za-
czął roztaczać nad Niewiadomskim 
męczeńską aureolę25.

4

W kontekście morderstwa Narutowicza 
koniecznie należy zatrzymać się po-
nownie nad postacią Józefa Piłsudskie-
go. Bez wątpienia śmierć Narutowicza 
odcisnęła spore piętno na osobie Mar-
szałka, szczególnie w kontekście wielce 
krytycznego stosunku do narodowej de-
mokracji. W słynnym przemówieniu 
w Sali Malinowej hotelu „Bristol” 3 lip-
ca 1923 r., w którym Piłsudski porównał 
endecję do „zaplutego, potwornego 
karła na krzywych nóżkach, wypluwa-
jącego swą brudną duszę”, który „ze-
wsząd opluwał” Marszałka, nie szczę-
dząc ani jego samego, ani bliskich mu 
osób, padły również słowa o zamordo-
waniu Narutowicza:

Ta szajka, ta banda, która czepiała 
się mego honoru, tu zechciała szu-
kać krwi. Prezydent nasz zamordo-
wany został po burdach ulicznych, 
obniżających wartości pracy repre-
zentacyjnej, przez tych samych lu-
dzi, którzy ongiś w stosunku do 
pierwszego reprezentanta, wolnym 
aktem wybranego, tyle brudu, tyle 
potwornej, niskiej nienawiści wyka-
zali. Teraz spełnili zbrodnię. Mord 
karany przez prawo26.

Wydaje się, że Piłsudski mocno 
przeżył zamordowanie Narutowicza 
z co najmniej dwóch powodów. Po 
pierwsze, po tym, jak Niewiadomski ze-
znał w sądzie, że tak naprawdę chciał 
zastrzelić Marszałka, Piłsudski mógł 

25 K. Kawalec, Roman Dmowski 1864–1939, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 230.

26  J. Piłsudski, dz. cyt., t. VI, s. 30–34.

się w jakimś stopniu czuć za tę śmierć 
odpowiedzialny. Po drugie, i w mojej 
opinii jest to najważniejsza reperkusja 
śmierci Narutowicza, Piłsudski przera-
ził się „jakością” polskiego społeczeń-
stwa. Ulica pokazała swe najgorsze 
oblicze. Marszałek mógł dojść do prze-
konania, że w Polsce toczy się na wal-
ka śmierć i życie. Aby skutecznie zmie-
nić stosunki panujące w kraju, należa-
ło przedsięwziąć radykalne działania, 
często balansując na granicy prawa, 
a także ram systemowych kształtują-
cych ustrój państwa. Był to dopiero 
czwarty rok niepodległości i Piłsudski 
musiał zdawać sobie sprawę, ile jesz-
cze pracy trzeba włożyć, aby Polacy 
nauczyli się szanować własne państwo, 
jego struktury oraz przedstawicieli. Aby 
zaczęli cenić sobie wolność i suweren-
ność. 

Zabójstwo Narutowicza wpisywało 
się w ówczesną, specyficzną dla Dru-
giej Rzeczypospolitej atmosferę. Piłsud-
ski, jak widać, winił za nią endecję. 
Tak było na pewno w czasie, kiedy to 
on był głównym celem endeckich kam-
panii. Wydaje się jednak, że od śmier-
ci Narutowicza odpowiedzialnością za 
stan państwa zaczął obarczać całą 
klasę polityczną, szczególnie tę zgru-
powaną w parlamencie, której sposób 
uprawiania polityki nie dawał szans na 
uzyskanie przez państwo wewnętrznej 
stabilizacji. Jeśli Piłsudski rzeczywiście 
doszedł do takich wniosków, a jest to 
całkiem możliwe, jeśli weźmiemy pod 
uwagę jego kolejne kroki, to okaże się, 
że finalny epizod wydarzeń z grudnia 
1922 r. miał dopiero nadejść. I nad-
szedł — w maju 1926 r.

