
Jak zwykle za szybko minął nam paździer
nik, pełen obowiązków po powrocie na 
Uczelnię… Z pierwszym deszczem zgodziliś
my się co do tego, że wszystko, co czeka 
nas w ciągu następnych kilku tygodni, to tyl
ko nawias przed nadejściem zimy. Listo
pad — coraz chłodniejsze noce, a w dzień — 
błękitne niebo i jeszcze to jedyne, prawdzi
we słońce, tylko do czwartej po południu... 
Niestety, czas pędzi nieubłaganie, ale, ale... 
Nie dajmy się jesiennozimowej chandrze! 
Zanim śnieg na dobre zasypie świat, odda
ję w Wasze ręce szósty numer pisma Samo
rządu Studentów „Studens Scribit”. Tak! Te
raz masz pełne prawo odłożyć wszystkie 
sprawy na później, usiąść wygodnie i po
grążyć się w lekturze. 

Serdecznie zapraszam do przeczytania 
rozmowy redaktora z gościem numeru, prof. 
drem hab. Janem Suchaniczem, nowym Pro
rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego ds. 
Studenckich, który wspomina czasy swojego 
studiowania z refleksją i humorem, a także 
zdradza plany na przyszłość. Zachęcam, 

szczególnie studentów pierwszych lat, do 
lektury Tramwajowego savoir-vivre’u autor
stwa Zuzy Karwat. Waszej uwadze polecam 
też tekst Sylwii Kępy Panie na prawo, pano-
wie na lewo. O czytelniczych stereotypach. 
W dziale „Nowinki Kół Naukowych” tym ra
zem na naszych łamach prezentuje się Koło 
Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Bi
bliotekoznawstwa „Bibliolog”. 

Korzystając z okazji, gorąco zapra
szam do współpracy z naszą redakcją. Je
steś obserwatorem rzeczywistości, a swoje 
spostrzeżenia potrafisz przelać na papier? 
Fotografujesz? Interesują Cię media, re
klama? Uwolnij swój twórczy potencjał! 
Zdobywaj cenne doświadczenie już na stu
diach! Pokaż, że jesteś kreatywny, aktywny 
i z pasją!

Ze studenckim pozdrowieniem i życzeniami 
niezapadania w zimowy sen
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„Studenci są sercem Uczelni”

Rozmowa numeru

Małgorzata Boguń: Czy chciałby się Pan 
Rektor cofnąć do czasów, kiedy sam Pan był 
studentem?

Czemu nie? Czemu by się nie cofnąć? Czas stu
diów — mimo intensywnej nauki — to najpięk
niejszy okres w życiu: cudowna intelektualna 
przygoda, czas wspaniałych przeżyć, nawiązy
wania nowych przyjaźni, przeżywania miłości... 
Życie studenta wyglądało wtedy bardzo podob
nie do dzisiejszego. Może się trochę więcej 
uczyliśmy, a może mi się tylko tak wydaje? My
ślę jednak, że jeśli chodzi o fizykę, godzin mie
liśmy więcej. Na pierwszym roku było ich aż 43 
w tygodniu! W tamtym czasie nauka odbywały 
się również w soboty. Czasem staraliśmy się 
przełożyć te ćwiczenia, odrobić je, ale rzadko 
nam się to udawało. Po prostu było to tak jakoś 
urządzone, żeby wszystkie dni były zajęte. Być 
może po to, żeby studenci nie mieli czasu zaj
mować się polityką.

Jakie zmiany Pan Rektor, będąc studentem, 
chciał wprowadzić na uczelni? 

Przedstawiamy zapis rozmowy z prof. dr hab. Janem Suchaniczem, no- ■
wym Prorektorem do spraw studenckich, wykładowcą w Instytucie Fizyki, 
miłośnikiem pszczół i sznaucerów olbrzymich — o tym, jak zmieniło się 
studiowanie, o planach na przyszłość i umiejętności dobrego organizowa-
nia czasu... Zapraszam do lektury. 
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Rozmowa numeru

Najbardziej nam przeszkadzało, że nie
wiele wówczas liczono się ze studen
tem. Weźmy chociaż taki błahy pro
blem, jak zbyt krótkie przerwy między 
zajęciami, żeby człowiek mógł pójść na 
obiad, kawę, odpocząć... To wynikało 
z dużej liczby godzin, o czym już mówi
łem, ale także z warunków lokalowych, 
których problem dzisiaj przecież też nie 
całkiem został rozwiązany. W przeszłoś
ci bardzo łatwo się skreślało studenta 
z listy. Krąży taka opowiastka z tamtych 
czasów: gdy żak miał jakieś braki, 
szedł do pana dziekana, który wołał: 
„Pani Basiu, linijka i czerwony długo
pis!” i po prostu... skreślał delikwenta 
z listy studentów. Myślę, że dzisiaj ła
twiej się studiuje z bardzo wielu powo
dów. Chociażby dlatego, że jest więk
szy dostęp do materiałów źródłowych. 
Wtedy trudniej było zdobyć potrzebne 
czasopisma, książki. O Internecie 
w ogóle nie było jeszcze mowy. Pamię
tam nasze boje o to, żeby ściągnąć ja
kąś pozycję wydaną na Zachodzie. To 
było bardzo trudne. Jeśli chodzi o kon
takt z pracownikami naukowymi, to 
mam wrażenie, że obecnie jest pod tym 
względem lepiej. Nauczyciele akade
miccy mają więcej czasu dla studentów, 
a nawet często bywa, że wykładowca 
czeka na studenta. Gdy ja studiowa
łem, pod gabinetami pracowników na
ukowych ustawiały się kolejki. Współ
praca z zagranicą, w szczególności 
z Zachodem, prawie nie istniała, wy
miana studentów też była sporadyczna. 
Pamiętam, że kiedy przyjechał student 
z Budapesztu, prawie wszyscy trakto
wali go jako jakiś egzotyczny okaz. Sto
sunkowo łatwiejsza była wymiana mię
dzy tzw. krajami demokracji ludowej, 
ale również nie odbywała się ona czę
sto. Teraz niemal każdy student może 
studiować przez jeden semestr na za
granicznej uczelni. Wybiera tylko kraj 
i uczelnię, na której chce się kształcić. 

Młody człowiek otrzymuje szansę nie 
tylko na doskonalenie znajomości języ
ka obcego, ale też na poznanie innej 
kultury, sprawdzenie się i zdobycie do
świadczenia.

Wobec tego jakie Pan ma dziś ma-
rzenie związane z objętym stanowi-
skiem?

Chciałbym, żeby współpraca ze studen
tami, z Wami, przebiegała pomyślnie, 
kreatywnie i efektywnie. Oczywiście jest 
niemożliwe, żeby wszyscy byli usatys
fakcjonowani, ale chciałbym to przynaj
mniej w części zrealizować. Pragnę, by
ście podczas studiów na Uniwersytecie 
Pedagogicznym byli zadowoleni, żeby
ście mogli powiedzieć: to jest mój Uni
wersytet, moja Uczelnia, na której nie 
tylko miło spędziłem czas, ale uzyska
łem konkretne umiejętności i kompeten
cje, które pozwolą mi odważnie patrzeć 
w przyszłość i przystosować się do ciąg
le zmieniającej się rzeczywistości oraz 
rynku pracy.

Uważam, że studenci są sercem 
uczelni. Dobrze by zatem było, aby to 
serce biło miarowo i mocno. Zależy to 
od nas — pracowników Uczelni, jak 
i od Was — studentów. To nie my po
winniśmy zmuszać Was do nauki, to 
Wy powinniście być aktywni, niejako 
mobilizować nas do tego, abyśmy Wam 
przekazali całą naszą wiedzę na temat 
danej dziedziny nauki, życia...

Generalna strategia na przyszłość? 
Kontynuacja czy raczej burzliwe zmia-
ny? 

Nie jestem zwolennikiem rewolucji. 
Zmiany są potrzebne, ale nie burzliwe. 
Nie chcę o nich na razie mówić, ponie
waż jest na to za wcześnie. Muszę się 
rozeznać, na ile da się moje plany 
wcielić w życie. Chciałbym, abyście Wy, 
studenci, wiedzieli, że drzwi mojego ga
binetu są dla Was zawsze otwarte. 
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Rozmowa numeru

Czekam także na Wasze pomysły i ini
cjatywy.

Jak Pan Rektor ustosunkuje się do 
problemu długich kolejek, które pa-
raliżują życie Uczelni na początku 
każdego roku akademickiego? Mó-
wię oczywiście o kolejkach składa-
jących podania o stypendia. Czy my-
śli Pan Rektor o usprawnieniu syste-
mu składania dokumentów? Mówi 
się przecież, że uczelnie się automa-
tyzują, by ułatwić życie zarówno stu-
dentom, jak i pracownikom, a u nas 
tego w ogóle nie widać...

Rzeczywiście, jest to problem, który do
tyka nas wszystkich. Zdaję sobie spra
wę, że jest to mocno uciążliwe, szcze
gólnie dla studentów. Monitorujemy sy
tuację. Został już uruchomiony plan 
działania. Zapewniam, że pracujemy 
nad tym i w przyszłym roku będzie już 
lepiej. Wprowadzamy elektroniczny sys
tem obsługi studentów. Część spraw 
studenci będą mogli załatwiać online, 
bez konieczności osobistego stawien
nictwa na przykład w dziekanacie. 
Obecnie pracownicy administracyjni 
przechodzą szkolenia, które pozwolą 
im sprawnie i profesjonalnie, za pomo
cą nowego programu, obsługiwać stu
dentów. Mam zatem nadzieję, że znik
ną kolejki przed dziekanatami i nie tyl
ko.

Zapewne trudno połączyć dydaktykę 
z zarządzeniem. Znalazł, wypraco-
wał Pan profesor złoty środek, by to 
zrobić? 

Jeśli chodzi o łączenie dydaktyki i za
rządzania, to nie jest to takie trudne. 
Ale proszę pamiętać, że jest jeszcze 
praca naukowa i połączenie tych trzech 
obowiązków jest rzeczywiście bardzo 
skomplikowane. Jeden dzień w tygo
dniu poświęcam całkowicie na pracę 
naukową. Na razie mi się udaje ucie

kać przed innymi obowiązkami, żeby 
choć w tym jednym dniu skupić się na 
pracy naukowej. Nauki nie można cał
kiem zarzucić, nawet na pewien czas. 
Przecież jej rozwój (a zwłaszcza nauk 
ścisłych) jest w dzisiejszych czasach 
wyjątkowo dynamiczny. To są zmiany 
skokowe i jeśli się nie pracuje naukowo 
przez cztery lata, to człowiek nie tylko 
się zatrzymuje w miejscu, ale nawet się 
cofa i potem bardzo trudno nadgonić 
stracony czas. Pojawia się taka masa 
nowości, literatury, badań, że człowiek 
nie jest potem w stanie się w tym wszyst
kim odnaleźć.

Proszę opowiedzieć o Pana najcie-
kawszym doświadczeniu dydaktycz-
nym. 

Ciekawe doświadczenie dydaktyczne... 
Gdybym się nad tym dłużej zastana
wiał, to pewnie przypomniałbym sobie 
ich więcej. Pamiętam natomiast wyda
rzenie, które do dzisiaj budzi mój 
uśmiech, a którego bohaterem był star
szy kolega. Podczas zajęć skończyła 
się kreda. Profesor postanowił sam 
pójść po nią do sąsiedniej sali. Po chwi
li studenci usłyszeli pukanie do drugich 
drzwi do tej samej sali. Wszedł profesor 
i zapytał, czy w tej sali jest kreda. Zdzi
wieni studenci odpowiedzieli, że nie 
ma. Po chwili profesor wrócił pierwszy
mi drzwiami i oświadczył, że „w sąsied
niej sali również nie ma kredy...” 

Na pewno interesującym doświad
czeniem było na przykład to, iż uczyłem 
trzy pokolenia pewnej rodziny: najpierw 
studiował u mnie ojciec, później jego 
syn, a następnie wnuczka. 

Jakich studentów ceni pan najbar-
dziej?

Staram się traktować wszystkich jedna
kowo, ale wiadomo, że lepiej się pracu
je ze studentami, którzy mają wrodzoną 
otwartość, którzy nie tylko odtwarzają 

Rozmowa numeru
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wiedzę, ale starają się w niej 
doszukać czegoś nowego. Nie 
mam tego typu nawyków, że je
śli ktoś się uśmiecha, to go 
bardziej lubię... Moja sympatia 
do ludzi nie zależy od tego, 
aczkolwiek lubię osoby z natu
ry pogodne.

Czy ma Pan Rektor ideał 
współpracownika?

Należy wyjść od tego, że w ogó
le nie ma ideałów. Niestety. Lu
dzie są bardzo różni i trzeba 
nauczyć się ich przyjmować ta
kimi, jakimi są.

Jaki jest „domowy” Rektor 
Jan Suchanicz?

Trzeba by zapytać o to moją 
żonę i synów. Niestety, na pew
no nie mam zbyt wiele czasu 
dla rodziny. Bywa czasem, że 
żona coś do mnie mówi raz, 
drugi, trzeci, a ja nie słyszę. 
Nie dlatego, że nie chcę sły
szeć, ale po prostu przychodzę 
do domu i mam głowę jeszcze 
ciągle zajętą sprawami zawo
dowymi. Czasami te sprawy 
pochłaniają mnie w stu pro
centach.

Czym zajmuje się Pan Rek-
tor po godzinach? Jakie ma 
Pan pasje?

Moją największą pasją jest 
pszczelarstwo. To rodzinne. Mój 
pradziadek hodował pszczoły, 
potem mój dziadek i ojciec, więc 
zawsze były one obecne w moim 
życiu. Pomagałem przy ich ho
dowli od małego brzdąca. Ale 
pasieka znajduje się poza Kra
kowem, a tu, w Krakowie, dużo 
jeżdżę na rowerze. Razem 
z żoną bierzemy dwa sznaucery 

olbrzymy (naszego i sąsiadki) 
i jedziemy wspólnie na prze
jażdżkę. Bardzo lubię też cho
dzić po górach, ale niestety, nie 
mam na to zbyt wiele czasu.

Na której trasie rowerowej 
można Pana Rektora spo-
tkać? 

Wszędzie tam, gdzie jest tro
chę zieleni, gdzie można za
brać psy i nikt nie ma preten
sji, że one nam towarzyszą. 
Sznaucery bowiem mają taką 
naturę, że są bardzo wesołe, 
ciekawskie i lgną do ludzi, ale 
ich wielkość może wzbudzać 
respekt.

Dziękuję za rozmowę. Życzę 
spełnienia planów zawodo-
wych i dobrej współpracy ze 
studentami. 

 
Rozmawiała 

Małgorzata Boguń

Rozmowa numeru
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Co za nami?

Od początku października do 13 listopa
da br. Samorząd Studentów ubezpieczał 
wszystkich chętnych od następstw nie
szczęśliwych wypadków. Ubezpieczycie
lem było Towarzystwo Ubezpieczeń i Re
asekuracji SA WARTA. 

10 października odbyły się otrzęsi
ny pierwszoroczniaków. Podczas tego 
tanecznego wieczoru gwoździem pro
gramu był konkurs kierunków à la 
Familiada. W zabawie brali udział 
przedstawiciele: historii, bezpieczeń
stwa narodowego, filologii polskiej 
oraz matematyki. Zwyciężyli reprezen
tanci bezpieczeństwa narodowego! 
Gratulujemy!

Od 10 do 30 października miała 
miejsce akcja charytatywna — zbiór-
ka pieniędzy dla chorego na nowo-
twór Marcinka. Ponadto 17 listopada 
o godz. 16.00 w Auli Głównej wystawio
no spektakl pt. Smok wawelski, przygo
towany przez Koło Naukowe „Lapis 
Lazuli”, skupiające studentów Instytu
tu Biologii. Dziękujemy wszystkim, któ
rzy włączyli się do akcji pomocy dla 
Marcina.

W dniach 16–18 listopada odbył się 
pierwszy w tym roku akademickim kurs 
wychowawców kolonii i zimowisk. 
Uczestnikom serdecznie gratulujemy 
zdobycia kolejnych umiejętności! 

Co przed nami?

Aż dwie wycieczki zagraniczne! W dniach 
23–25 listopada br. spędzimy weekend 
w Dreźnie! W doborowym towarzystwie 
zwiedzimy najważniejsze zabytki tego 
niemieckiego miasta, a dzięki doświad
czonemu pilotowi poznamy fakty z jego 
historii. W drodze powrotnej zatrzymamy 
się w polskim Książu, który słynie z pięk
nego, trzeciego co do wielkości zamku 
w Polsce.

W grudniowy weekend (7–9) zapra
szamy Was na wycieczkę do Buda-
pesztu. Stolica Węgier oczaruje Was 
świątecznym klimatem, a przewodnik 
wprowadzi w historię i obyczaje na
szych bratanków. Zapraszamy!

Zapraszamy także na WESELE AN-
DRZEJA, czyli Andrzejki 2012 w klubie 
„Bakałarz” w klimacie weselnym. Obo
wiązują kreacje wieczorowe i dobre hu
mory! Bilety wstępu — 40 zł od oso
by/70 zł od pary — dostępne w biurze 
Samorządu Studentów. W cenie: opra
wa muzyczna (DJ), dwa dania gorące, 
zimna płyta i wiele, wiele innych... Przy
bywajcie więc 30 listopada i bawcie się 
z nami do białego rana!

6 grudnia bawimy się w „Base Mu-
sic Club” (ul. św. Anny 6, wejście od 
ul. Jagiellońskiej). Wejściówki na miko
łajkowe szaleństwo do odebrania w biu
rze Samorządu Studentów. Szczegóły 
imprezy na plakatach!

