
Witajcie w nowym — letnim — seme-
strze tego roku akademickiego! Po tru-
dach przełomu stycznia i lutego wresz-
cie możemy wrócić do błogiego, wycze-
kiwanego stanu „po sesji”. Z tej okazji 
nasza redakcja przygotowała nowy, 
siódmy już numer pisma Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Pedagogiczne-
go. Jak zwykle, mamy dla Was wiele 
ciekawych artykułów: od wywiadów za-
czynając, przez felietony, recenzje, re-
lacje...

Gorąco zachęcamy do lektury roz-
mowy numeru — tym razem z Karoliną 
Żmudą, której logo zwyciężyło w kon-
kursie organizowanym przez Związek 
Infrastruktury i Komunikacji w Krako-
wie. W tym numerze szczególnie pole-
camy Nowinki kół naukowych, w któ-

rych prezentuje się Studenckie Koło Na-
ukowe „Bibliolog” oraz Studenckie Ko-
ło Artystyczno-Naukowe, zapraszamy 
także do odwiedzenia z nami młodo-
polskiej Rydlówki.

Na koniec pragnę podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania tego numeru i zaprosić do 
współpracy każdego, kto ma lekkie pió-
ro, głowę pełną pomysłów i chce spró-
bować swoich sił w studenckich me-
diach! 

Studens scribit — pokaż światu swój 
punkt widzenia, podziel się swoimi pa-
sjami!

Ze studenckim pozdrowieniem
 

Małgorzata Boguń 
Redaktor Naczelna
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„Najtrudniejsze są zawsze 
pierwsze kroki”

Rozmowa redaktora

Małgorzata Boguń: Skąd pomysł na 
takie a nie inne logo Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie? Czym się in
spirowałaś?

Karolina Żmuda: Przede wszystkim za-
leżało mi na połączeniu funkcji pełnionej 
przez system KMK oraz symbolu miasta, 
w którym istnieje. Stąd pomysł na wyko-
rzystanie i uproszczenie herbu Krakowa 
oraz zamknięciu go w kole, które nasu-
wa skojarzenia z transportem. 

Korzystałaś z pomocy swoich wykła
dowców? Dawali ci jakieś rady czy 
też w ogóle nie mieli pojęcia o tym, 
co robisz?

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników 
tylko najbliższe osoby wiedziały, że 
biorę udział w tym konkursie. Nikt jed-
nak nie widział gotowego projektu, 
zwłaszcza wykładowcy, z którymi do-
piero w październiku przyszło mi się 
zapoznawać.

Co było najtrudniejsze w przygoto
waniu tego znaku?

Najtrudniejsze są zawsze pierwsze kroki. 
Trzeba zacząć od czasochłonnego po-
szukiwania informacji i inspiracji. Cza-

sem dobry pomysł przychodzi w jednej 
chwili, innym razem — spędzam godzi-
ny nad pustą kartką papieru. Samo pod-
jęcie ostatecznej decyzji o zakończeniu 
pracy nie jest również łatwe, zwłaszcza 
gdy pojawiają się wątpliwości lub całko-
wita zmiana koncepcji.

Poniżej zapis rozmowy z Karoliną Żmudą, studentką I roku grafiki na  ■
Uniwersytecie Pedagogicznym, której logo wygrało w konkursie organizo
wanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 
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Rozmowa redaktora

Jak twoi znajomi z Uczelni i wykła
dowcy zareagowali na wieść o zwy
cięstwie? A jak się poczułaś ty sa
ma?

Zabrzmi to banalnie, ale naprawdę za-
skoczyła mnie wiadomość o wynikach 
konkursu. Nigdy nie nastawiam się na 
wygraną, tak było i tym razem, tym bar-
dziej że miałam świadomość, jak duża 
jest konkurencja. Jak się okazało, na 
Uczelni wieści szybko się rozchodzą. 
Otrzymałam gratulacje i spotkałam się 
z bardzo ciepłą reakcją kolegów i wy-
kładowców.

Jak dowiedziałaś się o konkursie?

Pierwszy raz całkiem przypadkiem tra-
fiłam na informację o konkursie na stro-
nie internetowej ZIKIT-u, później drugi 
raz, gdy przeglądałam portale konkur-
sowe. Powoli pomysł rozkwitał i zaczę-
łam poważnie zastanawiać się nad 
udziałem.

Czytając różne fora i przeglądając 
strony związane z nowym logotypem, 
można znaleźć tam zarówno słowa 
uznania, jak i miażdżącej krytyki. 
Jak sobie z tym radzisz? Przejmujesz 
się czy raczej uważasz to za coś natu
ralnego?