 
Krzysztof Kloc 

Student I roku historii 
(studia II stopnia)
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Wspomnienie przeszłości  
i wizja przyszłości

Na łamach niniejszego numeru pisma 
„Studens Scribit” przybliżymy Czytelni-
kom naszą historyczną już wyprawę do 
himalajskiej doliny Miyar oraz opowie-
my o tegorocznych planach związanych 
z powrotem do tego niezwykłego miej-
sca na Ziemi. W 2006 r. odbyła się Mi-

yar Himalaya Expedition 2006, podczas 
której dokonaliśmy pierwszego wejścia 
na ówcześnie dziewicze punkty. Jako 
pierwsi zdobywcy mieliśmy prawo na-
da nia nazwy — wierzchołek o wysokoś-
ci 5650 m n.p.m. ochrzciliśmy Masala 
Peak, a przełęcz na końcu doliny Tawa 
o wysokości 5690 m n.p.m. — St Chri-
stopher Pass (ang. Przełęcz św. Krzysz-
tofa).

W sierpniu 2012 r. wracamy do doli-
ny znajdującej się w Krainie Śniegów1. 
Naszym głównym celem sportowym bę-
dzie dokończenie drogi wspinaczkowej 
powyżej Przełęczy św. Krzysztofa oraz 
przeprowadzenie badań do naszych 
dysertacji doktorskich, których promoto-
rem jest prof. Roman Malarz.

Geografia regionu

Dolina Miyar znajduje się w północnej 
części Indii, w stanie Himachal Pradesh 
otoczonym przez Uttar Pradesh, Harya-
na, Punjab, Jammu i Kaszmir oraz chiń-
ski Tybet. Należy ona do pasma gór-
skiego Himalaje Lahul i wciśnięta jest 
pomiędzy Dolinę Pangi, dolinę Lahul 
oraz Zanskar. Początek doliny to ujście 
rzeki Miyar do rzeki Chandrabhaga 

1 Tłumaczenie sanskryckiej nazwy Himala-
jów. 

PIERWSI ZDOBYWCY

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Coraz bardziej wiem, co mnie w takich wyprawach i wspinaniu pociąga.  ■
Coraz więcej marzeń i pragnień krystalizuje się z niejasnych dotąd obło
ków. Chciałbym iść po ścieżkach, po których nikt (dotąd) nie szedł…

Piotr Morawski

Masala Peak — schemat (fot. P. Wójcik)
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Autochtoni z Miyar

Baza główna Masala Peak
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w miejscowości Udaipur (2743 m n.p.m.). 
Ciągnie się ona na długości około 
100 km w kierunku NE–NW–N, aż po 
przełęcz Kang La (5468 m n.p.m.). 
W górnej części trasy znajduje się lodo-
wiec Miyar. W całej dolinie znajduje się 
duża liczba dolinek bocznych z lodow-
cami oraz szczytami przekraczającymi 
6 tys. m, z których najwyższym jest 
Mon thosa (6443 m n.p.m.), położony 
„na wysokości” osady Tingrat w grani 
otaczającej dolinę od zachodu.

Oprócz wiosek leżących w dolinie 
(Shakoli, Chamrat, Karpat, Gumpa, 
Tingrat, Urgos, Chaling, Patam, Khan-
jar) w jej środkowym odcinku znajdują 
się osady pasterskie zamieszkane tylko 
w sezonie letnim (lipiec–sierpień): Luh-
ling Tappa, Khai Got, Tappa. Są to ko-
leby pasterskie, zbudowane z kamieni 
i głazów schronienia przed deszczem 
i wiatrem. W opracowaniu użyto rów-
nież terminu „bazy”, który oznacza 
miejsca obozów wspinaczy eksplorują-
cych dolinę. Nazwy niektórych zwią-
zane są z narodowością alpinistów 
(np Baza Włoska) lub ze szczytem, pod 
którym się znajdują (np. Baza Masala 
Peak). Większość szczytów znajdują-
cych się w górnej części doliny oraz 
w jej bocznych dolinach zawieszonych 
nadal pozostaje niezdobyta przez czło-
wieka. Większość szczytów, przełęczy 
itp. nie posiada nazwy, nie jest znana 
również ich wysokość, pozostają, jak to 
kiedyś okreś lił brytyjski wspinacz Chris 
Bonington, białymi plamami na mapie 
naszego globu. 