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe
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Conrad Festival to zakrojony na sze
roką skalę projekt Gminy Miejskiej Kra
ków, Fundacji „Tygodnika Powszechne
go”, Krakowskiego Biura Festiwalowego 
oraz licznych instytucji i podmiotów 
wspierających. Od pierwszej edycji festi
wal łączy się z Targami Książki w Kra
kowie. W odróżnieniu od wielu krajo
wych imprez uświetniających literaturę 
polską Conrad Festival pomyślany jest 
jako wydarzenie na skalę międzynaro
dową. Oznacza to, że gośćmi festiwalu 
są twórcy z różnych krajów, piszący 
w różnych językach, reprezentujący róż
ne kultury i różne światopoglądy. Orga
nizatorom zależy na stworzeniu w Kra
kowie wielobarwnej mozaiki artystycz
nej, która będzie mogła zilustrować bo
gactwo światowej literatury, przybliżając 
polskiemu czytelnikowi mało znane do
tąd obszary myśli i wrażliwości. Ideą 
przewodnią jest zorganizowanie imprezy 
mającej możliwie największy zasięg 
i rozpoznawalnej na świecie.

Na patrona festiwalu obrano autora 
Jądra ciemności, Józefa Teodora Konra
da Korzeniowskiego, tworzącego jako 
Joseph Conrad — pisarza polskiego 
pochodzenia z przełomu XIX i XX w.

Studenci Koła Naukowego „Biblio
log” nie mogli pominąć okazji zobacze

nia oraz wysłuchania tego, co mają do 
powiedzenia na temat swoich książek 
tacy autorzy, jak: Zygmunt Miłoszewski, 
Dorota Masłowska, Agata BielikRobson 
czy Marek Bieńczyk, zdobywca Nagro
dy Nike 2011 za zbiór esejów Książka 
twarzy.

Z tym ostatnim spotkało się 22 paź
dziernika w Sali Białej Pałacu Pod Bara
nami o godzinie 20.30 około 150 osób. 
Przybyłych gości przywitał dyrektor arty
styczny Festiwalu prof. Michał Paweł 
Markowski, który następnie oddał głos 
wieloletniemu przyjacielowi Marka Bień
czyka, redaktorowi naczelnemu „Tygo
dnika Powszechnego” Piotrowi Muchar
skiemu, który miał poprowadzić rozmo
wę z autorem Książki twarzy.

Pisarz na wstępie wyraził zaskocze
nie, że otrzymał Nike za zbiór esejów, 
gdyż według niego jest to gatunek 
„przegrany”, ale, o dziwo, taki, o który 
często pytają dziennikarze. „Mało kto 
wie, czym jest prawdziwy esej i jak go 
pisać” — mówił. Przywoływał wspo
mnienie swojego „idola pióra“, eseisty 
Bogusława Deptuły, oraz francuskiego 
ojca tego gatunku literackiego Michae
la de Montaigne. Podzielił się z zebra
nymi zasadą wygłoszoną przez jego 
91letnią matkę: „Jak się pisze, to jest 

Pomyśl: Marek Bieńczyk!

Nowinki kół naukowych

Kraków, jedno z Europejskich Miast Kultury, stara się to podkreślać na  ■
każdym kroku. Dlatego też wspiera artystów, nie tylko miejscowych, orga-
nizując eventy, wystawy czy festiwale. Jednym z nich jest Festiwal Conra-
da, którego już czwarta edycja, pod hasłem „Pomyśl: literatura!”, miała 
miejsce 22–28 października 2013 r.



8

rzeczownik i może mieć koło siebie 
przymiotnik, a potem musi być czasow
nik, czyli orzeczenie. Ale u ciebie, synu, 
jakoś tego nie widzę”.

Przede wszystkim jednak rozmowa 
oscylowała wokół nowej książki Bień
czyka, na której okładce umieszczono 
wymowne słowa: „Poza siecią też moż
na mieć swój profil”. Trudno się z nimi 
nie zgodzić. Autor, 56letni postmoder
nistyczny pisarz, eseista, historyk litera
tury, etnolog i współpracownik „Tygod
nika Powszechnego” zabiera czytelnika 
w podróż po swoim własnym profilu, 
wyrażonym w 38 esejach. Po tym, co 
ukształtowało jego osobowość, sposób 
postrzegania świata. Pisze o swoich za
interesowaniach, ciekawych miejscach 
i idolach.

Zawarte w książce eseje poruszają 
wiele różnych, ważnych dla Bieńczyka 
tematów. Część z nich czyta się łatwo 
i przyjemnie, część zaś jest dość nużą
ca. Zależy to od gustu czytelnika, gdyż 
każdy z nas ma inne zainteresowania 
i upodobania. Nie sposób powiedzieć, 
że Książka twarzy się podoba lub nie 
i że warto ją przeczytać. Każdy czytel
nik odbiera ją inaczej. Trudno jest zna
leźć związek między poszczególnymi 
esejami. Nie tworzą one kontynuacji, są 

oderwane. Każde z nich zawiera osob
ną historię, przez co łatwo jest wrócić 
do swoich ulubionych i najbardziej po
ruszających twarzy.

Czytając Książkę twarzy, ma się 
wrażenie, jakby przeglądało się face
bookową „tablicę” Marka Bieńczyka, 
która jest żywa, ciągle aktualizowana. 
Zamieszczane na niej posty skłaniają 
czytelnika do refleksji i dyskusji. To 
również przestrzeń, dzięki której może
my odbyć podróże w ciekawe miejsca, 
na przykład spędzić chwilę w Nicei, Pa
ryżu czy Barcelonie, a także nawiązać 
dyskusję, czy też dodać do własnych 
znajomych przyjaciół pisarza, wśród 
których znajdują się Kazimierz Górski, 
Andre Agassi czy Leo Beenhakker. Przy 
wielu profilach każdy z nas zapewne 
naciśnie przycisk „Lubię to!”, lecz znaj
dzie się kilka takich, o których się wcze
śniej niewiele wiedziało, i może dzięki 
Książce twarzy będzie się chciało do
wiedzieć więcej.

 
Joanna Furman 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa 

(studia II stopnia) 
Koło Naukowe „Bibliolog”

Nowinki kół naukowych

Marek Bieńczyk i red. Piotr 
Micharski podczas spotka
nia (fot. ???) 
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Moda na książkę 
Od tabliczki 
glinianej do 

e-booka

25 października br. w Galerii Krakow
skiej otwarto wystawę pt. „Moda na 
książkę. Od tabliczki glinianej do 
ebooka”. Studenci Uniwersytetu Peda
gogicznego oraz członkowie Koła Na
ukowego „Bibliolog” mają przyjemność 
współtworzyć i czynnie uczestniczyć 
w wystawie, która ma na celu propago
wanie książki i wszystkiego, co jest 
z nią związane.

Ekspozycję podzielono na osiem 
części, a każda z nich przedstawia 
osobny rozdział z dziejów książki — od 
narodzin i rozwoju pisma do czasów 
obecnych. Wśród perełek umieszczo
nych na wystawie możemy zobaczyć 
reprint (wierny przedruk oryginału) ko
deksu Baltazara Behema — szesnasto
wiecznej księgi zawierającej statuty 
i przywileje miasta Krakowa, z niezwyk
le bogatymi rycinami. Ponadto zwie
dzający mogą zapoznać się z kopią ka
mienia z Rosetty — zabytku staroegip
skiego piśmiennictwa. Wśród wielu in
teresujących eksponatów można podzi

wiać bogato zdobione pióra, papirusy, 
gliniane tabliczki, zdobione oprawy 
książek...

Motto wystawy brzmi: „Rozmawiaj
my o książkach i czytajmy je na głos”. 
Odwiedzający wystawę mają możli
wość uczestniczyć w spotkamiach ze 
znanymi osobami, takimi jak: Marek 
Krajewski, Urszula Dudziak, Szymon 
Hołownia, Maciej Orłoś, Katarzyna Sto
parczyk, Kevin Aiston, Barbara Gawry
luk, Adam Malczyk oraz Michał Pałub
ski z Formacji Chatelet, które będą czy
tać fragmenty wybranych wydawnictw. 
Przy stoiskach nadarzy się też okazja 
do rozmowy ze znawcami tematu – stu
dentami Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pe
dagogicznego, którzy chętnie odpowie
dzą na pytania oraz oprowadzą po 
każdej z części ekspozycji.

Serdecznie zapraszamy!
 

Członkowie 
Koła Naukowego „Bibliolog”

Nowinki kół naukowych
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Spokojny sen zmącił przenikliwy dźwięk 
budzika oddalonego kilka metrów od 
łóżka. Aby uciszyć irytujący dzwonek, 
trzeba było wstać, tak aby nie było już 
odwrotu od rozpoczęcia dnia, który 
miał okazać się jednym z najważniej
szych w życiu. 

W zaciszu niewielkiego pokoju hote
lowego mało znany sprinter parzył so
bie kawę, której zapach powoli wkradał 
się w jego nozdrza, działając pobudza
jąco przed ciężkim i emocjonującym 
dniem. Po śniadaniu przyszła pora na 
delikatne rozciąganie, gdyż na trening 
w dniu rozgrywania finału mistrzostw 
świata było już za późno. Wszystko, co 
najlepsze, zostało już wypracowano 
podczas długiego i wyczerpującego 
okresu przygotowawczego do imprezy. 
Dla Tomasza już sam awans do wiel
kiego finału „setki” był niebywałym 
osiągnieciem. Skoro już jednak się 
w nim znalazł, to dlaczego nie miałby 
powalczyć o coś więcej? O sensację 
oraz zapisanie się w annałach świato
wego sportu.

Przedpołudnie minęło na nerwowym 
wyczekiwaniu. O godzinie 13 pod hote
lem miała zjawić się taksówka, która 
zawiezie Tomasza na stadion, aby 
mógł się oswoić z panującą tam atmo
sferą oraz przygotować do startu. Pod
czas eliminacji oraz półfinałów widzo
wie nie dopisali. Być może spowodowa

ła to niesprzyjająca pogoda, być może 
coś innego, ale tego Tomasz nie wie
dział. Punktualnie o 13 pod wejściem 
zjawiła się żółta taksówka ze znajo
mym kierowcą. Po zdawkowym przywi
taniu sprinter wygodnie rozsiadł się 
w fotelu i przygotował na długą podróż 
przez zakorkowane miasto. Drogę umi
lało radio, które zarzucało słuchacza 
różnymi rodzajami muzyki, a zza desz
czowych chmur, które od kilku dni wi
siały nad miastem, pomału zaczęło wy
chylać się słońce. Gdy podróż dobiegła 
końca, wzrok Tomasza przykuła masa 
ludzi czekająca u wejścia na stadion. 
Przecierał oczy ze zdumienia, ponie
waż nigdy dotąd nie widział takiego 
tłumu. W tym momencie zdał sobie 
sprawę, że weźmie udział w wielkim 
wydarzeniu, na które z zapartym tchem 
będą patrzeć dziesiątki tysięcy ludzi na 
stadionie oraz miliony przed telewizo
rami, a wśród głównych aktorów tego 
widowiska znajdzie się również on. Nie
znany szerszej publiczności zawodnik 
z Polski, który stanie do rywalizacji z le
gendami tego sportu. Ta myśl spętała 
mu nogi.

Wolnym krokiem, taksując wzrokiem 
otoczenie i chłonąc atmosferę tego 
miejsca, Tomasz udał się w stronę szat
ni, gdzie musiał oswoić się z myślą, 
w czym tak naprawdę bierze udział, 
a także pokonać narastający stres. Gdy 

Włącz się do gry!

Akademicki Związek Sportowy
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dotarł na miejsce, zaczął się przebie
rać w strój rozgrzewkowy. Następnie 
założył na uszy słuchawki, aby odciąć 
się od wszechogarniającego zgiełku. 
Gdy do uszu dobiegł przyjemny dźwięk, 
muzyki sprinter w białoczerwonych 
barwach rozpoczął długa rozgrzewkę, 
która miała płynnie wprowadzić go do 
biegu finałowego.

Ponieważ Tomasz awansował do fi
nału z ostatnim, ósmym czasem, mu
siał zadowolić się skrajnym torem nu
mer osiem. W momencie wyprowadza
nia zawodników na stadion ten fakt 
przestał się jednak liczyć. Tomasz po 
raz pierwszy w życiu zobaczył niemal 
stutysięczn, wypełnione po brzegi try
buny, nad którymi powietrze wibrowało 
od ryku widowni. Gdzieniegdzie do
strzegał polskie flagi. Chcąc jednak 
nawiązać walkę z pozostałymi zawod
nikami, musi przestać zwracać uwagę 
na otocznie. Już podczas prezentacji 
uczestników finału widział przed sobą 
tylko stumetrowy korytarz ograniczony 
z obu stron białymi liniami, wszystko 
inne przestało się liczyć. Stres, który to
warzyszył mu od momentu przybycia 
na stadion, skumulował w sobie w po
staci dodatkowej energii, która miała 
dać mu sensacyjny wynik podczas bie
gu. Od zajęcia miejsca przed blokiem 
startowym na torze numer osiem To
masz usłyszał tylko kilka dźwięków. 
Najpierw głos spikera, który przedsta
wił nieznanego sprintera z Polski, wy
pływającego właśnie na szerokie wody. 
Następnym dźwiękiem, który dotarł do 
jego uszu, była komenda startera „Na 
miejsca!” Zajął więc miejsce w bloku 
startowym. Kolejna komenda: „Gotowi!” 
spowodowała, że mięśnie napięły się 
do granic możliwości, a zgromadzona 
w nich energia zaczęła szukać ujścia 
jak woda podczas powodzi wstrzymy
wana przez potężna zaporę. Ostatnim 
dźwiękiem, który dopuścił Tomasz do 

swojej świadomości, był wystrzał z pi
stoletu startera. Był to sygnał dla wez
branej energii, aby teraz znalazła uj
ście, przełamała zaporę i rozlała się po 
całym organizmie. To była eksplozja. 
Teraz nie liczyło się nic poza uciekają
cymi spod nóg kolejnymi metrami bież
ni. Tomasz połykał je ogromnymi hau
stami, nie wiedział, jak radzą sobie je
go przeciwnicy, przed oczami miał tyl
ko linię mety, która z każdą setną se
kundy robiła się coraz wyraźniejsza. W 
końcu dopadł do niej, a wówczas 
wszystkie hamulce i blokady zostały 
zwolnione. Tomasz spojrzał za siebie 
i zobaczył siedmiu zdziwionych face
tów, którzy przed chwilą biegli razem 
z nim. Przez głowę sprintera w biało
czerwonym trykocie przemknęła myśl: 
„Dlaczego oni tak wyglądają”, po czym 
zalała go fala szalonej radości...

Też chciałbyś przeżyć takie chwile? 
Nic nie stoi na przeszkodzie. Nigdy nie 
jest za późno, aby rozpocząć przygodę 
ze sportem, który budzi w człowieku ty
le pozytywnych emocji. Swoje pierwsze 
(i nie tylko pierwsze) kroki możesz po
stawić w Klubie Uczelnianym Akade
mickiego Związku Sportowego Uniwer
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na 
początku mogą nadejść sukcesy w Ma
łopolskich Mistrzostwach Akademic
kich, potem w Akademickich Mistrzo
stwach Polski i na tym wcale nie musi 
się skończyć. Jeśli odkryjesz w sobie ta
lent, który niespodziewanie eksploduje 
podczas treningów i zawodów, będzie 
Cię to cieszyć i dopingować, aby się
gać po kolejne sukcesy. Jeśli nie spró
bujesz, nie dowiesz się, na co Cię stać. 
Czekamy na Ciebie, więc nie zwlekaj, 
zgłoś się do nas! Do zobaczenia na tre
ningach!

The sky is the limit!
Bartosz Iwanek 

Członek Klubu Uczelnianego AZS UP

Akademicki Związek Sportowy
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W jednym z numerów pewnej 
gazetki reklamowej, rozdawa
nej za darmo, moja znajoma 
przeczytała o czymś, co już od 
dawna stanowi przedmiot dys
kusji, a mianowicie o przyszło
ści zawodowej studentów kie
runków humanistycznych.

Ekspertem wypowiadają
cym się na wspomniany temat 
była profesor, która nazwała 
takowych studentów „średnia
kami”, a co ciekawe Szanowna 
Pani (o ile się nie mylę) jest so
cjologiem.

Ta wypowiedź była komen
towana w pewnych kręgach ja
ko niedorzeczna, niepoważna, 
nieprofesjonalna etc.

Po pierwsze: każdy ma pra
wo wyrażać własną opinię na 
KAŻDY temat!

Po drugie: czy określenie 
„średniak” musi być negatyw
ne?

Po trzecie: czy powinniśmy 
się sugerować prasą, która od 
pierwszego słowa do ostatnie
go jest wykupiona przez spon
sorów, słono płacących za 
umieszczenie nazwy, miejsca, 
produktu etc. w artykule? Prze
cież pewnie i tutaj ktoś sypnął 
groszem za taką, a nie inną 
wypowiedź.

Jak każdy w naszym kraju, 
jestem doskonale poinformo
wana o tym, że istnieje deficyt 
specjalistów z dziedziny inży
nierii, budownictwa i pokrew
nych kierunków technicznych. 
Nie zmienia to jednak mojego 
humanistycznego, „średniacze
go” umysłu. Mojej wyobraźni, 
która nie zna granic, mojego 
zamiłowania do literatury i 
świata dźwięków.

Przyznaję, że nigdy nie my
ślałam o sobie w kategoriach 
„gorszy, bo niezainteresowany 

Humanista — średniak?

Sztuka studiowania
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matematyką, chemią czy fizy
ką”. Nie przyszło mi to do gło
wy!

Co smutne, wielu młodych 
ludzi, którzy żyją w takim, a 
nie innym kraju, nie dość, że 
stoją przed jedną z ważniej
szych decyzji w swoim życiu, 
wybierając kierunek studiów, 
muszą się jeszcze zmagać z 
tym, co nazywa się zapotrze
bowaniem na rynku pracy.

Czy nie za dużo wymaga 
się od tych ludzi? Czy napraw
dę muszą już przed pierwszym 
rokiem studiów przewidywać, 
jak rynek zareaguje za pięć 
lat, kiedy ukończą edukację?

Jak wielu studentów męczy 
się na kierunku, który ich nie 
interesuje, ale po jego ukoń
czeniu perspektywa pracy jest 
znacznie lepsza?

Spirala nakręca się dalej. 
Czy taki nieszczęśliwy student 
może być kiedyś dobrym pra
cownikiem, człowiekiem...?