Przyznam szczerze, że najbardziej inte-
resują mnie konstruktywne opinie profe-
sjonalistów, ludzi zajmujących się pro-
jektowaniem i mających doświadczenie 
w tym zawodzie. Ich uwagi, zarówno 
negatywne, jak i pozytywne, skłaniają 
mnie do przemyśleń i wyciągania wnios-
ków. 

Skąd czerpiesz inspirację do kolej
nych projektów?

Zależy, czego dotyczy projekt. Jeżeli 
chodzi o tworzenie logotypów, to samo 
to, o czym mają informować, mówi, 

gdzie należy szukać inspiracji. Głównie 
skupiam się na poszukiwaniu związków 
i skojarzeń pomiędzy poszczególnymi 
elementami, mającymi tworzyć jedną, 
atrakcyjną całość.

Niedawno ogłoszono wyniki konkur
su na logo Roku Komisji Edukacji 
Narodowej na Uniwersytecie Pedago
gicznym. Zwyciężyła twoja praca. 
Gratuluję! Opowiedz pokrótce, jak 
pracowałaś nad tym projektem. 

Dziękuję za gratulacje. Jak już wspo-
mniałam, pracę zaczynam od poszuki-
wania informacji, następnie szkicuję 
wstępne projekty. Końcowy projekt 
przygotowuję w programie graficznym. 
W tym wypadku naprawdę długo za-
stanawiałam się nad kompozycją tek-
stu, ze względu na jego długość i sto-
pień skomplikowania. 

Co myślisz o tym logo?

Jestem zadowolona ze swojej pracy. 
Wydaje mi się, że logo informuje o ma-
jącym nadejść wydarzeniu w sposób 
czytelny i przejrzysty. Głównym elemen-
tem jest książka, jednoznacznie koja-
rząca się z edukacją. Jej linearna forma 
wskazuje na związek pomiędzy Komisją 
Edukacji Narodowej i Uniwersytetem 
Pedagogicznym, o co głównie mi cho-
dziło.

Czy w dzisiejszym świecie, pełnym 
logotypów i wszelkiej maści symbo
li graficznych, jest jeszcze miejsce 
na nowatorstwo? 

Oczywiście, dopóki są ludzie, którzy 
chcą tworzyć coś nowego, a takich 
z pewnością nie brakuje. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dal
szych sukcesów.

 
Rozmawiała Małgorzata Boguń
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

STUDENCIE, BĄDŹ AKTYWNY!

Działalność w Samorządzie Studentów UP:
— pozwala rozwijać zainteresowania;
— pomaga nabrać pewności siebie, dzięki czemu lepiej od-

najdujemy się i radzimy sobie w kontaktach z innymi oraz w co-
dziennych, nieraz trudnych sytuacjach;

— stwarza lepsze perspektywy rozwoju kariery zawodowej;
— jest szansą na poznanie wielu ciekawych i wpływowych 

ludzi;
— uczy przedsiębiorczości;
— oznacza, że potrafisz zorganizować sobie czas, rozwijać 

umiejętności, wyznaczać priorytety;
— dowodzi, że jesteś ambitny;
— pozwala wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobywaną na 

zajęciach w praktyce;
— rozwija umiejętność pracy w grupie i umiejętności nego-

cjacyjne;
— daje okazję spędzania wolnego czasu w przyjemny i rów-

nocześnie pożyteczny sposób! 

Dołącz do nas na Facebooku: 
www.facebook.com/samorzad.up
Przeglądaj naszą stronę internetową: 
www.samorzad.up.krakow.pl
Napisz do nas: 
samorzad@up.krakow.pl

Pokaż, że jesteś kreatywny, aktywny i z pasją! 
Pamiętaj, że działając z nami, możesz więcej! 

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe
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W dniu 30 listopada 2012 r. w Instytu-
cie Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie odbyło się spotkanie 
szkoleniowe z przedstawicielstwem wy-
dawnictwa Elsevier. Firma została zało-
żona w Rotterdamie w r. 1880, a jej na-
zwa nawiązuje do Domu Elzevierów — 
holenderskiego wydawnictwa powsta-
łego w 1580 r. Współcześnie Elsevier to 
jedna z największych oficyn na świecie, 
wydająca głównie publikacje z zakresu 
nauk medycznych, ścisłych oraz przy-
rodniczych. Przedstawicielką wydaw-
nictwa, z którą w listopadzie w INiB 
spotkało się około stu osób — pracow-
ników naukowych UP i studentów — by-
ła pani Marzena Marcinek. Na począt-
ku spotkania osoby zainteresowane 
otrzymały materiały szkoleniowe, a pa-
ni Marcinek przekazała grupie słucha-
czy ogólne informacje o platformie Sci-
Verse, łączącej produkty Elseviera — 
ScienceDirect oraz SCOPUS z zasoba-
mi i aplikacjami tworzonymi przez ze-
wnętrznych producentów. Przedstawiła 
bazę ScienceDirect, oferowane przez 
nią narzędzia oraz dostęp do zasobów. 
Zademonstrowała, jak proste i intuicyj-
ne jest wyszukiwanie i zawężanie wy-

szukiwania rekordów w tej bazie. Głów-
nie skupiła się jednak na bazie SCO-
PUS, prezentując jej zakres oraz za-
sięg, a także strategie wyszukiwawcze, 
jakie można stosować w celu efektyw-
nego przeszukiwania bazy.