Dla geografów dolina Miyar, a szcze-
gólnie jedna z jej dolinek zawieszonych 
Tawa, jest niezwykle interesująca zarów-
no pod względem podróżniczo-odkryw-
czym, jaki i naukowym. To właśnie w niej 
działało większość wypraw alpinistycz-
nych. Pierwszym zdobytym przez czło-
wieka szczytem znajdującym się w jej 
obrębie była położona w środkowej częś-

ci doliny smukła skalna turnia Newer-
seen Tower, na którą jako pierwszy 
wszedł Paolo Vitali, i to dopiero w 1992 r. 
W 2005 r. odbyła się pierwsza polska wy-
prawa do doliny Miyar, której uczestni-
kami byli Dawid Kaszlikowski i Michał 
Król.

Rok później (2006), jeszcze jako stu-
denci studiów magisterskich w Instytucie 
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, zorganizowaliśmy drugą 
polską ekspedycję i pierwszą wyprawę 
naukową2 w ten region Himalajów. Uwie-
rzył w nas wtedy oraz wsparł merytorycz-
nie i finansowo ówczesny dyrektor Insty-
tutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie prof. Jan Lach.

Hinduskie uderzenie

Opuszczając nocą po przylocie piękne, 
nowoczesne i (przede wszystkim) kli-
matyzowane lotnisko New Delhi, więk-
szość ludzi ma chyba ochotę zrezygno-
wać — przebukować bilet i wrócić do 
domu. Uderza w nas gorące, wilgotne 
powietrze o trudnym do opisania zapa-
chu, a dodatkowym wątpliwym urokiem 
są biegające po ulicach okaleczone, 
wręcz gnijące psy (bez ucha, z nadgry-
zioną szyją) oraz śpiący na jezdniach 
ludzie. Przychodzi od razu na myśl jed-
na z lekcji geografii w szkole średniej 
na temat „Indie kraj kontrastów”. Z per-
spektywy czasu można jednak stwier-
dzić, że nikt nie jest chyba w stanie 
przedstawić pełnej prawdy o tym pań-
stwie, jeśli nie odwiedzi go osobiście.

Dający odpocząć myślom sen spra-
wia, iż rano otoczenie nie wygląda już 
tak źle. Budzimy się w najpopularniej-
szej chyba wśród turystów dzielnicy 

2 Pierwszym naukowym opracowaniem doliny 
jest praca magisterska M. Żołądka Dolina Miyar 
w Himalajach Lahoul (Indie) (2008, promotor: 
prof. J. Lach).
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Marek i Michał — oficjalni testerzy namiotów firmy Marabut

Delhi — Paharganj, która oddaje 
„smak” Indii. Atrakcji miasta Delhi 
(11 mln mieszkańców w 2011 r.) oraz 
stolicy kraju New Delhi (250 tys. miesz-
kańców w 2011 r.), jest tak niezmiernie 
dużo, iż jest to zdecydowanie materiał 
na odrębny artykuł.

Na koniec świata

Trasa ze stolicy kraju do BC (baza głów-
na, ang. base camp) w dolinie Miyar 
stanowi nie lada wyzwanie, więc zaraz 
po uzupełnieniu brakującego ekwipunku 
ruszyliśmy w osiemnastogodzinną po-
dróż autobusem z Delhi do Manali (od-
powiednik Zakopanego na przedpolu 
Hi malajów indyjskich). Następnie cało-
dzienny przejazd samochodem tereno-
wym krętymi, kamienistymi drogami z Ma-
nali do osady Tingrat, czyli do miejsca, 

gdzie kończy się droga. Po pokonaniu 
trudności związanych z zerwanymi mo-
stami na rzece Miyar (skutki wiosennych 
roztopów) czekał nas jeszcze kilkudziesię-
ciokilometrowy trekking do BC. W trans-
porcie blisko 300 kg ekwipunku pomogła 
nam miejscowa ludność — Tharango-
wie, którzy na co dzień zajmują się pa-
sterstwem i uprawą roli. Po trudnych ne-
gocjacjach, związanych głównie z pro-
blemami komunikacyjnymi między nami 
a „szefem” osady, wynajęliśmy 11 traga-
rzy. Kolejne dwa dni upłynęły nam na 
marszu w otoczeniu majestatycznych 
gór. Szliśmy w kolumnie, a jednak każ-
dy był myślami gdzieś indziej. Jakże 
prawdziwe wydawały się słowa Jana 
Pawła II: „Jest nas troje — Bóg, góry 
i ja”. 