Stajemy przed odwiecznym 
dylematem: mieć czy być?

Filozof też się czasem przy
da, przyda się też dziennikarz, 
a może nawet politolog. Nie 
pogardzimy socjologiem, któ
rego naprawdę interesuje ob
serwacja społeczeństwa. Lite
rat, piszący książki, które za
trzymują bicie serca, także jest 
potrzebny. Bez muzyka świat 
byłby pusty, a na pewno cichy; 
z historykiem miło pogawędzić 
o tym, co było, a co się nie po
wtórzy.

Najważniejsza jest przecież 
pasja, z którą coś robimy, i 
błysk w oku. Radości z zawo
dowego spełnienia nic nam 
przecież nie zastąpi. Nie wy

obrażam sobie, że moim ży
ciem miałoby sterować zapo
trzebowanie rynku. Nie czuję 
się także średniakiem, jak to 
powiedziała Pani Ekspert.

Zauważyłam coś bardzo 
smutnego: zalewające nas ze
wsząd wiadomości o deficycie 
umysłów ścisłych i ich szero
kich możliwościach odbijają 
się na samych studentach. Nie
raz słyszałam opinie „ścisłow
ców”, że ich studia są „lepsze” 
od kierunków humanistycz
nych. Dając się wkręcać w ową 
rynkową spiralę, nie możemy 
spokojnie realizować swoich 
pasji i marzeń. Tracimy też 
możliwość dostrzegania cze
goś ciekawego w różnych dzie
dzinach nauki. Nie możemy 
spoglądać obiektywnie, bo coś 
zamyka nam oczy.

Stojąc przed „panią z okien
ka” w urzędzie (nie zawsze mi
łą), zastanawiam się nad tym, 
czy to rzeczywiście jest jej miej
sce? Ta kobieta ma pracę, a 
przecież wcale jej nie zazdrosz
czę, wręcz przeciwnie — współ
czuję.

O ile byłoby prostsze życie, 
gdyby każdy robił to, o czym 
marzy i czego pragnie. Może 
nie przybyłoby nam od tego in
żynierów, ale chociaż więcej 
uśmiechniętych ludzi.

 
Maria Dubis 

I rok politologii UP  
(studia II stopnia) 

I rok ukrainoznawstwa UJ  
(studia II stopnia)

Sztuka studiowania
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Szanowni Studenci i Studentki 
(szczególnie pierwszego roku)!

Październik rozpoczął się 
na dobre. Legitymacje i indek
sy odebrane, bilet po staniu 
w kosmicznej kolejce do punk
tu MPK wykupiony, niektórzy (ci 
z większym szczęściem) mają 
już stałe plany zajęć. Zapewne 
wnioski o stypendia już złożo
ne, bo bez względu na to, czy 
ktoś ma szczęście do pienię
dzy, czy chęci do nauki, i tak 
swoje w kolejce odstać musiał. 
Deklaracje do dziekanatów do
starczone, legitymacje podbite. 
Teraz już można studiować 
pełną parą. 

Dziś, z perspektywy piątego 
roku studiów, wspominam to 
wszystko z niemałym sentymen
tem i uświadamiam sobie jed
ną, w sumie dość istotną rzecz: 
w tym roku kończę Uczelnię! 
Tak, kończę studia, a wszystko 
pamiętam, tak jakbym rozpo
czynała je wczoraj, jadąc do 
Krakowa autem wypchanym 
kołdrami, pudłami, książkami, 
ubraniami... Wyjeżdżałam peł

na obaw i tęsknoty za rodzin
nym domem oraz przyjaciółmi, 
z którymi musiałam się rozstać. 
Zostawiałam wszystko, co do
tychczas było mi bliskie, i ru
szałam w nieznane... 

Pamiętam... Kraków, gdy tyl
ko przekroczyłam jego „próg”, 
zachwycił mnie swym pięknem, 
delikatnością, ogromem zieleni 
w centrum miasta i niezliczo
nym tłumem młodych ludzi, 
którzy krążyli po ulicach. Pierw
sze studenckie mieszkanie, ucze
nie się sztuki adaptowania się 
w nowym towarzystwie, rozu
mienia i akceptowania nawy
ków współmieszkańców. Pierw
szy dzień na Uczelni: szukanie 
sali, auli, toalet, biblioteki, cze
goś niedrogiego do zjedzenia 
(tego szukam i dziś). Nowe 
znajomości, wymiana informa
cji: skąd jestem, co zdawałam 
na maturze i dlaczego te stu
dia? Listopad, grudzień to już 
czas prawdziwego studiowa
nia, kserowania, siedzenia 
w bibliotekach, ale i poznawa
nia miasta oraz chodzenia na 

Pocztówka ze studiów, 
czyli 

słów kilka z przymrużeniem 
oka o studenckim przemijaniu

Na dobry początek
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Na dobry początek

studenckie imprezy. Pierwsza 
sesja, pierwsze „być albo nie 
być” i egzaminy niedozdania, 
choć przez większość zdawa
ne. 

Na drugim semestrze stu
diów powiedziałam sobie: 
„Dość!” „Studia, studia, a gdzie 
konkretne działanie?” — zapy
tałam samą siebie? I tak jest 
po dziś dzień: aktywność w ko
łach naukowych, wszelkiej maś
ci wolontariatach (krótko i dłu
gotrwałych), różnych projek
tach, kursach i warsztatach 
daje mi wiele satysfakcji, rado
ści i poczucie spełnienia. Uwa
żam jednak, że wertowanie 
książek w bibliotece jest bar
dzo ważne, bo idzie się na stu
dia w pewnym celu, którym jest 
przede wszystkim poszerzenie 
wiedzy z tematyki, która nas 
interesuje, i uzyskanie solidne
go wykształcenia. Przecież nikt 
nie idzie na studia tylko po to, 
żeby wyrwać się z domu, wziąć 
trochę pieniędzy od rodziców 
czy też stypendium od pań
stwa, zdawać egzaminy na za
sadzie ZZZ (dla niezaznajo
mionych jeszcze z tym studenc
kim skrótem: zdać, zakuć, za
pomnieć) i tak żyć przez pięć 
lat, prawda?

Dziś zachęcam Was jako 
studentka piątego roku i ape
luję: działajcie, bierzcie rzeczy
wistość w swoje ręce, nie bój
cie się marzyć, a słowa i myśli 
zamieniać w czyny. Angażujcie 
się w różne inicjatywy, większe 
bądź mniejsze projekty, piszcie 
do gazet studenckich, organi
zujcie konferencje, sami też 
w nich uczestniczcie, pogłę
biajcie swoją wiedzę, bądźcie 

otwarci na to, co przynosi dziś 
i jutro, a o tym, co było wczo
raj, nie zapominajcie! Bo każ
dy dzień naszego życia jest 
ważny i żaden się nie powtó
rzy. Nie zrażajcie się studiami, 
zbyt długimi „okienkami”, nie
przychylnymi być może wykła
dowcami, nudnymi przedmiota
mi, trudnymi egzaminami, pu
stymi kieszeniami, wyścigiem 
szczurów... Na egzamin przy
chodźcie zawsze w ostatniej 
chwili, aby się nie dać porwać 
wszechogarniającej panice i nie 
zwariować. Chodźcie na wy
kłady — nieraz dowiecie się 
takich rzeczy, których nie wy
czytacie w żadnej książce, 
a i z własnych notatek uczy się 
najlepiej. Racjonalnie gospo
darujcie gotówką, rozważcie, 
co ważniejsze: stos kserówek 
czy wyjście na miasto. Obser
wujcie ceny i promocje — nie 
jestem za propagowaniem nie
zdrowego odżywania, ale nie 
w każdym fast foodzie hambur
gery są po dwa złote! Uśmie
chajcie się: do pań w szatni, 
do panów w bibliotece, do pa
na w punkcie ksero i w kiosku, 
do pani na portierni. Uśmiech 
jest czymś niezwykłym i ma
gicznym, i — jak grypa jesie
nią — niezależnie od pogody 
zaraża! Wszystkiego dobrego 
na ten nowy rok akademicki — 
Wam i sobie!

Powodzenia!
 

Natalia Nóżka 
II rok poradnictwa  

edukacyjnego  
i zawodowego UP 
(studia II stopnia)
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Zanim przejdę do zasad savoir
vivre’u, które dość jednoznacz
nie dylemat ten rozwiązują, 
chciałabym przytoczyć kilka 
tramwajowoautobusowych sy
tuacji, z którymi na pewno mie
liście już nieraz do czynienia.

Powszechnie spotykanym 
zjawiskiem, jeśli tak można to 
określić, jest obojętność i roz
proszenie odpowiedzialności. 
Związane jest ono z psycholo
gią społeczną, a dokładniej — 
z psychologią tłumu. Polega 
na tym, że siedzący w tramwa
ju (lub autobusie) ludzie nie 
czują się do obowiązku ustą
pienia miejsca. Dlaczego? Od
powiedź jest prosta: przecież 
jest tyle innych osób, które 
mog łyby to zrobić!

Duży odsetek MPKowskich 
podróżników, wsiadając do au
tobusu czy tramwaju, od razu 
szuka w najdalszych zakąt
kach pojazdu miejsca, w któ
rym można się zaszyć z książ
ką w ręku lub słuchawkami na 
uszach i spokojnie udawać, że 
zasady kultury w tym właśnie 
miejscu nie obowiązują, że nie 
widzi się stojących obok star
szych osób, że pani z laską 
w ręku wcale nie jest kaleką 
itd.

Dość liczną kategorię sta
nowią też podróżnicy „niebo 
nie”. Są to osoby jawnie igno
rujące fakt współistnienia na 
tej samej przestrzeni osób star
szych, schorowanych czy też 
kobiet w ciąży. Zależy im na 
tym, by usiąść i siedzieć dopó
ty, dopóki nie dotrą do celu po
dróży. Nic innego się nie liczy. 
Jedną z przyczyn takiego za
chowania, pomijając brak kul
tury i teorie związane z psy
chologią społeczną, jest zraże
nie się postawą osób „aspiru
jących” do zajęcia miejsca sie
dzącego. Mam tu szczególnie 
na myśli niektóre starsze pa
nie, które wymuszają ustąpie

Tramwajowy savoir-vivre

Drodzy Czytelnicy, zapewne większość z Was porusza się  ■
środkami komunikacji miejskiej i zapewne niejednokrotnie 
stanęliście przed dylematem: ustąpić czy nie ustąpić miej-
sca? 

Na dobry początek
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nie im miejsca, rzucając przy 
tym cięte komentarze dotyczą
ce achtejdzisiejszejmło dzie ży.

Kolejną grupę stanowią sto
jaki, czyli ci, którzy nie myślą 
nawet o zajęciu miejsca sie
dzącego. Wchodząc do tram
waju opierają się o biletomat 
lub szukają miejsca w miarę 
wygodnego do stania (najczę
ściej w okolicach kasownika 
lub na końcu tramwaju). To lu
dzie, którzy ustąpiliby miejsca 
zarówno osobom starszym, jak 
i tym, którzy wiozą ciężkie za
kupy, a w przypadku męż
czyzn — również kobietom, 
niezależnie od wieku. 

Przedstawiona przeze mnie 
klasyfikacja jest bardzo ogól
na i bardzo subiektywna, ale 
uważam, że wielu z Was mog
łoby się ze mną w tej kwestii 
zgodzić. W tym miejscu dobrze 
byłoby przywołać reguły sa
voirvivre’u, które stanowią od
powiedź na wcześniej zadane 
pytanie: ustąpić czy nie ustą
pić miejsca?

Tak naprawdę wystarczy 
znać jedną jedyną zasadę — 
zasadę procedencji, która 
okreś la pierwszeństwo w sytu
acjach towarzyskich i służbo
wych. W przypadku ustępowa
nia miejsca — także w środ
kach komunikacji miejskiej — 
obowiązuje pierwszeństwo wie
ku i płci, a więc dotyczy ono 
osób starszych i kobiet. W przy
padku osób z ciężkimi zakupa
mi, osób chorych i tych, którzy 
podróżują z dziećmi, powinni
śmy ustąpić im miejsca choćby 
z tego powodu, że po prostu 
jazda na stojąco jest dla nas 
mniej uciążliwa niż dla nich. 

Nie powinno dochodzić do 
sytuacji, w której w autobusie 
lub tramwaju młodzi mężczyź
ni siedzą, a kobiety stoją. Nie
stety, w naszych czasach Po
lacy coraz rzadziej stosują się 
do zasad savoirvivre’u, a po
ziom kultury osobistej, zwłasz
cza wśród młodzieży, dra
stycznie spada. Problem leży 
po części w tym, że młodzi 
(i nie tylko młodzi, starsi też 
bywają niekulturalni) często 
nie wiedzą, jak się właściwie 
zachować, lub nie ma w ich 
bliskim otoczeniu osoby, z któ
rej mogliby brać przykład.

Za kulturalne zachowanie 
nie czeka nas żadna gratyfika
cja prócz zadowolenia z siebie 
i świadomości, że postępujemy 
właściwie. Ba! Często nawet 
możemy oberwać lub spotkać 
się z zaskakująco niemiłą re
akcją otoczenia oraz całkowi
tym brakiem zrozumienia. Mi
mo wszystko powinniśmy pa
miętać, że nasza kultura osobi
sta świadczy tylko o nas i nic 
nie zwalnia nas z właściwego, 
kulturalnego zachowania.

 
Zuzanna Karwat 

III rok socjologii UP 
(studia I stopnia)
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Komunikowanie się z otoczeniem to 
proces złożony. Chociaż kiedy przypo
mnimy sobie schemat Jakobsona (tak, 
ten ciągle powtarzany), okazuje się, że 
elementów składowych tego procesu 
wcale nie ma aż tak dużo i z pozoru 
wszystko wydaje się proste. Jest nadaw
ca, który koduje pewną informację (ko
munikat). Ta, stworzona przy użyciu 
określonego kodu i przekazana za po
mocą kanału, ma dotrzeć do odbiorcy, 
którego zadaniem jest jej odkodowa
nie. Wszystko przebiega w jakimś kon
tekście. Jeśli założymy, że nie ma utrud
niających porozumienie szumów (róż
nego typu), to cały proces nie wydaje 
się skomplikowany. Tymczasem kiedy 
spojrzymy na to, jak ten podstawowy 
schemat bywa realizowany, okaże się, 
że gdzieś po drodze, na którymś eta
pie, zachodzą procesy, które komunika
cję utrudniają. I wszystko zamiast pro
wadzić do porozumienia, czyni je nie
możliwym. 

W czym tkwi problem? Odpowiedź 
na to pytanie jest złożona. Zaburzenia 
komunikacji możemy wskazać na każ

dym jej etapie. Propozycja na najbliż
sze kilka akapitów polega na tym, że 
skupimy się na osobie nadawcy i od
biorcy. A także na tym, co sprawia, że 
zamiast słów sprzyjających rozwojowi 
rozmowy, komunikacja zostaje przerwa
na. Tym, co powoduje, że zamiast przy
jemności płynącej z rozmawiania po
wstają przykre doświadczenia braku 
zrozumienia.

Bez słów, a jednak mówię

Nadawca inicjuje komunikację werbal
nie, ale także (co ważne) — niewerbal
nie. W sytuacjach bezpośredniego kon
taktu odbieramy za pomocą wzroku po
nad 80% informacji. Nie pozostaje zatem 
bez znaczenia mimika, gesty, ogólna po
stawa, dystans między rozmówcami. (Po
dobnie jest ze strojem — on także wysy
ła komunikat na temat nadawcy. To jed
nak odrębny temat do rozważań, bo 
dress code bywa i gloryfikowany, i wy
śmiewany; nazywany koniecznym ele
mentem rzeczywistości i przeżytkiem 
w dzisiejszych czasach. Nie miejsce tu

Tym razem pozytywnie 
Komunikacja z otoczeniem

Zmotywuj się!

Lubimy słuchać, kiedy ktoś prawi nam komplementy? A pochwały? Czy  ■
motywują do dalszego działania? Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się usłyszeć 
coś miłego, powiedzianego tak po prostu, szczerze i bez zobowiązań? Tak 
to już jest, że pozytywne komunikaty docierają do nas rzadko. Dlaczego, 
skoro sprawiają tyle radości?
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taj, by rozważania na ten temat podej
mować). Analizowanie osoby przez ge
sty, które wykonuje, może dać wiele do 
myślenia. Podświadomie niektóre z nich 
odbierane są jako świadczące o nasta
wieniu pozytywnym (tak zwane otwarte 
i owalne — płynne i delikatne), inne bu
dują dystans między uczestnikami pro
cesu komunikacyjnego (gesty stanowcze 
i kwadratowe — sztywne). Łatwo z nich 
odczytać znudzenie, zniecierpliwienie al
bo zdenerwowanie. Taka postawa 
nadawcy komunikatu sprawia, że od
biorca jeszcze przed dekodowaniem in
formacji ma już w głowie pewien sche
mat tego, czego się spodziewa, co za 
moment go spotka — co usłyszy. Pierw
sza bariera w komunikacji może być bu
dowana przez postawę.

Widzę, więc wiem?