SCOPUS to interdyscyplinarna baza 
bibliograficzno-abstraktowa z zakresu 
nauk matematycznych, przyrodniczych, 
technicznych, medycznych i humani-
stycznych. Obejmuje około 20 tys. tytu-
łów pochodzących od 5 tys. wydawców 
z całego świecie. Ponad 1900 czasopism 
jest dostępnych w systemie open access. 
Baza zawiera ponad 40 mln opisów bi-
bliograficznych (ponad 80% z nich po-
siada abstrakty, nawet z 1823 r.) oraz 
23 mln patentów z pięciu największych 
biur patentowych. W wynikach wyszuki-
wania prezentuje informacje pochodzą-
ce również z materiałów konferencyj-
nych, książek i serii książkowych oraz 
435 mln stron internetowych. Ponad po-
łowa czasopism w bazie SCOPUS po-
chodzi spoza Stanów Zjednoczonych. 

Baza posiada intuicyjny interfejs 
w języku angielskim, natomiast ze 
względu na to, że zawiera również re-
kordy w języku polskim, możliwe jest 
wyszukiwanie w tym języku. Wspoma-

„Never Underestimate 
the Importance of a Librarian”, 

czyli 
szkolenie z bazy SCOPUS 

na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie

Nowinki kół naukowych
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ga je użycie operatorów Boole’a lub 
operatorów bliskości. Zapytania wyszu-
kiwawcze dotyczące dokumentu zawę-
zić można do jego typu (articles, confe
rence papers, review, articles in press, 
reports), daty publikacji czy daty doda-
nia do SCOPUS oraz do grupy tema-
tycznej (Life Sciences, Health Sciences, 
Physical Sciences, Social Sciences 
& Humanities). Po wyszukaniu rekor-
dów wyniki można posortować alfabe-
tycznie według: nazwisk autorów (A–Z 
i Z–A), daty wydania (najnowsze i naj-
starsze), liczby cytowań czy relewancji, 
a także poddać analizie pod kątem za-
interesowania tematem na świecie we-
dług: lat, tytułu, nazwiska autora, afi-
liacji, kraju, typu dokumentu oraz gru-
py tematycznej. 

Pani Marcinek zaprezentowała rów-
nież możliwości SCOPUS pozwalające 
na wykonywanie analiz bibliometrycz-
nych (baza podaje liczbę cytowań i pra-
ce zawierające cytaty) oraz samodziel-
nego wyliczania indeksu Hirsha dzięki 
użyciu narzędzi udostępnionych w ba-
zie SCOPUS. Przedstawiła również na-
rzędzie o nazwie Journal Analyzer, któ-
re tworzy diagramy zestawiające dane 
według współczynnika SJR1, SNIP2 czy 
liczby cytowań.

Dodatkowymi ułatwieniami, jakie 
użytkownikom oferuje producent baz, 

1 SCImago Journal Rank — wskaźnik przypi-
sujący względne wartości punktowe wszystkim 
źródłom cytowanym w sieci cytowań. Cytowania 
prestiżowych czasopism otrzymują wyższą war-
tość niż te pochodzące z mniej prestiżowych. Al-
gorytm wyliczania zainspirowany jest na tym sto-
sowanym przez Google PageRank.

2 Source Normalized Impact per Paper — 
wskaźnik wyrażający stosunek średniej liczby cy-
towań artykułu w czasopiśmie do „prawdopodo-
bieństwa cytowania” w dziedzinie wiedzy, z której 
dane czasopismo pochodzi. SNIP rejestruje czę-
stotliwość cytowania dokumentów przez autorów 
danej dziedziny, czas, po jakim cytowanie doku-
mentu się pojawia, oraz kompletność bazy używa-
nej do oceny cytowań w danej dziedzinie.

są narzędzia służące do zarządzania 
własnym kontem. Konto użytkownika 
pozwala na ustawienie tzw. alertów, 
czyli powiadomień o nowych czasopis-
mach lub cytowaniach pojawiających 
się w bazie. Na koncie użytkownika do-
stępna jest również historia oraz rezul-
taty wyszukiwania. Konto pozwala na 
zgłaszanie i poprawianie błędów w ba-
zach, a na także korzystanie z aplika-
cji ułatwiających posługiwanie się ba-
zą danych. SCOPUS dostępny jest rów-
nież dla użytkowników iPhone’ów. 