Po spędzeniu kilku dni w BG (3950 m 
n.p.m.) ruszyliśmy, by się zaaklimatyzo-
wać, ku dolinie zawieszonej na połu-
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dniowym zboczu doliny Mi yar, 
którą roboczo nazwaliśmy „Lo-
dowiec 4900”. Po kilkudniowym 
biwakowaniu na wysokoś ci 
około 5000 m n.p.m. zostaliś my 
zmuszeni do powrotu z powo-
du ciągłego pogarszania się 
pogody. Czas przeznaczony na 
wspinaczkę spożytkowaliśmy 
na zbieranie materiału badaw-
czego.

Ku dziewiczym szczytom

Masala Peak 

Po powrocie do BC i krótkiej re-
generacji sił 24 sierpnia 2006 r. 
wyruszyliśmy z całym ekwipun-
kiem do bazy wysuniętej na lo-
dowcu Tawa (ok. 4950 m n.p.m.). 
Pokonanie tej trasy zajęło nam 
dwa dni. Pierwszy dzień po 
osiągnięciu bazy poświęciliśmy 
na rekonesans lodowca. Po 
gruntownym zlustrowaniu wa-
runków panujących w ścianie 
musieliśmy troszkę zmodyfiko-
wać plany, które wyznaczyliś-
my sobie jeszcze w Polsce. Gó-
ry często podejmują decyzję za 
nas — nie wie bądź nie rozu-
mie tego tylko ten, kto nigdy 
z górami nie obcował.

24 sierpnia 2006 r., korzysta-
jąc z dobrej pogody, zdecydo-
waliśmy się zaatakować dziewi-
czy szczyt w grani rozdzielają-
cej lodowce Tawa oraz Thunder. 
Stawianie pierwszych kroków 
wywoływało w nas uczucie eufo-
rii, czuliśmy się niczym Neil Arm-
strong stawiający pierwszy krok 
na księżycu. Paradoksalnie jed-
nak, zbliżając się do wierzchoł-
ka, poczuliśmy smutek, wiedzie-

liśmy bowiem, iż dojście na 
szczyt oznacza koniec tej eufo-
rii. Przyszły nam na myśl słowa 
jednego z największych alpini-
stów świata:

Wreszcie najwspanialszy mo-
ment w każdej wspinaczce. Chwi-
la, kiedy od szczytu dzieli mnie 
już tylko kilka kroków, kiedy 
wiem, że już nic nie stanie mi na 
przeszkodzie, kiedy wiem, że 
zwyciężyłem... Zwyciężyłem nie 
górę czy pogodę, lecz przede 
wszystkim siebie, swoją słabość 
i swój strach. Kiedy mogę już po-
dziękować górze, że i tym razem 
była dla mnie łaskawa. Tych 
chwil nie oddam nikomu za żadne 
skarby i jeżeli muszę w drodze 
do szczytu pokonywać przeszko-
dy i ocierać się o nigdy nieokre-
śloną granicę między kalkulowa-
nym ryzykiem a ryzykanctwem, 
to trudno, zgadzam się. Zga-
dzam się na walkę ze wszystkimi 
niebezpieczeństwami, które na 
mnie czyhają. Zgadzam się na 
wiatry, które tygodniami biją 
w ściany namiotów i doprowa-
dzają do granicy szaleństwa. 
Zgadzam się na drogi prowa-
dzone na granicy wytrzymałości. 
Zgadzam się na walkę. Nagro-
da, którą otrzymuję za te trudy, 
jest niebotycznie wielka. Jest nią 
radość życia (Jerzy Kukuczka).

Po 14 godzinach akcji gór-
skiej stanęliśmy na wierzchoł-
ku. Szczyt ochrzciliśmy Masala 
Peak. Liczącą 800 m drogę, 
która ma charakter mikstowy, 
oceniliśmy na WI4 (WI4, lód 
80°, ok. 800 m, 14 h).

Na szczycie spędziliśmy tyl-
ko kilka minut. Na sąsiednich 
wierzchołkach załamywały się 
chmury, które nie wróżyły nic 
dobrego. Nie pomyliliśmy się, 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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podczas zejścia nastąpiło znaczne po-
gorszenie pogody, które trwało kilka 
dni. Czas tej jednak można było wyko-
rzystać na odpoczynek. 