Postawa i to, co odbierane za pomocą 
wzroku, wiąże się z kolejnym proble
mem, który często pojawia się podczas 
komunikowania z otoczeniem. Bezre
fleksyjnie przyjmujemy, że to, co widzi
my, i sposób, w jaki sytuację czy zda
rzenie interpretujemy, jest jedyny i słusz
ny, że nie ma ryzyka pomyłki. Jakby 
wzrok był nieomylny, a pierwsza inter
pretacja równała się prawidłowej oce
nie! Raphael Susewind, jeden z ba
daczy komunikacji międzykulturowej, 
stwo rzył schemat, który pokazuje, jak 
powinno dochodzić do oceny i kiedy 
ewentualnie można się o nią pokusić. 
Przeważnie bywa tak, że oceniamy to, 
co widzimy od razu; śpiący na przy
stanku mężczyzna to bezdomny, pew
nie alkoholik; kobieta krzycząca na 
dziecko to zła matka... Ocenianie przy
chodzi łatwo. Tymczasem, zgodnie ze 
schematem Susewinda, wszystkie sy
tua cje, których jesteśmy świadkami, 
czyli wszystko, co widzimy, najpierw 

należy opisać. Opis natomiast powi
nien być bezstronny i pozbawiony ele
mentów emocjonalnych i zawierać tylko 
to, co naprawdę widać, a nie to, co 
o tym myślimy, co się nam wydaje. Ko
lejny etap to interpretacja, czyli do
puszczanie możliwych scenariuszy. Co 
ważne, rzadko możliwy jest tylko jeden, 
zwykle, jeśli się zastanowimy, okazuje 
się, że okoliczności można zinterpreto
wać na kilka sposobów i każdy będzie 
poprawny. I dopiero teraz, w trzecim 
kroku, można próbować oceniać, to, co 
widzimy. Jeżeli ocena następuje już na 
samym początku, to niemożliwe jest po
danie kilku uzasadnień, pozostaje tylko 
pierwsza myśl, która może się okazać 
błędna. Zatem „widzę” niekoniecznie 
oznacza „wiem, o co chodzi”. Ocenia
nie stwarza ryzyko popadania w ste
reotypy i powstawania uprzedzeń, któ
re w komunikacji stanowią poważne 
bariery.

Pozytywnie — komplement 
i pochwała

Pozytywne komunikowanie się z oto
czeniem to zatem wyzwanie. Mowa cia
ła, unikanie oceny. To również konkret
ne komunikaty, które wysyła nadawca, 
czyli: komplementy i pochwały. Słyszy
my je rzadko, a przecież je lubimy. Dla
czego? Komplementy wygłaszają oso
by o poczuciu własnej wartości na zdro
wym poziomie — asertywne, które w re
lacjach międzyludzkich uznają, że inni 
z otoczenia zasługują na to, by powie
dzieć im coś miłego, tak jak i one same 
zasługują na to, by takie słowa usły
szeć. Bo komplement nie jest pochleb
stwem, ale dobrym słowem — przyjem
nością, która nic nie kosztuje. Ich mó
wienie jest sztuką, której można się na
uczyć. Jakie są jej zasady? Po pierw
sze, po prostu komplementy trzeba... 

Zmotywuj się!
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mówić. By słowa stały się sku
teczne — poprawiały humor 
i motywowały, warto zwracać 
uwagę na ich dobór. To nie su
kienka jest ładna (chociaż i tak 
może być), ale konkretnej 
dziewczynie jest ładnie w tej 
sukience. Takie postawienie 
sprawy — podkreślenie osoby, 
a nie rzeczy — sprawia, że sło
wa trudnej podważyć. Gdy do
damy jeszcze do tego komuni
kat „ja”, czyli podkreślimy, że 
jest to subiektywna opinia da
nej osoby, to wtedy sytuacja 
jest oczywista. Z gustami się 
bowiem nie dyskutuje. Jeśli 
komplementujemy samą rzecz, 
to zawsze znajdzie się argu
ment, który wartość komple
mentu umniejszy (stara, zno
szona, nie całkiem pasuje...), 
zaś mówienie o własnych od
czuciach taką sytuację wyklu
cza.

Chwalenie drugiej osoby 
też wcale nie jest proste. Nale
ży bowiem pamiętać o kontekś
cie, w jakim pochwała jest wy
powiadana. Najlepiej mówić 
ją, „na gorąco”. Przyłapany na 
dobrym zachowaniu człowiek 
utrwali odpowiednią postawę, 
gdy zaraz potem usłyszy, że 
dobrze się spisał. Jeśli chodzi 
o świadków pochwały, to bywa 
różnie. Nie zawsze są oni po
trzebni (można wywołać zaz
drość i zakłopotanie osoby 
chwalonej), a czasami wręcz 
przeszkadzają. Nie każdy też 
lubi być chwalony publicz
nie — w tym wypadku potrze
ba dyplomacji i taktu. Jak po
winna być skonstruowana po
chwała, która ma moc pozy
tywną? Schemat jest znów pro

sty. Zaczynamy od jasnego ko
munikatu, co zostało zrobione 
dobrze, czyli wskazujemy na 
konkretne działanie i chwali
my fakt poprawnego wykona
nia. Następnie prezentujemy 
skutek, który jest następstwem 
promowanego zachowania 
(w jaki sposób ułatwi to pracę, 
jakie jest ważne, jakie będą 
pozytywne skutki...), i na do
kładkę, jako ukoronowanie po
chwały – komunikat „ja”, czyli 
jak ważne dla nadawcy jest to, 
co się stało. Ostatni element 
nada informacji osobisty cha
rakter.

Jednak można

Budowanie pozytywnych rela
cji w komunikacji wymaga sta
rania obu stron — nadawcy 
i odbiorcy. Bez ich dobrej woli 
porozumienie w sprzyjającej 
atmosferze bywa nieosiągal
ne. Bariery, które trzeba poko
nać, mogą zaistnieć we wzmo
żonej liczbie, na każdym eta
pie procesu. Pozytywna komu
nikacja — pozbawiona uprze
dzeń, nastawiona na dialog — 
jest możliwa jednak w każdych 
warunkach. Kiedy zdamy sobie 
sprawę, jak czasem ciężko pra
cujemy, nieświadomie budując 
bariery (uprzedzenia, niedbałe 
gesty, dwuznaczna mimika, 
nieodpowiedni dobór słów al
bo kontekstu do komunikatu), 
a potem zaczniemy je stopnio
wo burzyć, osiągnięcie porozu
mienia stanie się prostsze, 
a sama komunikacja — przy
jemnością. 

Magdalena Ryba

Zmotywuj się
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AIESEC — good idea

Marzenie o stażu za granicą 
w międzynarodowej korporacji, 
lokalnym przedsiębiorstwie lub 
organizacji pozarządowej może 
się spełnić. Przez cały rok AIE
SEC daje możliwość wyjazdu 
na praktykę zagraniczną do po
nad 100 krajów świata. W zależ
ności od kierunku studiów mo
żesz uczestniczyć w praktykach 
związanych z nauczaniem języ
ka, prowadzeniem szkoleń, HR, 
Marketing Finance czy IT.

Praktyki edukacyjne zwią
zane są z nauką języka angiel
skiego dzieci, młodzieży i do
rosłych w szkołach językowych, 
placówkach społecznych, orga
nizacjach samorządowych lub 
firmach. Często łączą się one 
także z projektami społecznymi 
związanymi z tematem różno
rodności kulturowej. Propozy

cje praktyk są kierowane do 
studentów przynajmniej trzecie
go roku i absolwentów filologii 
angielskiej oraz do osób mó
wiących płynnie w tym języku 
lub posiadających certyfikaty 
potwierdzające znajomość je
go na poziomie co najmniej C1.

Pobyt na praktyce trwa zwy
kle od 6 do 18 miesięcy. Organi
zacja zapewnia przygotowanie 
do wyjazdu, pomoc w uzyska
niu wizy oraz kontakt w czasie 
trwania praktyki. Proces selekcji 
obejmuje: aplikację online, roz
mowę z członkiem AIESEC oraz 
testy językowe, z których zwal
niają certyfikaty. Każdy wyjeż
dżający na praktykę edukacyj
ną powinien mieć co najmniej 
półroczne doświadczenie zawo
dowe w nauczaniu języka obce
go. Osoby, które pomyślnie 

Zagraniczne praktyki 
i wolontariaty AIESEC

Chiny, Brazylia czy Turcja to tyko niektóre z zakątków  ■
świata, które można zobaczyć dzięki AIESEC. Co roku bli-
sko 300 osób korzysta z możliwości wyjazdu na zagraniczną 
praktykę lub wolontariat, organizowane przez krakowski 
komitet AIESEC, zyskując szansę zdobycia cennego do-
świadczenia i przeżycia niezwykłej przygody.
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przejdą proces rekrutacji, stają 
się członkami organizacji, mają 
dostęp do bazy praktyk, gdzie 
przy pomocy bardziej doświad
czonego członka organizacji 
wy szukują dla siebie odpowied
nie oferty. Najwięcej praktyk 
edukacyjnych organizuje się 
w Chinach, Indiach, Turcji, Ko
lumbii i Brazylii.

Inną możliwością oferowa
ną przez AIESEC jest wyjazd 
na wolontariat zagraniczny. 
Twa on od sześciu tygodni do 
trzech miesięcy, podczas któ
rych uczestnicy mogą rozwijać 
swoje umiejętności w zakresie 
języka oraz pracy w grupie 
i środowisku międzynarodo
wym, obcując z ludźmi z róż
nych stron świata. Doświad
czenie nie jest wymagane, wy
starczy znajomość języka an
gielskiego. Większość organi
zacji zapewnia wolontariuszom 
zakwaterowanie i wyżywienie 
lub przekazuje kieszonkowe 

wystarczające na pokrycie tych 
kosztów.

Wolontariat to nie tylko pra-
ca, ale także możliwość pozna-
nia fantastycznych ludzi z całe-
go świata. Przede wszystkim 
udało mi się przełamać stereo-
typy na temat innych narodów. 
Na przykład Chińczycy wcale 
nie są tacy pracowici, a Niemcy 
tacy markotni, jak się uważa. 
Poza tym nauczyłam się, w jaki 
sposób powinno się wznosić to-
ast w Serbii, jak zatańczyć tra-
dycyjny egipski taniec oraz jak 
przygotować turecką kawę. Ale 
najważniejsze jest to, że spotka-
łam cudownych ludzi. Razem 
przechodziliśmy trudne chwile 
i razem bawiliśmy się — mówi 
Kasia, uczestniczka wolontaria
tu na Ukrainie.

Aplikacja na praktyki i wo
lontariat odbywa się przez cały 
rok. Więcej informacji na stro
nie: www.krakow.aiesec.pl oraz 
www.facebook.com/lckrakow

AEISEC — good idea

Czym jest AIESEC?

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca po-
nad 86 tys. członków. Działa w ponad 113 krajach, na blisko 
1600 uniwersytetach. Umożliwia ona młodym ludziom odkrywa
nie własnego potencjału, m.in. przez udział w praktykach zagra
nicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach 
tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga 
studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego 
uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. 
Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w „Pro
gramie rozwoju”, w ramach którego ma możliwość stopniowego 
poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
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Oto ona: służebna pracownica wielo
piętrowego biurowca, na szpilkach, 
w garsonce, kok upięty wysoko; kawa, 
która trzyma ją przy życiu, w drugiej rę
ce teczka — nieodłączny atrybut. Nie 
patrzy dookoła, przedziera się przez 
tłum... Bezwonna, bezosobowa, bez
płciowa.

Czy taka jest dzisiejsza kobieta? 
Wyzuta z emocji albo tak świetnie je 
maskująca?

Przechodziłam ostatnio koło kiosku, 
mój wzrok przykuła okładka pewnego 
czasopisma, na której widniała polska 
celebrytka, młoda i naprawdę urodzi
wa. Nie poznałam jej jednak od razu, 
musiałam szeroko otwierać oczy, aby ją 
zidentyfikować. 

Retusz sprawił cud! Zmienił ludzką 
tożsamość!

Ale po co? Po co zmieniać coś, co 
i bez retuszu jest piękne?

Są kobiety pistolety...

Młoda Polka

„Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem... z samych siebie  ■
odessane”.
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I kiedy taka Kaśka z Baśką 
patrzą na okładkę, jedną, dru
gą trzecią, czwartą..., ich po
strzeganie siebie zmienia się 
o 180 stopni, bo nagle na tyłku 
robi im się cellulit, a zmarsz
czek przybywa z dnia na dzień, 
bo nagle ten facet, który kiedyś 
był najcudowniejszy i najlep
szy, nie jest już tym samym 
człowiekiem.

Strach przed tym, żeby być 
zwykłą kobietą, bez retuszu, 
pojawia się coraz częściej, po
jawia się w Tobie, ale we mnie 
też, tak, naprawdę w każdej 
z nas, i choćbyś się przed tym 
broniła, to i tak świat mass me
diów wciśnie swoją sztuczną 
pupę na Twój dziki, nieskażo
ny niczym teren.

Jestem kobietą, która ma 
prawo płakać, histeryzować 
bez powodu, długo robić zaku
py, czytać romanse i oglądać 
seriale. Nie muszę się niczego 
wstydzić i niczego udawać!

„Są kobiety pistolety, od
młodzone, odbarwione, cał
kiem z wieku odsączone”. Znaj
dują wielką radość w tym, że 
mogą pójść na zabieg powięk
szenia piersi, zmniejszenia no
sa i podciągnięcia policzków, 
to nic, że ich twarz pozostanie 
nieruchoma. Ale po co się 
uśmiechać, po co pokazywać 
język, po co robić głupie miny 
po kilku drinkach? Wystarczy 
być ideałem!

To amerykański model ko
biet, które wiedzą, czego chcą 
i biorą to od razu. Pragną ja
kiegoś mężczyzny, więc nie wa
hając się, stawiają mu drinka 
przy barze i idą z nim do łóż

ka. A ja jednak wolę patrzeć 
na niego długo, oglądać. jak 
głaszcze szklankę whisky swo
imi długimi palcami i patrzy 
na mnie nieśmiało, lubię te 
gry, te flirty...

Miło jest po prostu do ni
czego się nie zmuszać i cie
szyć się ze swojej kobiecości. 
Przyjmować nowe zmarszczki 
jako dar dojrzałości, mądrości, 
doświadczenia i czegoś nowe
go, co i tak musi przyjść. Prze
cież nawet kobiety pistolety nie 
są w stanie zatrzymać czasu. 

Dla własnej wygody może 
warto siebie zaakceptować, 
polubić i żyć ze sobą w przy
jaźni. O ile łatwiej i milej wło
żyć trampki zamiast szpilek, 
kiedy mam właśnie na to ocho
tę? O ile łatwiej powiedzieć, co 
się myśli, niż dusić to w sobie, 
bo nie wypada? O ile zdrowiej 
zjeść tabliczkę czekolady niż 
truć się specyfikami na odchu
dzanie? 

Trzeba być kobietą, która 
zna swoją wartość, ale to nie 
wyklucza bycia tą, która nie 
wie, czego chce. Można być 
kobietą, która robi karierę za
wodową, ale nie neguje to by
cia kurą domową. Nikt nie 
wciś nie płci pięknej w jakąkol
wiek szufladkę, bo po co?

„Są kobiety pistolety..., a ja 
dla własnej wygody zapusz
czam swe ogrody i kolekcjonu
ję wzwody”.

Maria Dubis 
I rok politologii UP 

(studia II stopnia) 
I rok ukrainoznawstwa UJ 

(studia II stopnia)

Młoda Polka
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany 

O czytelniczych stereotypach

Gdyby zapytać znawcę tematu o to, ja
ką rolę odgrywają stereotypy w naszym 
życiu, zapewne bez namysłu odpowie
działby, że są bardzo ważne, gdyż po
zwalają nam usystematyzować poglą
dy o otaczającym nas świecie oraz da
ją poczucie bezpieczeństwa. Nie po
wiem — trudno bez nich funkcjonować 
i dlatego często się nimi kierujemy, ale 
nie można zapominać także o tym, iż 
często są bardzo krzywdzące, w dodat
ku w żaden sposób nie odzwierciedla
ją rzeczywistości. Nie myślę tu jednak 
o stereotypach dotyczących narodowo
ści, temacie skądinąd dość często po
ruszanym, lecz o tych uproszczonych 
wzorcach, które pojawiają się w litera
turze, a zwłaszcza o podziale na litera
turę „kobiecą” oraz „męską”.

Jak można scharakteryzować pierw
szy typ tych utworów? Mają one trafiać 
w gusta kobiet — a więc musi być coś 
o miłości (nieśmiertelne i wciąż popu
larne harlequiny), dużo psychologii 
oraz uczuć, bo panie cechuje emocjo
nalne podejście do życia. Równie czę
sto wykorzystuje się romanse, historie 
obyczajowe lub oparte na faktach, któ
re zapewnią chwile uśmiechu, ale 
i wzruszeń. Ostatnio coraz większą po
pularnością cieszą się tzw. romanse 
paranormalne, które można streścić 
w następujący sposób: zwykła dziew
czyna poznaje nieoczekiwanie zagad
kowego oraz uroczego mężczyznę. 
Wzajemna fascynacja rozwija się do 
momentu, w którym bohaterka uświa

damia sobie, że jej wybranek skrywa 
SEKRET — zapewne bardzo mroczny 
i niepokojący. W końcu po wielu pery
petiach dziewczyna poznaje prawdziwe 
oblicze ukochanego — wilkołaka/nie
śmiertelnego/wampira i rozpoczyna się 
walka o utrzymanie ich związku. Roz
maitych atrakcji dostarczają obowiąz
kowo wrogowie głównej pary — robią, 
co mogą, by rozdzielić zakochanych, 
ale udaje im się to zrobić tylko na krót
ko. Istnieje wiele wariantów tego typu 
romansu i zerkając na regały w księ
garniach, można stwierdzić, że aktual
nie cieszą się sympatią zarówno nasto
latek, jak i młodych kobiet.

Co więc z literaturą „przeznaczoną” 
dla mężczyzn? Tu następuje zupełne 
odwrócenie optyki: zamiast uczuć — 
konkretnie działanie, dlatego powieści 
obyczajowe zostają zastąpione przez: 
horrory, kryminały, thrillery, książki hi
storyczne oraz sensacyjne. Dużo ofiar 
i akcji, nieraz pojawia się błyskotliwy, 
acz ekscentryczny detektyw. W dalszym 
ciągu następuje powolne dochodzenie 
do prawdy i zaskakujący finał. W ta
kich powieściach charakterystyczna jest 
niejednoznaczność psychologiczna bo
haterów oraz ich motywacji: nie ma tu 
miejsca na wzniosłe deklaracje i nie
winne uczucie, wszystko jest nasycone 
odcieniami szarości. Nie zawsze moż
na liczyć także na szczęśliwe zakończe
nie. Gdy pisze się o literaturze „mę
skiej”, trzeba wspomnieć choćby o try
logii Millenium Stiega Larssona, krymi
nałach Raymonda Chandlera czy też 
o horrorach autorstwa Grahama Ma

Panie na prawo, 
panowie na lewo
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany

stertona, które ociekają krwią i maka
brą.

Nie uważam, że obecnie udało się 
zupełnie zerwać z podziałem na to, co 
przeznaczone do czytania dla kobiet 
czy mężczyzn. Pojawiają się panowie, 
których twórczość obejmuje powieści 
obyczajowe i miłosne. Wśród takich 
twórców znajduje się m.in. Nicholas 
Sparks — autor słynnego Pamiętni-
ka, reklamowanego jako melodramat 
wszechczasów. Jest tam także miejsce 
dla Richarda Paula Evansa, który napi
sał m.in.: Kolory tamtego lata, Na roz-
staju dróg czy Doskonały dzień. Obaj 
nie ukrywają, że piszą przede wszyst
kim dla kobiet, a ich dzieła są przesy
cone emocjami, trudnymi wyborami, 
oczekiwaniem na prawdziwą miłość — 
czyli wszystkim, czego wiele czytelni
czek szuka w literaturze. Ciekawym 
przykładem może być Sidney Sheldon, 
który w swoich utworach z powodze
niem łączył wątki sensacyjne oraz ro
mantyczne. Jednym z jego najlepszych 
dzieł jest — przynajmniej według 
mnie — powieść Gdy nadejdzie jutro, 
podejmująca temat zemsty po latach. 
I to w jakim stylu!

Dla zachowania równowagi poja
wia się coraz więcej kobiet, które two
rzą udane kryminały oraz thrillery, wno
sząc do nich coś zupełnie nowego — 
może po prostu inną wrażliwość? Obec
nie triumfy święci Camilla Läckberg — 
szwedzka autorka kryminałów. Nie ustę
puje jej w niczym Tess Gerritsen — 
z wykształcenia lekarz internista, z za
miłowania — twórczyni thrillerów me
dycznych i romansów kryminalnych. 
Poznałam ją dzięki powieści Grawita-
cja — niezwykle wciągającej historii 
o walce z nieznanym organizmem na 
stacji kosmicznej. Co ciekawe, Gerrit
sen udało się w zgrabny sposób połą
czyć ten wątek z zagadnieniami czysto 
medycznymi.

Jak widać, nie wszystko da się ująć 
w sztywne ramy stereotypów. Drażnią 
mnie jednak sądy niektórych ludzi. We
dług nich, jeżeli jestem młodą dziew
czyną, to koniecznie muszę być zago
rzałą miłośniczką Zmierzchu i „boskie
go Edwarda”. Tak, spotkałam się z ta
kimi stwierdzeniami: „Jak to, nie lubisz 
Zmierzchu? Niemożliwe! Myślałem, że 
też to czytasz... ” Nie, niestety nie czy
tam, choć szanuję osoby, które sięgają 
po sagę Stephenie Meyer. Historia o ro
dzącym się uczuciu pomiędzy przecięt
ną nastolatką i szarmanckim wampi
rem nie jest czymś odkrywczym. To pro
sta opowieść, wykorzystująca tematykę 
„wampiryczną” i dostosowująca ją do 
potrzeb współczesnych odbiorców — 
na tym koniec.

Nie lepiej bywa, gdy deklaruje się 
zamiłowanie do literatury mniej kobie
cej. Koleżanki reagują wtedy zdziwie
niem: „Co ty czytasz?!” To również 
auten tyczna sytuacja, a dotyczyła serii 
książek o świecie Gwiezdnych wojen. 
Najpierw urzekł mnie film, potem fascy
nacja przeniosła się także na powieści 
z tego cyklu. Dla niektórych nadal wy
daje się to być czymś zaskakującym.

Co z tego, że jakaś dziewczyna, za
miast pochłaniać melodramat, woli 
spędzić czas w towarzystwie niezastą
pionego Jakuba Wędrowycza i jego 
znajomych lub z przyjemnością śledzi 
losy bohaterów kryminału? To chyba 
ma związek ze stereotypami, które są 
tak silnie zakorzenione w psychice, że 
jakakolwiek próba zerwania z nimi bu
dzi coś na kształt niepokoju. Ale czy 
słusznie? A może poczucie bezpieczeń
stwa, zagwarantowane przez uprosz
czone wzorce, które pomagają w oswo
jeniu świata, jest zbyt cenne?

 
Sylwia Kępa

III rok filologii polskiej UP
(studia I stopnia)
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Po jednej nutce

Znudziły Ci się stare, osłuchane wzdłuż 
i wszerz, śpiewane i podśpiewywane, 
gdy nikt nie słyszy, zakurzone kawałki 
na Twojej playliście? Chciał(a)byś sięg
nąć po aktualności muzyczne i poszu
kać najnowszych inspiracji wśród płyto
wych świeżych bułeczek? Mam bardzo 
ciekawą, niezwykłą, niemal kosmiczną 
propozycję, idealną do słuchania 
i w tramwaju, podczas jazdy na uczel
nię, i na kanapie przy popijaniu roz
grzewającej malinowej herbaty w dłu
gie jesienne wieczory.

Po raz kolejny zespół Muse, o które
go płycie pt. 2nd Law mowa, udowad
nia nam, że jest w świetnej formie. Słu
chacze, fani wreszcie mogą się rozko
szować, smakować świeżutką płytę tej 
oryginalnej grupy. Znani, lubiani, z cał
kiem bogatą już dyskografią w dorob
ku, muzycy i tym razem nie dali ciała 
i pokazali klasę. Po wielu, wielu latach 
na scenie muzycznej karmią nas w dal
szym ciągu nietuzinkowymi inspiracja
mi. Matthew i Christopher ze swoimi 
niezwykłymi głosami i umiejętnościami 
instrumentalnymi, oraz Dominic, wład
ca perkusji i syntezatorów oraz produ
cent i mikser tworzą niezastąpioną trój
kę, której można słuchać bez końca. 
Gitary — basowa i elektryczna, forte
pian, syntezatory, perkusja, a na do
kładkę — wokale i miksowanie to nie
wątpliwie zestrojenie niezwykle barw
nych dźwięków, godna uwagi każdego 
nałogowego słuchacza. Zwłaszcza że 
Muse, zespół znany z rockowych, sym
fonicznych, epickich utworów, postano
wił zaskoczyć swoich wiernych fanów 
i krytyków muzycznych inspiracjami ze 
sfery dubstepowej i synthpopowej, a na

wet electro czy house. Zdziwienie pew
nie zagościło na niejednej twarzy już 
podczas słuchania Madness, singla 
promującego płytę. Niektórym pewnie 
nie przypadło do gustu takie muzyczne 
zaskoczeni, a inni zastanawiali się, czy 
to aby na pewno Muse. Grupa zrobiła 
więc fanom niespodziankę i to niema
łą. Płyta jest piękna i zróżnicowana. 
Zainteresuje każdego: nie tylko nałogo
wego słuchacza, o uchu wyczulonym 
już na kawałki Muse, ale i niefana, 
z zainteresowaniem obserwującego no
wości płytowe, a także słuchaczaama
tora, słuchającego wszystkiego i nicze
go.

Jakie jest więc to drugie prawo mu
zyczne Muse? Myślę, że to przede 
wszystkim prawo każdego artysty do 
zaskakiwania nowościami i inspiracja
mi. Czy zgodzimy się, że piosenki po
dobne jedna do drugiej staną się w koń
cu nudne i spychane na ostatnie miej
sce na naszej prywatnej playliście? My
ślę, że tak. Młody umysł, szczególnie 
studencki, potrzebuje nowości, a zwłasz
cza nowych pomysłów i motywacji. Po
twierdzają to niewątpliwie tłumy stu
dentów, przechodzące ulicami, jadące 
tramwajami, autobusami czy pociąga
mi ze słuchawkami, uwalniających swo
je nadwyrężone umysły za pomocą 
wszędobylskiej muzyki.

Muzyka Muse uwalnia, rozgrzewa, 
wzbudza mnóstwo emocji, ale i zmusza 
niewątpliwie do refleksji. Tandetna pły
ta, pisana dla mamony? Zdecydowa
nie nie!

Karolina Krzysztofiak 
III rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)

Drugie prawo zawitało 
na muzycznej scenie
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Kim są bohaterowie? Jest ich kilkoro 
i choć ich losy się ze sobą łączą, to jed
nak każdy z nich idzie własną drogą. 
Łucja — studentka psychologii, dziew
czyna narkomana Maćka, dla którego 
zostawiła matkę, wyprowadzając się 
z jej domu, i który był przyczyną zanika
nia więzi między nimi. W relacjach 
z Maćkiem też Łucji się nie układało, 
próbowała jednak jakoś żyć ze wszystki
mi w zgodzie. Wpadła na pomysł zorga
nizowania matce „terapii psychologicz
nej” podczas wycieczki do Paryża przy 
pomocy swojego wykładowcy Wiktora. 
Chciała, aby porozmawiał z matką i pró
bował ją przekonać, że istotne są nie tyl
ko jej subiektywne osądy, ale by spojrza
ła na świat oczami innych ludzi. Łucja 

bowiem uważała, że przyczyną nieporo
zumień między nimi jest nie tylko brak 
akceptacji Maćka przez matkę, ale 
przede wszystkim jej wąskie horyzonty 
myślowe, opierające się wyłącznie na 
własnych przekonaniach. Lena — matka 
Łucji, niewątpliwie pragnie jej dobra 
i troszczy się o nią, nie popierając wybo
ru córki. Sama jednak również ma spo
ro trudności w życiu. Sześć lat temu bar
dzo przeżyła długotrwałą chorobę 
i śmierć męża. Po tej tragedii nie zdoła
ła się otrząsnąć. W ciągu czasu, który 
upłynął od śmierci ojca Łucji, miała 
dwóch partnerów: lekarza Wojtka, który 
zdradził ją z pielęgniarką, i adwokata 
Piotra, który denerwował ją swoim spo
sobem bycia. W konsekwencji trwała 

Wycieczka w górę rzeki,  
czyli w głąb siebie

Recenzja 

W górę rzeki ■  to tytuł książki Barbary Ko-
smowskiej, niewątpliwie skłaniający do re-
fleksji. Wbrew pozorom nie jest to powieść 
przygodowa o wyprawie ciągnącej się wzdłuż 
jakiejś bliżej nieokreślonej rzeki. Ten meta-
foryczny tytuł przenosi nas w inny wymiar 
i zaprasza do poznania świata każdego z fik-
cyjnych bohaterów, byśmy mogli wyruszyć 
razem z nimi w górę własnej rzeki...
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w samotności, wciąż rozpamię
tując męża i ich wspólne życie. 

Miłość wciąż przewija się 
w książce, bohaterowie są nią 
owładnięci. Wiktor — psycho
log, który miał pomóc Lenie, 
sam ma problem z uczuciami. 
W bliżej nieokreślonej prze
szłości zdradził przyjaciela, 
odbijając mu dziewczynę. 
Związał się z inną kobietą, któ
rej tak naprawdę nigdy nie ko
chał. Miał córkę. Obydwie zgi
nęły jednak w wypadku samo
chodowym. Spotykał się póź
niej z pewną kobietą – Mirą, 
która nie była go w stanie do 
siebie przekonać, dopóki nie 
wyrzucił z siebie odmętów 
przeszłości. Natasza — „przy
szywana” matka Leny i babcia 
Łucji, również wraca pamięcią 
do minionych czasów, a szcze
gólnie do swojej wielkiej miło
ści — Pascala. Maria — przy
jaciółka Leny, ma dwóch męż
czyzn o tym samym imieniu 
(Zygmunt Myszka i Zygmunt 
Kociński) i na żadnego z nich 
nie może się zdecydować. Wy
nika z tego dość komiczna sy
tuacja, lecz każdy z nich jest 
dla niej jedyny i wyjątkowy. 
Maciek to były narkoman, któ
ry nie może wytrwać bez bra
nia i tak naprawdę żyje w cią
głym rozdarciu. Jest z Łucją 
ciałem, ale myślami wędruje 
w różne odmęty duszy i gdy im 
się nie układa, wspomina swo
ją pierwszą dziewczynę Zulę, 
narkomankę, która zmarła 
z powodu przedawkowania. 

Rozwikłanie losów większo
ści bohaterów następuje pod
czas wycieczki do Paryża. Jest 
to symboliczna podróż w głąb 

samych siebie dla Leny, Nata
szy i Wiktora. Każdy z bohate
rów zmienia się podczas wy
cieczki. Doznaje oczyszczenia, 
uzdrowienia duszy, pozbywa
jąc się niepotrzebnego bala
stu. Autorka wybrała na cel po
dróży Paryż, ale równie dobrze 
mogłaby to być inna miejsco
wość. Dla bohaterów powieści 
jednak było to miejsce szcze
gólne: tutaj Wiktor mieszkał 
kiedyś z przyjacielem, którego 
skrzywdził, tu Natasza przeży
ła wspaniały romans z Pasca
lem, natomiast Lena zrozumia
ła, co powinna zmienić w swo
im życiu. W każdym z bohate
rów dokonuje się cudowna we
wnętrzna przemiana, odrzuce
nie tego, co przeszkadzało mu 
być naprawdę szczęśliwym. 

Życie jest trudne, a koniecz
ność dokonywania wyborów 
sprawia, że czasem popełnia
my błędy. Ilu ludzi, tyle róż
nych spojrzeń na dany pro
blem i tyle różnych możliwości 
rozwiązania go. Prawdą jest, 
że nie sposób zawsze dokony
wać dobrych wyborów i nigdy 
nikogo nie skrzywdzić. Wiele 
razy zdarza się, że kogoś rani
my, czasem nieświadomie, 
a czasem celowo. Pragnienia 
determinują nasze postępowa
nie i nie potrafimy się po
wstrzymać przed zrobieniem 
czegoś, co wydaje się nam do
bre dla nas samych. Nie myśli
my wtedy, że możemy komuś 
zrobić krzywdę swoim zacho
waniem, mową, gestem. Wik
tor, wdając się w romans z Do
minique, nie myślał o tym, że 
zrani Krzysztofa. Liczyło się tyl
ko pożądanie, nad którym nie 

Recenzja
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potrafił zapanować. Wystar
czyło, żeby się przez chwilę za
stanowił, żeby pomyślał, co 
może czuć jego przyjaciel, 
a byłoby zupełnie inaczej. 
Człowiek jest jednak z natury 
egoistą i myśli przede wszyst
kim o sobie. Ale co dalej? Wik
tor nie poprosił Krzysztofa 
o wybaczenie przez tyle lat. 
Żyjąc w przeświadczeniu, że 
stał się sprawcą czyjejś krzyw
dy, sam był nieszczęśliwy. Wy
cieczka do Paryża sprawiła 
jednak, że odnalazł w sobie si
łę i stawił czoła problemowi. 
Prosząc o wybaczenie, wyrzu
cił z siebie cały ból, który w so
bie dusił. W życiu niejedna 
przyjaźń została zerwana wła
śnie przez relacje damskomę
skie, a ściślej — przez brak 
umiejętności rozmawiania ze 
sobą. Wszystko można sobie 
wybaczyć, o wszystkim zapo
mnieć, żyć dalej w przeświad
czeniu, że nic się nie stało, ale 
czy możliwe jest zaufanie na 
nowo komuś, kto się nie stara 
o to zaufanie? Odzyskać stra
cone zaufanie to nie lada wy
zwanie, ale nie można tego 
zrobić bez wysiłku i ten wysiłek 
trzeba podjąć. Wiktor bał się 
Krzysztofa, jego słów, reakcji, 
wszystkiego, co mogło się wy
darzyć, kiedy do niego przyj
dzie. A jednak przyszedł... Ni
gdy nie jest za późno na na
prawę błędu, dopóki żyje 
skrzywdzona przez nas osoba. 
Jak czułby się Wiktor, gdyby 
nie poszedł do przyjaciela? 
Tak samo jak dotychczas — ni
gdy nie potrafiłby się zająć na 
serio własnym życiem.

Postawa Leny to być może 

typowe zachowanie matki 
i wdowy po kochanym mężu, 
ale czy na pewno warto tak 
bardzo koncentrować się tylko 
na sobie? Lena sama sobie 
odmawia szczęścia, odrzuca
jąc potencjalnych kandydatów 
na towarzysza życia. Owszem, 
czasem wydaje się, że samot
ność to najlepsze wyjście, 
zwłaszcza gdy największą mi
łość życia mamy już za sobą. 
Z góry zakładany brak zaufa
nia do mężczyzn może być 
przeszkodą w nawiązaniu war
tościowych relacji. Niedopusz
czanie do siebie nikogo to od
bieranie sobie kolejnej szansy 
na szczęście w miłości. Wojtek 
przychodzi do Leny z kwiata
mi, być może chce powiedzieć, 
jak bardzo żałuje, że ją zranił, 
lecz ona nie daje mu dojść do 
słowa. Czasem może warto wy
słuchać drugiej strony, bez 
względu na to, co ma do po
wiedzenia i jak bardzo nie po
trafimy zrozumieć jej postępo
wania, motywów i reakcji. Ży
cie, jak mówią, pisze chore 
scenariusze. Ludzie z wielu po
wodów nie ufają płci przeciw
nej. Zawiedli się, pozostając 
w złym związku, może nawet 
nie raz, a kilka razy, zobaczyli, 
jak cierpią ich znajomi, nie wy
noszą dobrych wzorców z do
mu rodzinnego, boją się, że 
sami coś zepsują. Tak napraw
dę nigdy nie wiadomo, co się 
wydarzy i kogo los postawi na 
naszej drodze, wiadomo tylko, 
że każda decyzja wpływa na 
nasze życie w nieodwracalny 
sposób.

Maciek i Łucja byli parą, 
która zupełnie do siebie nie 
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pasowała. Obserwuje się wiele 
takich związków i często ktoś 
komentuje: „Dlaczego oni są 
razem?” albo „Co ona/on 
w nim/niej widzi?” Stanu zako
chania nie da się wytłumaczyć 
racjonalnie. Dopiero po jakimś 
czasie okazuje się, czy dana 
para do siebie pasuje. A nie
kiedy jest odwrotnie: ludzie 
mówią, że nie mają ze sobą 
nic wspólnego, a mają bardzo 
wiele, choć z zewnątrz tego nie 
widać.