St. Christopher Pass  
(Przełęcz św. Krzysztofa)

27 sierpnia 2006 r., korzystając z „okna 
pogodowego”, o godzinie drugiej w no-
cy ruszyliśmy na podbój najdalej wysu-
niętej na północ góry w dolinie Tawa. 
Szliśmy przy świetle czołówek, w kom-
pletnej wręcz ciszy, którą co chwila 
przerywało spadanie skalnych obry-
wów na pobliskich zboczach. Pod ścia-
nę dotarliśmy nad ranem, jeszcze 
o zmroku. Wspinaczkę rozpoczęliśmy 
wraz z pierwszymi promieniami słońca. 
Najpierw w uwadze i skupieniu pokona-
liśmy szczeliny brzeżne lodowca, póź-
niej przemieszczaliśmy się szybko lodo-
wo-skalnym kuluarem. Po siedmiu go-
dzinach przeszliśmy około 600 m prze-

wyższenia i dotarliśmy do przełęczy. 
Niestety, ze względu na gwałtowne za-
łamanie pogody zostaliśmy zmuszeni 
do odwrotu. Zejście odbywało się w gę-
stej mgle i przy intensywnych opadach 
śniegu. Po osiągnięciu podstawy ściany 
naszym oczom ukazał się nowy widok. 
Dolina całkowicie zmieniła swój wy-
gląd, skalne ściany pokryły się śnie-
giem, nasze ślady znikły, a widoczność 
zmalała do kilku metrów. W tych wa-
runkach nawet niewielki błąd mógł być 
ostatnim. Po dojściu do BC niemal jed-
nogłośnie zdecydowaliśmy, iż osiągnię-
tą przełęcz nazwiemy St. Christopher 
Pass (WI4, M5–, 600 m, 7 h).

Nowe wyzwanie

W sierpniu tego roku wracamy do doli-
ny Miyar, a nasz cel doskonale obrazu-
ją słowa angielskiego wspinacza i eks-
ploratora: 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek i Michał — pierwsi zdobywcy Masala Peak (5650 m n.p.m.)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Z gór każdy wraca odmieniony. Nigdy nie 
pozostaje ta samą osobą, co przed wyjaz-
dem. Ma to wiele wspólnego z faktem 
zwolnienia tempa życia, z tym że nie jest 
się osaczonym przez kłopoty i zmartwie-
nia. Po wielu mocnych przeżyciach wspi-
nam się, aby zobaczyć inne góry i przeko-
nać się, jak sobie poradzę tym razem 
(Doug Scott).

Wracamy między innymi po to, by 
przekonać się, czy tym razem dane 
nam będzie spojrzeć w dół z najdalej 
wysuniętego szczytu w dolinie Tawa3.

Autorzy pragną serdecznie podziękować za 
pomoc merytoryczną i finansową: Rektorowi 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
JM prof. Michałowi Śliwie, Prorektorowi ds. 

3 W chwili ukazania się bieżącego numeru na-
szego pisma Marek z Michałem wspinają się na 
najwyższy szczyt Gór Kaskadowych — Mount Rai-
nier (4392 m n.p.m.) [od Redakcji].

Studenckich i Współpracy z Oświatą prof. 
Romanowi Malarzowi, prof. Janowi Lachowi 
z Instytutu Geografii UP, a także: Samorzą-
dowi Doktorantów UP, Samorządowi Stu-
dentów UP, Jerzemu Natkańskiemu (Funda-
cja Kukuczki), Jerzemu Wałędze (wójtowi 
Gminy Moszczenica), Januszowi Potaczkowi 
(wójtowi Gminy Niedźwiedź), Robertowi 
i Michałowi Pieczarom (Dana Air Travel) 
oraz wielu firmom i instytucjom, bez których 
pomocy wyprawa nie doszłaby do skutku.

Więcej o wyprawach Marka i Micha-
ła można znaleźć na www.MasalaPeak.
com

Michał Apollo
Marek Żołądek

Doktoranci geografii UP
 
W tekście wykorzystano fotografie autorów.

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek walczy na wodospadzie podczas wspi-
naczki na Masala Peak

Marek podczas rozdawania gadżetów naszej 
Uczelni