Celowo nie zdradzam tutaj 
zakończenia powieści ani lo
sów bohaterów, a jedynie zary
sowuję ich wewnętrzne konflik
ty, abyście mogli sięgnąć po 
książkę z pełnym przekona
niem. 

Bardzo trudno jest wyru
szyć w głąb samego siebie. 
Decydując się na taką podróż, 
musimy się cofnąć, spojrzeć na 
problemy, które tkwią w nas od 
lat i ograniczają nasze relacje 
z ludźmi. Najłatwiej trzymać 
się utartych schematów i po
stępować zgodnie z przyjętą 
strategią życiową. Po wielu bu
rzach i złych doświadczeniach 
nie jesteśmy w stanie wyobra
zić sobie innego, a może na
wet lepszego życia. Zakłada
my, że tak, jak jest, jest w po
rządku i tak musi już pozostać 
na zawsze. Każdy człowiek 
idzie własną drogą i każdego 
podróż w poszukiwaniu siebie 
będzie inna. Najważniejsze to 
rozpoznać swój problem, 
a właściwie jego przyczynę. 
Dlaczego Maciek nie może 
zdecydować się na wybór? 
Ciągnie go do tego, co dobrze 
zna, zbyt mocno, by mógł wy

obrazić sobie siebie jako ko
goś z tego innego świata, 
z drugiego brzegu — jak okre
śla Łucję. Ma wrażenie, że 
dziewczyna go nie rozumie, bo 
nie przeżyła tego, co on. Myśli: 
„Owszem, brał pod uwagę, że 
Łucja jest jakby z innej dzielni
cy. Tej dla lepszych. Bez zawi
rowań i świra, jakiego się do
staje po kilku buchach. Okay. 
Nie ma w tym jej winy, gdzie 
się urodziła”. Ludzie nie chcą 
się zmieniać, wolą pozostawać 
przy tym, co jest im znane, 
choćby ich to degradowało. 
Wiktora niszczyło poczucie wi
ny, Nataszę — tęsknota za 
ukochanym, Lenę — wspo
mnienie męża, dotkliwa samot
ność i zamknięcie się na świat, 
Łucję — brak porozumienia 
z matką, a Maćka — szpony 
nałogu. Jedno wydarzenie 
sprzed lat lub sprzed kilku ty
godni może sprawić, że nie bę
dziemy w stanie normalnie 
funkcjonować. Czy warto po
zwolić, aby jeden moment prze
kreślił nasze szanse na szczę
śliwe życie? Nigdy nie jest za 
późno na podróż w górę swojej 
własnej rzeki, o czym można 
się przekonać nie tylko na pod
stawie książki o jakże wymow
nym tytule. Pokonać uprzedze
nia, wyrzucić złość, pozwolić, 
by opanowała nas radość, 
a wszystko, co się zdarzyło, 
odeszło w cień — to tylko nie
które z pozytywnych stron na
szej drogi w górę rzeki.

 
Jolanta Madej 

II rok informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia)
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Z wizytą u Wilka1

Pochmurne popołudnie roztacza nad Wieli
ką Gubą posępną aurę. Niskie, ołowiane 
chmury utworzyły ponury firmament nad za
stygłą w bezruchu osadą. Ta licząca niewie
le ponad tysiąc mieszkańców wieś sprawia 
wrażenie wyludnionej. Jedynie przy brzegu 
stoi milcząca grupa ludzi, czekając na ku
ter, by dostać się do sąsiedniej wyspy Kiżi. 
Ich szare, niewyraźne twarze są równie 
smutne jak otaczający je krajobraz. Idealnie 
wtapiają się w miejsce, które zdaje się ema
nować jakimś smutkiem.

Zanim pogrążymy się w karelskiej pust
ce, mijamy rozrzucone chaotycznie domy. 
Wszystkie podobne do siebie — z poszarza
łego drewna, jednakowo zrujnowane. Tu 
i ówdzie łuszczy się stara farba, ślad daw
nej świetności.

Wywleczony na podwórka majdan to 
znak toczącego się tu nieśmiało życia. Zde
zelowane sprzęty, stare, zardzewiałe naczy
nia. Mnóstwo rupieci. Zepsute i niepotrzeb
ne konają wśród swych właścicieli, tworząc 
ponure przydomowe cmentarzysko.

W oddali na horyzoncie widać jakąś po
rzuconą fabryczną wieżę — industrialny 
omen wyrosły wśród morza okalających go 
traw.

Zewsząd woda, jej bezmiar sprawia, że 
w dwójnasób odczuwa się jakąś niezdefi
niowaną nieskończoność. Przy brzegu gdzie
niegdzie cumują wysłużone łodzie rybackie, 
wypełniając wszechobecną pustkę łagod
nym konturem.

Odnoszę wrażenie, że dotarłam w samo 
serce jakiegoś zapomnianego świata. Stą
pam po dziewiczym terenie, gdzie prócz 
nielicznym mieszkańców rzadko dociera 
ktoś inny. Wielikaja Guba maluje przede 
mną obraz senny, rozmyty. Ta oniryczna 

prowincja żyje własnym niezmiennym ryt
mem, w który wnikam ostrożnie, wsłuchując 
się w jej spokojny oddech. Ostrożnie przeni
kam do jej głębi, by nie zakłócić tej niepo
wtarzalnej prowincjonalnej homeostazy.

Mariusz Wilk mieszka kilka kilometrów 
stąd, w prawdziwej rosyjskiej głuszy. 

Po kilkudziesięciu minutach wędrówki 
widać już jego dom. Jest ogromny i — jak 
wszystkie okoliczne budynki — drewniany. 
W ogródku rosną zioła i kwiaty, a na progu 
leniwie wyleguje się rudawy kot. 

Nieopodal, na niewielkim wzniesieniu, 
stoi dawna cerkiew. Z jej wieży można ob
jąć wzrokiem całą uśpioną okolicę. Z rzad
ka tylko da się słyszeć dobiegający z odda
li łoskot silnika. Prawdziwe locus amoenus, 
„doskonałe miejsce do kontemplacji: przyro
dy, historii, ludzi, zdarzeń”.

Dom Wilka położony jest nad samym je
ziorem Onega, kilka metrów od brzegu. 
Wnętrze jest swojskie i przytulne. Izby są 
obszerne, pełne światła. W kuchni stoi 
ogromny piec, drewniany stół i kredens, jest 
też tradycyjny samowar do przyrządzania 
czaju.

Z okien rozciąga się widok na rozległe 
wodne połacie.

Wieczory wypełnia nam melancholijna 
gawęda Mariusza Wilka. Karmi nas intrygu
jącymi opowieściami ze swego życia, opo
wiada o tym, jak trafił do Rosji za radą zna
jomego Żyda, o czasie spędzonym na So
łówkach, skąd jak na dłoni widać Rosję 
w miniaturze.

„Wystarczy więc usiąść na przyzbie 
domu, plecami się oprzeć o drewnianą ścia
nę, rozgrzaną wiosennym słońcem, myśli 
puścić, niechaj same się marszczą, i pa
trzeć, i słuchać, i milczeć”.

 
Paulina Łukasik 

III rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

* M. Wilk, Wilczy notes. Zapiski sołowieckie 
1996–1998, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 
Gdańsk 1998, 2003; Oficyna Literacka Noir sur 
Blanc, Warszawa 2007.
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Nasz Kraków 

To największa tego typu impreza w Pol
sce. W tym roku na liście autorów zna
leźli się m.in.: Marek Krajewski, Ja
nusz L. Wiśniewski, Andrzej Stasiuk, 
Dorota Masłowska, Katarzyna Grocho
la, Maria Czubaszek, Andrzej Pilipiuk, 
Wojciech Cejrowski, ks. Adam Boniecki. 
Nie zabrakło spotkań z osobami zwią
zanymi ze sportem, takimi jak: Mariusz 
Czerkawski, Krzysztof Hołowczyc, An
drzej Iwan czy Andrea Anastasi. Na te
gorocznych Targach spotkać można 
było także muzyków (Urszula Dudziak, 
Adam Nergal Darski), filmowców (Ju
liusz Machulski) oraz żony byłych pre
zydentów RP: Jolantę Kwaśniewską 
i Danutę Wałęsę.

W 16. Targach Książki w Krakowie 
wzięło udział blisko 500 autorów. Wśród 
558 wystawców nie zabrakło najpopu
larniejszych wydawnictw, takich jak: 
PWN, Rebis, Albatros, Prószyński i Ska, 
Zielona Sowa czy Znak.

Organizatorzy przygotowali konkur
sy branżowe oraz imprezy dla zwiedza
jących. Odbył się też finał Konkursu 

o Nagrodę im. Jana Długosza, którego 
laureatem został prof. Andrzej Friszke 
za książkę Czas KOR-u. Jacek Kuroń 
a geneza Solidarności. Statuetkę Pa
pierowego Ekranu dla najlepszego ser
wisu internetowego o książkach otrzy
mał portal Xiegarnia.pl. Na wyróżnie
nie zdaniem organizatorów zasłużył 
zaś portal lubimyczytac.pl. W głosowa
niu internautów pierwsze miejsce zajął 
czasdzieci.pl 

 W Salonie Nowych Mediów na od
wiedzających czekały: czytniki książek 
elektronicznych, tablety, papier elektro
niczny, audiobooki i ebooki. Publio za
prezentowało swoją eofertę, w ramach 
której wybrane tytuły można było kupić 
60% taniej. 

Ciekawie zaprezentował się Salon 
Wydawców Katolickich. Można było po
znać i zakupić ponad 60 publikacji die
cezjalnych i kościelnych, wśród których 
nie zabrakło interesujących książek na
ukowych i teologicznych.

Salon „Małe Ojczyzny” poświęcony 
był literaturze regionalnej. Tym razem 

16. Targi Książki 
w Krakowie

W dniach 25-28 października 2012 r. w hali przy ulicy Centralnej 41a od- ■
była się szesnasta edycja Targów Książki w Krakowie. 
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gościem honorowym Salonu 
było Podhale.

W piątek 26 października 
o godzinie 13 referat zatytuło
wany Książka dla dzieci i mło-
dzieży w Polsce po 1989 roku 
wygłosili pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Pedagogicznego: 
dr Małgorzata Chrobak z In
stytutu Filologii Polskiej oraz 
dr Michał Rogoż, dyrektor In
stytutu Informacji Naukowej 
i B ibliotekoznawstwa. 

Targi Książki w Krakowie 
mają już szesnaście lat i z ro
ku na rok ich znaczenie wzra
sta. Nic dziwnego — to impre
za profesjonalnie przygotowa
na pod względem organizacyj

nym, z mnóstwem konkursów 
i atrakcji dla zwiedzających. 
Spotkania autorskie, wykłady, 
dyskusje, promowanie czytel
nictwa — te i wiele innych ele
mentów sprawiło, że Kraków 
stał się na kilka dni polską sto
licą literatury. Warto podkreś
lić, że organizatorzy poszli 
z duchem czasu. Filmiki o im
prezie można zobaczyć w ser
wisie YouTube, stworzono tak
że specjalną aplikację do tele
fonów komórkowych, pełniącą 
funkcję wirtualnego przewod
nika po targach.

Planowana jest budowa no
wego centrum targowego w Kra
kowie na terenie Prefabetu, rów
nież na ulicy Centralnej, gdzie 
impreza ma zostać przeniesio
na w 2014 r. Działania te mają 
na celu otwarcie się na między
narodowy rynek książki. Kra
kowskie targi cieszą się ogrom
nym powodzeniem i przyciąga
ją coraz więcej autorów, księga
rzy, bibliotekarzy, wydawców, 
a także mnóstwo czytelników 
z całego kraju, dzięki bogatej 
ofercie i niskich cenach. Bilet 
ulgowy kosztował tylko 5 zł, nor
malny — 7 zł; dzieci do lat sied
miu, emeryci i renciści mieli za
pewniony wstęp bezpłatny. Moż
na było też wykupić bilet cztero
dniowy za 17 zł. 

Następna edycja krakow
skich Targów Książki odbędzie 
się 24–27 października 2013 r.

 
Aleksander Sarota 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa 

(studia II stopnia)
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Świat, który ginie

Nasz Kraków 

W kwietniu 2004 r. brytyjski fotograf Chris Schwarz, autor wielu cenio- ■
nych na świecie publikacji, mający na swoim koncie także liczne wystawy, 
który zwraca w swojej pracy szczególną uwagę na problemy społeczne, 
stworzył przy ulicy Dajwór na Kazimierzu, w samym sercu żydowskiej 
dzielnicy Krakowa, niezwykłe miejsce, które nie pozwala zapominać o po-
nadosiemsetletnim dziedzictwie kultury żydowskiej na ziemiach polskich 
i podtrzymuje zainteresowanie jej bogactwem, nie tylko w naszym kraju.

Nasz Kraków

Wszystko zaczęło się od projektu „Śla
dami pamięci”, realizowanego przez 
Schwarza we współpracy z brytyjskim 
antropologiem, prof. Jonathanem Web

berem, który wykładał na Oksfordzie. 
Webber zajmował się wówczas także 
badaniami terenowymi, poszukując in
formacji na temat pozostałości kultury 

Żydowskie Muzeum Galicja (fot. ze zbiorów Muzeum)
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żydowskiej w polskiej Galicji. W tym ce
lu przemierzał mniejsze i większe miej
scowości południa naszego kraju. Uda
ło mu się dla swoich planów pozyskać 
Schwarza, który fotografował relikty 
zaginionej cywilizacji. Po 10 latach dys
ponował ponad tysiącem fotografii, po
stanowił więc założyć galerię. W ten 
sposób powstało Żydowskie Muzeum 
Galicja. Wystawa „Śladami pamięci” 

stała się jego najważniejszym punktem 
dla zwiedzających, których z każdym 
rokiem przybywa.

Schwarz i Webber poświęcili 12 lat 
na prowadzenie badań, które dokumen
tują zapominany świat kultury żydow
skiej w Polsce. Prace uwieńczone zosta
ły wystawą, która ma charakter stały 
i dzieli się na pięć sekcji tematycz
nych:

Nasz Kraków

1. ŚWIADECTWO RUIN

Dział przedstawia stereotypowe wizje zniszczenia, ocierające się o rzeczywistość. 
Odwołuje się do obiektów, które nadal istnieją.

2. ŻYDOWSKA KULTURA, JAKĄ NIEGDYŚ BYŁA

Sekcja ta koncentruje się na przypomnieniu kultury żydowskiej sprzed Zagłady. 
Wciąż można odkryć dobrze zachowane elementy, przypominające o czasach jej 
świetności.

Wnętrza  Żydowskiego Muzeum Galicja (fot. ze zbiorów Muzeum)
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3. HOLOKAUST. MIEJSCA ZAGŁADY

Trzecia sekcja stanowi przegląd miejsc, w których nastąpiła Za
głada. Zawiera powszechnie znane na świecie symbole ludobój
stwa.

4. JAK ZAPAMIĘTYWANA JEST PRZESZŁOŚĆ

Ta część wystawy skupia się na wydarzeniach powojennych. 
Uwzględnia w szczególny sposób procesy, które kształtowały pa
mięć o żydowskiej kulturze Galicji.

5. LUDZIE TWORZĄCY PAMIĘĆ

Ostatni dział koncentruje się na osobach zaangażowanych 
w podtrzymywanie pamięci o przeszłości.

Nasz Kraków 

Żydowskie Muzeum Galicja 
jest wyjątkowym punktem na 
mapie Polski. Świadczy o tym 
dobitnie fakt, że co roku odwie
dza je ponad 30 tys. osób 
z najodleglejszych zakątków 
świata. Instytucja organizuje 
wiele ważnych imprez kultural
nych, prowadzi działalność 
edukacyjną, obejmującą cieka
we programy. Przygotowuje 
liczne, wciąż nowe wystawy 
czasowe. Dnia 6 września na
stąpiło otwarcie ekspozycji za
tytułowanej „Po drugiej stronie 
Tory. Wojenne portrety z Tybin
gi”, poświęconej dwóm unika
towym reliktom z czasów dru
giej wojny światowej, które zo
stały odnalezione jakiś czas 
temu na terenie prywatnego 
domu w niemieckim mieście 
Tybindze. Były to portrety ofi
cera Wermachtu i jego żony, 
namalowane na fragmentach 
zwoju Tory.

Chrisowi Schwarzowi uda
ło się stworzyć miejsce, które 
umożliwia poznawanie, rozu

mienie i interpretowanie na no
wo bogatego dziedzictwa ży
dowskiej kultury, a przede 
wszystkim — buduje i pielę
gnuje pamięć o nim. Muzeum 
odwiedzają ludzie w różnym 
wieku i o różnym pochodzeniu, 
nie tylko żydowskim. Warto po
święcić mu trochę czasu, by 
poznać świat, który ginie, a jest 
obok nas. Jego pozostałości 
możemy odkrywać sami, prze
mierzając zakątki nie tylko 
Krakowa, ale i pobliskich miej
scowości dawnej Galicji.

Zwiedzanie

Muzeum można zwiedzać co
dziennie od godziny 10 do 18 
(oprócz Yom Kippur i Bożego 
Narodzenia).

 
Katarzyna Lisowska 

III rok pedagogiki  
społeczno-opiekuńczej  

z pedagogiką szkolną UP 
(studia I stopnia)
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Korczak w słowach

Janusz Korczak, a właściwie Henryk 
Goldszmit, używający pseudonimów Sta
ry Doktor lub Pan Doktor (Pandoktor) 
urodził się 22 lipca 1878 r. w Warszawie. 
Zginął 5 lub 6 sierpnia 1942 r., wraz ze 
swoimi podopiecznymi, w komorze ga
zowej obozu zagłady w Treblince.

Był pedagogiem, publicystą, pisa
rzem, lekarzem, działaczem społecz
nym żydowskiego pochodzenia, ale 
przede wszystkim — człowiekiem, który 
umiłował dzieci.

Uznawany jest za prekursora dzia
łań na rzecz praw dziecka. W utworzo
nym przez siebie Domu Sierot wprowa
dził samorząd wychowanków. Był też 
pomysłodawcą pierwszego pisma re
dagowanego w większości przez dzieci 
pt. „Mały Przegląd”, którego pierwszy 
numer ukazał się w 1926 r.

Kim był Janusz Korczak, wszyscy do
skonale wiemy. Niewielu zapewne jed
nak zna lub pamięta słowa, cytaty i my
śli, które wielokrotnie wypowiadał. Dla
tego też postanowiłam w niniejszym tek
ście przytoczyć jego najważniejsze re
fleksje i spostrzeżenia, które zmieniły po
glądy na dziecko i jego świat. Warto 
więc poznać te myśli i podzielić się nimi, 
jakże bowiem pusty byłby dziecięcy 
świat bez takich osób, jak Janusz Kor
czak.

Dzieci — to przyszli ludzie. Więc dopie-
ro będą, więc jakby ich jeszcze nie 
było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czu-
jemy, cierpimy.

Umysł dziecka — las, którego wierz-
chołki lekko się poruszają, gałęzie spla-
tają, liście drżąc dotykają.

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Mu-
simy się pochylić, zniżyć ku niemu.

Zżyłeś się z myślą, żeś silny, nagle czu-
jesz się mały i słaby. Tłum, olbrzym, 
o wielkiej zbiorowej wadze i sumie 
ogromnych doświadczeń, raz zrasta się 
w solidarnym oporze, to rozpada na dzie-
siątki par nóg i rąk — głów, z których każ-
da kryje inne myśli i tajemnice żądań.

Ma dziecko przyszłość, ale ma i prze-
szłość: pamiętne zdarzenia, wspomnie-
nia, wiele godzin najistotniejszych sa-
motnych rozważań. Nie inaczej niż my 
pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, 
logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie 
wie. Rozważnie ufa i wątpi.

Szacunku dla bieżącej godziny, dla 
dnia dzisiejszego. Jak będzie umiało ju-
tro, gdy nie dajemy żyć dziś świado-
mym, odpowiedzialnym życiem? Nie 
deptać, nie poniewierać, nie oddawać 
w niewolę jutra, nie gasić, nie śpieszyć, 
nie pędzić.

Pozwólmy ochoczo pić radość poranka 
i ufać. Dziecko tak właśnie chce.

Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, 
jasnego, niepokalanego, świętego dzie-
cięctwa.

Korczak w słowach
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Korczak w słowach

Dziecko jest pergaminem szczel-
nie zapisanym drobnymi hiero-
glifami, których część tylko zdo-
łasz odczytać, a niektóre potra-
fisz wytrzeć lub tylko zakreślić 
i własną wypełnić treścią.

Człowiek nie tylko pamięta, ale 
i zapomina, nie tylko się myli, 
ale poprawia swoje różne błę-
dy, nie tylko gubi, ale i znajdu-
je. Można się nauczyć pamiętać 
to, co dobre i pożyteczne. Znam 
wielu, których ulica nie zepsuła 
wcale, a zahartowała, wyrobiła 
silną wolę, żeby być uczciwym 
i rozważnym człowiekiem.

Jeżeli ktoś zrobił coś złego, naj-
lepiej mu przebaczyć. Jeżeli 
zrobił coś złego, bo nie wie-
dział, to już wie teraz. Jeżeli 
zrobił coś złego nieumyślnie, 
będzie w przyszłości ostroż-
niejszy. Jeśli robi coś złego, bo 
mu się trudno przyzwyczaić, 
będzie się starał. Jeżeli zrobił 
coś złego, bo go namówili, już 
się nie będzie słuchał.

Gdyby dorośli nas zapytali, my 
byśmy niejedno dobrze dora-
dzili. Przecie my lepiej wiemy, 
co nam dolega, przecie my 
więcej czasu mamy, żeby pa-
trzeć i myśleć o sobie, przecie 
my lepiej siebie znamy, więcej 
razem jesteśmy. Jedno dziecko 
wiele może nie wiedzieć, 
a w gromadzie zawsze się ktoś 
znajdzie, co lepiej rozumie.

My jesteśmy rzeczoznawcy na-
szego życia i naszych spraw. 
My tylko milczymy dlatego, że 
nie wiemy, co wolno mówić, co 
nie.

[...] na szkołę skarżą się ci, któ-
rym w domu jest dobrze, któ-
rym dom dużo daje różnych 
rozrywek; albo tacy, od których 
rodzice żądają, żeby się do-
brze uczyli, chociaż nie są 
zdolni i nauka im z trudem 
przychodzi.

Młodzi mają różne własne 
sprawy, własne zmartwienia, 
własne łzy i uśmiechy, własne 
młode poglądy i młodą poezję. 
Często ukrywają przed doros-
łymi, bo się wstydzą, nie ufają, 
bo boją się, żeby się z nich nie 
śmiali.

Człowiek lubi wysiłek. Lubi, 
żeby mu się udało, chce wie-
dzieć, czy potrafi, co może, 
mimo trudności chce wiedzieć, 
czy potrafi, co może, mimo 
trudności chce skończyć i zwy-
ciężyć, przekonać siebie i in-
nych, że silny i zręczny. Zresz-
tą siedzenie męczy. Jeżeli 
w człowieku uzbiera się siła, 
a nie może jej zużyć, siedzi jak-
by głodny ruchu, znudzony, 
jakby zatruty.

Do zabawy potrzebny miły to-
warzysz i natchnienie, więc 
swoboda.

Jestem nie po to, aby mnie ko-
chali i podziwiali, ale po to, 
abym ja działał i kochał. Nie 
obowiązkiem otoczenia poma-
gać mnie, ale ja mam obowią-
zek troszczenia się o świat, 
o człowieka.

Kiedy śmieje się dziecko, śmie-
je się cały świat.

Korczak w słowach
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Korczak w słowach Korczak w słowach

Nie ma dzieci — są ludzie; ale 
o innej skali pojęć, innym zaso-
bie doświadczenia, innych po-
pędach, innej grze uczuć. Pa-
miętaj, że my ich nie znamy.

Nie takie ważne, żeby człowiek 
dużo wiedział, ale żeby dobrze 
wiedział, nie żeby umiał na 
pamięć, a żeby rozumiał, nie 
żeby go wszystko troszkę ob-
chodziło, a żeby go coś na-
prawdę zajmowało.

Nie wolno zostawiać świata ta-
kim, jakim jest.

Nikomu nie życzę źle. Nie 
umiem. Nie wiem, jak to się 
robi.

W zmęczeniu hartuję się i doj-
rzewam.

Daj dzieciom dobrą wolę, daj 
wysiłkom ich pomoc, ich tru-
dom błogosławieństwo. Nie 
najłatwiejszą prowadź ich dro-
gą, ale najpiękniejszą. A jako 
prośby mej zadatek przyjmij je-
dyny mój klejnot: smutek: smu-
tek i pracę.

Zreformować świat — to znaczy 
zreformować wychowanie [...].

Jesteśmy braćmi jednej ziemi. 
Wieki wspólnej doli i niedoli — 
długa wspólna droga — jedno 
słońce nam przyświeca.

Trzeba się porozumieć, trzeba 
się pogodzić. I trzeba przeba-
czać. Często wystarczy prze-
czekać.

Własne cierpienie przetopić na 
wiedzę dla siebie i radość dla 
innych, zagubić się dla swoich 
ambicji. Niepowodzenia bolą 
wówczas więcej, ale nie znie-
prawiają. Nie łatwe i miłe ży-
cie a rzetelne w drobnych co-
dziennych pracach.

Kto ucieka od historii, tego hi-
storia dogoni. Godność zacho-
wać w niedoli [...].

Żegnamy tych wszystkich, któ-
rzy już odeszli lub niezadługo 
odejdą, aby nie powrócić. Że-
gnamy ich przed długą i daleką 
podróżą. A imię tej Podróży — 
Życie. Wiele razy myśleliśmy 
nad tym, jak żegnać, jakich rad 
udzielić. Niestety, słowa biedne 
są i słabe. Nic wam nie dajemy. 
Nie dajemy Boga, bo Go sami 
odszukać musicie we własnej 
duszy, w samotnym wysiłku. Nie 
dajemy Ojczyzny, bo ją odna-
leźć musicie własną pracą ser-
ca i myśli. Nie dajemy miłości 
człowieka, bo nie ma miłości 
bez przebaczenia, a przeba-
czać — to mozół, to trud, który 
każdy sam musi podjąć Dajemy 
wam jedno: tęsknotę za lep-
szym życiem, którego nie ma, 
ale kiedyś będzie, za życiem 
Prawdy i Sprawiedliwości. Może 
ta tęsknota doprowadzi was do 
Boga, Ojczyzny i Miłości. Że-
gnajcie, nie zapominajcie1. 

 
Katarzyna Dominik 

Doktorantka historii UP

1 Tymi słowami w 1919 r. Janusz 
Korczak żegnał się z wychowankami 
Domu Sierot, którzy opuszczali zakład.
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W baśniowej krainie

Wspaniała i baśniowa Alham
bra walczyła dzielnie aż do 
r. 1492, kiedy to za panowa
nia królów katolickich podda
ła się jako ostatnia twierdza 
muzułmańska. Jej splendor za
wdzięczamy przenikliwej zmy
słowoś ci tworzących ją archi
tektów i budowniczych. Jest ze 
społem pałacowoogrodowym, 
powszechnie uważanym za je
den z najpiękniejszych na 
świecie. W skład tego kom
pleksu wchodzą: Alcazaba 
(hiszp. ‘twierdza’) oraz Alka
zar Królów Mauretańskich, 
którego ogniskiem są urokli
we dziedzińce. Najsłynniejsze 
z nich to Dziedziniec Mirtów 
oraz Dziedziniec Lwów. Al

hambra swą nazwę zawdzię
cza arabskim słowom AlQa
lat alHambra, które dosłow
nie tłumaczymy jako ‘czerwo
ny zamek’. Cechą dominującą 
zespołu architektonicznego 
jest wszechobecna woda. Ten 
pierwiastek przyrody stanowi 
nieodłączny element kultury 
muzułmańskiej, gdyż symboli
zuje wodę na pustyni, która 
jest tam pożądana, a wystę
puje w skrajnie małych iloś
ciach. Warto także zwrócić oczy 
w kierunku Salonu Ambasa
dorów, usytuowanego w basz
cie, którą zwykło się nazywać 
Torre de Comares. Jej wnętrze 
udekorowane jest misternie 
rzeźbioną siatką stiukowych 

W baśniowej krainie

Słońce świata 
przeglądające się 

w arabskiej wodzie 
na hiszpańskiej ziemi

[...] móc zadumać się w spokoju nad ponadczaso
wym pięknem bajkowych łuków i odbijających się 
w wodzie stalaktytowych kolumn

Anne Benthues



43

W baśniowej krainie

ozdób, która nadaje budowli 
lekkość. Sklepienia Sali Aben
cerragów oraz Sali Dwóch 
Sióstr są uformowane w kształ
cie kopuł, a pokrywająca je 
malatura przedstawia roz
gwieżdżone niebo (Pałęcka, 
Sobański 1991; za: Durlej 
2012: 21, 22).

Alhambra zwana jest dumą 
Granady, jest też najczęściej 
odwiedzanym zamkiem pocho
dzącym z epoki mauretańskiej. 
W dniu, gdy twierdza upadła, 
jej ostatni władca Boabdil, 
dwudziesty król z dynastii Na
srydów, płakał (Benthues i in. 
2008: 90).

Ta rozbudzająca wyobraź
nię budowla przez wieki była 
natchnieniem pisarzy i poetów. 
Dziedzińcem Lwów zachwycił 
się poeta arabskiego pocho
dzenia Ibn Zamrak, który pod 
urokiem tego miejsca napisał: 
„Nawet gwiazdy pragnęłyby 
tam zamieszkać, zamiast przez 
wieczność krążyć po niebio
sach” (Benthues i in. 2008: 90). 
Słowa te wspaniale oddają ko
smiczne piękno tego miejsca.

Finezyjne stiukowe ozdoby 
zostały nazwane przez Hansa 
Christiana Andersena „skamie
niałym targiem koronek” (Wierz
bicka 1997: 86).

Maurowie olbrzymim afek
tem darzyli swój ziemski raj 
w Alhambrze. Jeden z tamtej
szych ściennych napisów głosi: 
„Nie ma w życiu nic okrutniej
szego, jak być ślepcem w Gre
nadzie” (Wierzbicka 1997: 88).

Amerykański pisarz doby 
romantyzmu Washington Irving 
tworzył również pod silnym 
urokiem tego miejsca. Przybył 

do Alhambry w 1828 r. i w jed
nej z pałacowych komnat spę
dził aż trzy miesiące. Przeby
wając tam, napisał swe dzieło 
Opowieści z Alhambry. Opisu
jąc tę baśniową twierdzę, mie
szając legendy i autentyczne 
wydarzenia, wykreował świat 
kultury Orientu, pełen magii i ta
jemniczości (Wierzbicka 1997: 
89).

Profesor Zdzisław Żygulski, 
polski teoretyk sztuki i historyk, 
pisał o Alambrze następująco: 
„Alhambra, opisywana i anali
zowana w setkach, o ile nie 
w tysiącach opracowań, pałac 
literackiej legendy, którego na
zwa nadawana jest w nieskoń
czoność torom ludzkiej cywiliza
cji jako synonim piękna i tajem
niczości, jest w rzeczy samej 
czymś zupełnie wyjątkowym, wy 
kra czającym poza krąg, w ja
kim się znajduje. Jest jedynym 
na świecie pałacem arabskim 
zachowanym niemal w całej kra
sie, pozwalającym sobie una
ocznić cuda Orientu i Bajki ty-
siąca i jednej nocy. W Alham
brze zawarta jest tradycja pała
ców babilońskich, asyryjskich, 
perskich i hellenistycznych, tak
że cesarskich willi rzymskich 
i owych opisanych pustynnych 
pałaców omajjadzkich, ale jej 
największą cechą jest samo 
konkretne istnienie, możliwość 
bezpośredniego dotknięcia” (Ży
gulski 2007).

Niemalże każdej części 
tego wspaniałego kompleksu 
został poświęcone dzieło poe

tyckie. Jednym z nich jest Poe-
ma de la puerta de Comares 
(Wiersz na drzwiach Coma-
res):

W baśniowej krainie
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Alhambra urokiem swych sal, 
dziedzińców, alejek i strumieni 
urzekła wielu artystów, reprezentu
jących rozliczne dziedziny sztuki. 
Jej nieprzemijający urok zawsze 
pozwala odkryć nowe tajemnice, 
które budowle kryją w finezyjnych 
wnętrzach surowych z zewnątrz 
murów.

Literatura

Benthues A. i in., 2008, Najpiękniejsze 
miejsca w Europie, przeł. M. Prokop 
i in., Ożarów Mazowiecki.

W baśniowej krainie

Soy corona en la frente de mi puerta:
Envidia al Occidente en mi el Oriente,
AlGani billah mándame que aprisa
paso dé la victoria apenas llame.
Siempre estoy esperando ver el rostro
del rey, alba que muestra el orizonte.
¡A sus obras Dios haga tan hermosas
como son su temple y su figura!

1 AlGani billah — Zwycięzca przez Boga, przydo
mek przyjęty przez Mohameda V po zwycięstwie pod Al
geciras w 1369 r., za: http://www.alhambra.org/esp/index.
asp?secc=/alhambra/alhambra_poe mas (dostęp: 3 V 
2012); przekład autorki.

2 Przekład autorki.

Jestem koroną na froncie moich drzwi:
Zazdrością dla Zachodu, we mnie Wschód,
AlGani billah1, rozkaż mi, bym szybko
Przybył, ześlij zwycięstwo, jak tylko zawołam.
Zawsze mam nadzieję ujrzeć oblicze
Króla świtu, który ukazuje horyzont.
Do jego dzieł Bóg niech uczyni tak wspaniałe,
Jakimi są jego usposobienie i jego postawa!2
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mgr Agnieszka Durlej

Dziedziniec Lwów Dziedziniec Mirtów
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Z Michałem Apollo 
i 

Markiem Żołądkiem 
na 

krańcu świata

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Michał i Marek to doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego; od lat zaj- ■
mują się wspinaczką wysokogórską. Są organizatorami, a zarazem uczest-
nikami wypraw naukowo-wspinaczkowych. Na koncie mają podróże do bli-
sko 60 krajów na wszystkich kontynentach. Zdobywcy dziewiczych szczy-
tów w himalajskiej dolinie Miyar — Masala Peak oraz Forgotten Peak, au-
torzy wielu publikacji naukowych i artykułów. Są w grupie testowej namio-
tów Marabut oraz teamie Tatra Trade Zakopane, działają także eksperci 
ogólnopolskiego portalu ceneria.pl. Swoimi doświadczeniami dzielą się 
z nami na łamach najnowszego numeru „Studens Scribit”.

Michał Apollo i Marek Żołądek na dziewiczym szczycie Forgotten Peak (5889 m n.p.m.) w Hima
lajach (fot. P. Varley)
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Joanna Mirocha: Jak się to wszystko 
zaczęło? Czy to, czym teraz się zaj-
mujecie, jest realizowaniem dzie-
cięcych marzeń, skutkiem przypad-
ku czy przemyślanej decyzji? 

Michał Apollo: W jakimś sensie te ma
rzenia ukształtowały moją drogę. Pa
miętam jak z moim przyjacielem z dzie
ciństwa, Zygmuntem, wspinaliśmy się 
po drzewach, murach, dachach itp., aż 
trudno uwierzyć, że nam się nic nie sta
ło. Ta z pozoru dziecinna zabawa do
prowadziła mnie do tego miejsca, gdzie 
jestem i dokąd zmierzam. 

Marek Żołądek: Już jako dziecko ciąg
nęło mnie do poznawania świata. Duży 
wpływ miała również rodzinna tradycja 
aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz lektura książek i czasopism o po
dróżach w odległe zakątki Ziemi oraz 
odkrywaniu nieznanych obszarów. 
Oczywiście zaczynałem od eksploracji 
najbliższej okolicy, zawsze jednak inte
resowało mnie robienie czegoś innego 
oraz niekonwencjonalnego. W pobliżu 
mojego domu nie było żadnych obiek
tów nadających się do wspinaczki, lecz 
z czasem, dzięki silnej motywacji we
wnętrznej znalazłem takie obiekty w na
turze (urwiska, niewielkie skały) oraz 
w świecie wytworzonym przez człowie
ka (mosty, maszty telekomunikacyjne). 

Gdzie byliście, co widzieliście, czy 
jesteście w stanie określić miejsce, 
które zrobiło na Was największe wra-
żenie? 

Marek: Do tej pory udało nam się po
stawić stopę na sześciu kontynentach. 
Z każdą wyprawą wiąże się jakiś cel 
naukowy oraz wspinaczkowy. Ponadto 
zawsze staramy się poznać kulturę oraz 
zwyczaje miejsca, które odwiedzamy. 
Osobiście bardzo cenię kontakt z róż
nymi kulturami, gdyż przebywając 
wśród danej społeczności, mamy oka

zję poznać, jak funkcjonuje jej życie 
w XXI w. Przyroda daje również dużo 
pozytywnej energii, szczególnie gdy je
steśmy w jakimś miejscu przez dłuższy 
czas. 

Michał: Troszkę się tego nazbierało. 
Wspólnie podróżujemy od 2004 r., 
a pierwszą wyprawą poza kontynent 
europejski była ekspedycja do doliny 
Miyar [szczegółowo opisana w po
przednim numerze; zob. M. Apollo, 
M. Żołądek, Pierwsi zdobywcy, „Stu
dens Scribit” 2012, nr 3(5), s. 74–80]. 
Bardzo trudno opisać miejsce czy sy
tuację, które zrobiły na mnie najwięk
sze wrażenie. Jest jednak kilka obraz
ków, które na zawsze utkwiły w mojej 
pamięci. 

Na przykład jakie? 

Michał: Minus czterdzieści stopni i ma
jestatyczny widok z wierzchołka naj
wyższej góry Ameryki Północnej — ala
skańskiego Denali [zob. M. Apollo, 
M. Żołądek, Uniwersytet Pedagogiczny 
na najwyższych szczytach obu Ameryk, 
„Studens Scribit” 2011, nr 1(1)/2011, 
s. 29–32] czy operacja — oczywiście 
bez znieczulenia — na ulicy pośród 
świętych krów i ich odchodów w indyj
skim Varanasi. Każda wyprawa chyba 
miała coś, do czego wracam z przyjem
nością albo wręcz przeciwnie — coś, 
czego wspomnienie wywołuje u mnie 
ciarki na skórze. 

Marek: Północna część Alaski. Rejon 
ten okazał się niezwykle dziki, taki, 
gdzie człowiek jest jedynie gościem, 
który musi się podporządkować wszyst
kim regułom przyrody. 

Wasza najtrudniejsza wyprawa, naj-
większe niebezpieczeństwo? Czy da 
się to określić? I czy satysfakcję 
można mierzyć zdobytymi metrami 
nad poziomem morza? 



47

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Michał: Było kilka ciężkich chwil, nie 
chcę się na łamach pisma zbytnio 
otwierać, ponieważ moja rodzina albo 
jeszcze gorzej — dziewczyna mogłaby 
to przeczytać, po czym zdarzyłaby się 
historia niczym z Misia Barei: na lotni
sku okazałoby się, że nie mam w pasz
porcie ani jednej kartki (śmiech). Były 
różne przypadki, jedne śmieszne, inne 
dramatyczne, inne jeszcze — nie chcę 
o nich mówić, by nikogo nie przera
zić — bardzo niebezpieczne, a te zda
rzały się w górach. Podczas pierwszej 
wyprawy w Himalaje w 2006 r., gdy by
liśmy już na grani szczytowej dziewi
czego jeszcze wtedy Masala Peak, ze
szła po nas lawina, ale udało się. Gdy 
rok później wchodziliśmy na Aconca
guę [najwyższy szczyt Ameryki Połu
dniowej o wysokości 6962 m n.p.m.], 
nad żlebem Canaletta trafiliśmy na fe
nowy wiatr o lokalnej nazwie Zonda 
„Viente Blanco”, który może dochodzić 
do 200 km na godzinę. Nie jestem pe
wien, jaka była to prędkość, ale usta
wiając się twarzą do wiatru, nie można 
było oddychać, a poruszanie się grani
czyło z cudem. Nadmienię tylko, iż by
liśmy niespełna 200 m od wierzchoł
ka  — nie miało to dla nas żadnego 
znaczenia, bo czy byłoby to 1000 m, 
czy wspomniane 200, czy jeszcze mniej, 
decyzja mogła być tylko jedna — zejś
cie. Zawsze do wszystkiego trzeba pod
chodzić racjonalnie i na bieżąco oce
niać warunki. Zeszliśmy, odczekaliśmy 
załamanie pogody i kilka dni później 
stanęliśmy na Kamiennym Strażniku. 

Marek: Jeśli chodzi o relacje wysoko
ści nad poziomem morza i trudności 
lub satysfakcję, to niemożliwe byłoby 
uzyskanie porównywalnych wyników. 
Często stosunkowo niskie szczyty mogą 
być bardzo trudne i wymagające (Alpy 
Południowe w Nowej Zelandii lub Pata
gonia, gdzie szczyty gór nie osiągają 

nawet wysokości 4000 m n.p.m.). Dla 
mnie najtrudniejsze wyprawy to dolina 
Miyar w Himalajach (2006, 2012) oraz 
ponad pięć tygodni spędzonych w ma
sywie Denali na Alasce. Jeśli chodzi 
o niebezpieczne sytuacje, to zawsze 
staramy się zminimalizować ryzyko, 
a w miarę, jak nabywamy doświadcze
nia, staje się to łatwiejsze, ale oczywiś
cie nigdy nie możemy być niczego pew
ni. Najbardziej stresujące oraz obcią
żające psychicznie sytuację to lawina 
pod szczytem Masala Peak w Himala
jach o której wspominał Michał oraz 
całonocne zjazdy z Forgotten Peak 
w burzy śnieżnej. W takich sytuacjach 
trzeba zachować całkowity spokój oraz 
działać jak automat, wtedy wszystko 
powinno dobrze się skończyć. 

A właśnie, jak do tego podchodzą 
najbliżsi, rodzina? Wspominaliście, 
że czasem jesteście poza zasię-
giem — na pewno ktoś się wtedy 
bardzo martwi. A może to kwestia 
przyzwyczajenia? 

Michał: Na pewno się przyzwyczaili, 
o ile można się przyzwyczaić, że nie 
ma z nami kontaktu przez kilka tygo
dni — tak jest w Himalajach indyjskich, 
gdzie telefony GSM nie działają, a uży
wanie telefonów satelitarnych jest kate
gorycznie zakazane (za złamanie prze
pisu grozi kara 5000 USD).

Marek: Myślę, że rodziny się już przy
zwyczaiły, mają zresztą świadomość, 
że jesteśmy osobami rozważnymi, które 
wiedzą, kiedy ryzyko można zaakcep
tować, a kiedy się wycofać i zejść do 
bazy. 

Ile osób bierze udział w wyprawie? 
Czy to jest zgrana ekipa, stały team, 
czy raczej zmieniacie się w zależnoś-
ci od miejsca, czasu, dyspozycyj-
noś ci? 
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Na wulkanie Ngauruhoe w Nowej Zelandii (fot. MasalaPeak.com)

Poranny rejs po Gangesie w Waranasi, w Indiach (fot. P. Varley)
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W bazie głównej BC Aconcagua (4350 m n.p.m) w Argentynie (fot. MasalaPeak.com)

W Parku Narodowym Góry Stołowej w RPA (fot. MasalaPeak.com)
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Michał: Zazwyczaj podróżujemy we 
dwóch. Do ostatniego wyjazdu [pod
czas tegorocznej wyprawy do doliny 
Miyar do Marka i Michała dołączył bry
tyjski wspinacz Phil Varley — red.], jeśli 
już braliśmy kogoś na wyprawę, to tyl
ko na jej drugi, podróżniczy etap. Bez
piecznie w górach wysokich może wspi
nać się tylko zgrany, ufający sobie bez
względnie zespół, a nie zbieranina 
osób. Być może brzmi to dziwnie, ale 
wiele razy słyszałem o wypadkach 
w górach związanych właśnie z bra
kiem zgrania. Chyba Marek się ze mną 
zgodzi, jeśli powiem, iż w górach za
chowujemy się jak automaty, każdy wie 
co robić — nie zastanawiamy się, dzia
łamy. 

Marek: W sytuacji kryzysowej, jak na 
przykład zjazdy ze szczytu Forgotten 
Peak w sierpniu tego roku, każdy z nas 
działał automatycznie. Zjeżdżałem 
pierwszy, szukałem miejsca na kolejne 
stanowisko, zabezpieczałem je przed 
spadającymi kamieniami. Michał 
w tym czasie obserwował, co się dzie
je z punktami, do których przymoco
wana była lina, później likwidował 
nadmiar punktów asekuracyjnych 
i zjeżdżał do mnie, aby montować ko
lejne stanowisko. Ja w tym czasie przy
gotowywałem linę do kolejnego zjaz
du. Nasza praca trwała dziewięć dłu
gich nocnych godzin, w dodatku 
w czasie burzy śnieżnej.

Michał: Dodam jeszcze jedno. Zazwy
czaj słyszę: „Kurcze, fajnie wam tak po
dróżować, jeździć na wycieczki”. Chęt
nie zabiorę taką osobę w góry, by ją 
przetestować. Niech zobaczy, jak wy
gląda taka wycieczka (śmiech). Na 
przykład wspomniane przez Marka 
wcześniej zjazdy. Aż cisną się na usta 
słowa Szymborskiej: „tyle wiemy o so
bie, ile nas sprawdzono”. 

Skąd bierzecie pomysły na kolejne 
wyprawy? Czy to rodzi się w Was, 
przy kubku kawy i nad mapą, czy są 
to jakieś zlecenia?

Marek: Pomysły na kolejne wyprawy 
często się rodzą spontanicznie lub pod
czas wcześniejszych wypraw, gdy docie
ramy do informacji o miejscach, szczy
tach, drogach wspinaczkowych, o któ
rych wcześniej nie mieliśmy danych. Za
wsze sami wybieramy nasze cele, nikt 
nam tego nie narzuca.

Michał: Zazwyczaj każda wyprawa za
czyna się od jakiejś góry, która przycią
ga nas jak magnes. Ale są tez i inne 
zwariowane pomysły. Przychodzi mi na 
myśl „Pedagogical University World Tour 
2010/11”, którą mieliśmy przyjemność re
lacjonować zarówno na Kolosach [naj
większy festiwal podróżników, żeglarzy 
i alpinistów w Polsce — red.], jak i w kra
kowskiej Piwnicy Pod Baranami.

Na czym to polegało?

Michał: Siedząc w naszym wiernym 
marabucie na zboczach kaukaskiego 
Elbrusa zaczęliśmy wymieniać się po
mysłami, gdzie pojedziemy w przy
szłym roku. Oczywiście traktowaliśmy 
to z przymrużeniem oka, ale po chwili 
przemyśleń zaczęliśmy planować. Pro
jekt wymagał mnóstwa przygotowań, 
a na jego ukończenie potrzebowaliśmy 
14 miesięcy. 

Wymieńcie, choć w skrócie, najważ-
niejsze punkty, kraje... 

Marek: Cały projekt miał kilka etapów. 
Pierwszy to wspinaczka w Andach Peru
wiańskich oraz antropopresja obszarów 
Niziny Amazońskiej. Drugi to Alpy Połu
dniowe oraz płaskowyż wulkaniczny 
w Nowej Zelandii. Trzeci to wyprawa 
do RPA, a celem kolejnych etapów był 
Półwysep Malajski oraz obszary wulka
niczne Japonii. 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Brzmi to imponująco, ale pewnie łą-
czy się z wyrzeczeniami. Czy Wasze 
życie jest podporządkowane wypra-
wom? Wyczerpujące ćwiczenia, tre-
ningi? 

Marek: Wyprawę przygotowujemy od 
podstaw. Oczywiście, między kolejnymi 
wyjazdami trzeba utrzymywać formę 
oraz kondycję, więc każdy ma swój in
dywidualny cykl treningowy. Ja preferu
ję jazdę na rowerze oraz osobisty ze
staw ćwiczeń. Formę wspinaczkową 
podtrzymujemy podczas treningów na 
sztucznej ściance lub w terenie przez 
cały rok. 

Michał: Czy treningi są ciężkie? Zależy, 
co dla kogo jest ciężkie. Ja staram się 
biegać po około 40–50 km tygodniowo; 
bieganie, które — nie ukrywam — kie
dyś mnie śmieszyło, stało się dziś swo
istym narkotykiem. 

Doktoryzujecie się na naszym Uni-
wersytecie. Czy studia są uzupełnie-
niem wypraw czy wręcz przeciw-
nie — wyprawy wynikają z potrzeby 
przeprowadzenia badań naukowych? 

Michał: Wybierając najpierw studia 
magisterskie w Instytucie Geografii na
szego Uniwersytetu, a później studia 
doktoranckie również w IG UP, połączy
łem pasję, którą jest wspinaczka wyso
kogórska, z nauką, a ściślej rzecz uj
mując — z badaniami nad systemem: 
człowiek — środowisko wysokogórskie. 

Marek: Studia doktoranckie są chyba 
dalszym etapem naszego rozwoju na
ukowego oraz etapem wypraw oraz te
go, co na nich robimy. Zawsze prowa
dziliśmy badania i obserwacje, które 
teraz wykorzystujemy w materiałach do 
naszych rozpraw doktorskich. Tematem 
moich badań jest glacjologia. Samo 

czytanie o lodowcach czy obserwowa
nie ich w telewizji może dać pojęcie 
o tym, czym one są i jak wyglądają, ale 
tylko wyprawy na obszary lodowców 
w różnych częściach świata, dokładne 
ich poznanie przez wielodniowe wę
drówki po ich powierzchni, a także czę
ste eksploracje ich wnętrza za pomocą 
zjazdów na linie do szczelin oraz stud
ni lodowcowych, mogą sprawić, iż bę
dę specjalistą w tej dziedzinie.

Czego ja i czytelnicy „Studens Scri-
bit” mogą Wam życzyć? Zdobywa-
nia samych „szczytów”? W Waszym 
przypadku chyba brzmi to dość ba-
nalnie.

Michał: Wytrwałości w realizacji dal
szych projektów naukowowspi nacz ko
wych. 

Marek: Kolejnych pomysłów na nowe 
wyprawy oraz ciekawych artykułów dla 
czytelników „Studens Scribit”. 

Marek i Michał: Pragniemy serdecz
nie podziękować za pomoc w organi
zowaniu wypraw Rektorowi Uniwersyte
tu Pedagogicznego w Krakowie JM prof. 
Michałowi Śliwie, a także prof. Roma
nowi Malarzowi oraz prof. Janowi La
chowi z Instytutu Geografii UP. Dzięku
jemy również Samorządowi Doktoran
tów oraz Samorządowi Studentów UP. 

 
Rozmawiała: Joanna Mirocha  

III rok socjologii UP 
(studia I stopnia)

Więcej o wyprawach Marka i Michała można 
znaleźć na www.MasalaPeak.com 
Więcej o pionierskich wejściach w dolinie 
Mi yar będzie można usłyszeć podczas XV 
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żegla
rzy i Alpinistów — Kolosy 2012 (8–10 marca 
2013 r.) (www.kolosy.pl)).

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata



1. Pamiętaj, że układ typograficzny Twojego artykułu zależy od projektu typo
graficznego, który zrealizuje operator DTP. Zrezygnuj więc z prób formowania 
strony. Pisz jak na maszynie do pisania. Wystarczy jeden stopień pisma i justo
wanie do lewego marginesu. Zachowaj format A4.

2. Jako wyróżnień w tekście używaj kursywy i pisma pogrubionego.
3. Jeżeli chcesz jako wyróżnienie w tekście wprowadzić spacjowanie (niektó

rzy mówią: rozstrzelenie), nie rób tego, naciskając klawisz odstępu po każdej li
terze (s p a c j o w a n i e)1, tylko użyj odpowiedniej funkcji w edytorze (s p a c j o 
w a n i e ) lub zaznacz wyróżniony fragment tekstu podkreśleniem (spacjowanie)2.

4. Nie wprowadzaj wcięcia akapitowego:
a) naciskając na początku nowego akapitu klawisz TAB;
b) wciskając kilkakrotnie klawisz odstępu.
Wcięcie akapitowe powinno być zdefiniowane w parametrach akapitu. Jeśli 

tego nie potrafisz, lepiej nie rób niczego. Wystarczającym wyróżnieniem nowego 
akapitu jest naciśniecie klawisza ENTER na końcu poprzedniego.

5. Nie oddzielaj akapitów pustymi wierszami utworzonymi przez wciśniecie 
klawisza ENTER, a zwłaszcza nie przesuwaj tekstu na nową stronę, wstukując kil
kanaście razy ENTER.

6. Prawidłowo wstawiaj znaki specjalne (tak są zdefiniowane w Wordzie). Naj
częściej mylimy znaki dywizu, pauzy i półpauzy. Jeśli nie potrafisz wstawić tych 
znaków prawidłowo, lepiej używaj dywizu (na klawiaturze komputera klawisz na 
prawo od ZERA).

7. Nie usuwaj „zawieszek” wymuszając dzielenie wiersza przed pojedynczym 
znakiem (naciskając klawisze Shift ENTER).

Autor, piszący zgodnie z powyższymi regułami, spotka się z wdzięcznością każ
dego zespołu redakcyjnego, a także operatora DTP, którym zdecydowanie ułatwi 
pracę.

Wasz Operator DTP

1 Operator DTP będzie musiał każdy wprowadzony odstęp usunąć ręcznie, co trwa równie długo, 
jak niepotrzebne wprowadzanie tych odstępów przez piszącego.

2 Podkreślenie jest wyróżnieniem obcym polskiej tradycji typograficznej, którego nie stosujemy 
w „Studens Scribit”, nie będzie więc pomyłki.

Mały poradnik 
dla autorów korzystających 

z edytorów tekstu