Tytuł artykułu nawiązuje do napisu, 
który znajdował się na materiałach 
promocyjnych rozdawanych na począt-
ku spotkania. Przypomina, że pomimo 
mnóstwa dostępnych narzędzi czy pro-
gramów, takich jak właśnie bazy da-
nych, nie należy lekceważyć wiedzy 
i doświadczenia bibliotekarza.

Na koniec spotkania pani Marcinek 
podziękowała wszystkim za udział i za-
chęcała do rejestracji na platformie Sci-
Verse oraz korzystania z baz SCOPUS 
i ScienceDirect.

 
Gabriela Kurowska 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia) 
Studenckie Koło Naukowe „Bibliolog”

Nowinki kół naukowych
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Wycieczka do Pieskowej Skały

Dnia 11 grudnia 2012 r. studenci Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
oraz członkowie Koła Naukowego „Bi-
bliolog” wraz z kadrą pedagogiczną 
wybrali się do Pieskowej Skały. Organi-
zatorką wycieczki była dr Agnieszka 
Fluda-Krokos. W gronie przedstawicieli 
kadry pedagogicznej znaleźli się: dy-
rektor Instytutu Infor macji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa dr Michał Rogoż, 
wicedyrektor dr Ewa Wójcik, prof. Ma-
ria Konopka i dr Adam Ruta. W wy-
cieczce wzięli udział słuchacze z róż-
nych lat studiów, co umożliwiło nawią-
zanie nowych znajomości. 

Uczestnicy spotkali się o godzinie 9 
w budynku Uniwersytetu Pedagogicz-
nego przy ulicy Podchorążych 2, na-
stępnie udali się do autokaru, który za-
wiózł ich na miejsce. Malownicze wido-
ki Ojcowa zimą zachwyciły wszystkich 
już podczas podróży. Około godziny 10 
grupa dotarła na miejsce, po czym 
udała się pieszo pod górę do zamku 
w Pieskowej Skale. Tamtejsze muzeum 
jest oddziałem Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu. Wycieczka rozpo-
częła się od miniwykładu kustosza Ol-
gierda Mikołajskiego na temat historii 
obiektu. Najstarsza wzmianka o zamku 
pochodzi z 1315 r. Prawdopodobnie 
znajdowały się tam fortyfikacje zbudo-
wane przez Henryka Brodatego. Za-
mek, który obecnie znajduje się na tym 
miejscu, został wzniesiony przez Kazi-
mierza Wielkiego w pierwszej połowie 
XIV w. W 1377 r. przeszedł w posiada-
nie rodziny Szafrańców. Pełnił on nie-

gdyś także funkcję obronną, gdyż znaj-
dował się przy przebiegającym tamtę-
dy trakcie handlowym. W kolejnych la-
tach zamek zmieniał właścicieli, wiele 
razy był niszczony, a potem odbudowy-
wany. W 1950 r. został przejęty przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, które za-
decydowało o przeprowadzeniu grun-
townego remontu. Zagospodarowa nie 
przestrzeni powierzono Państwowym 
Zbiorom Sztuki na Wawelu. Z inicjaty-
wy ówczesnego dyrektora prof. Jerze 
go Szablowskiego utworzono tam mu-
zeum. 

Po części wprowadzającej kustosz 
zaprosił uczestników do zwiedzania. 
Muzeum zajmuje dwa piętra budynku. 
Sale poświęcone są kolejnym epokom 
w kulturze (gotyk, renesans, barok, 
późny barok, rokoko, klasycyzm, ro-
mantyzm i realizm, historyzm, secesja, 
dwudziestolecie międzywojenne). Zwie-
dzanie rozpoczęto od gotyckich rzeźb, 
wśród których znajduje się m.in. Pièta 
oraz posąg nieznanej świętej, wykona-
ny w warsztacie niderlandzkim. Ku-
stosz opowiadał o meblach używanych 
w dawnych czasach, o artystach i dzie-
łach sztuki. Największe zainteresowa-
nie wzbudziły szafy gdańskie z ukrytą 
dziurką od klucza. Podziwiano również: 
dawne drzwi i sposoby zabezpieczania 
przed nieproszonymi gośćmi (zamek 
i 12 rygli) oraz kolekcje naczyń i sprzę-
tów codziennego użytku, łoże francu-
skie, skrzynie i wiele innych ekspona-
tów. Uczestnicy mogli zobaczyć obrazy 
takich artystów, jak: Giandomenico Tie-

Nowinki kół naukowych
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polo, Eugène Delacroix, Théodore Rous-
seau, Narcisse Diaz de la Peña, Char-
les Daubigny, Gustave Courbet, Con-
stantin Troyon, Piotr Michałowski, Jan 
Matejko, Henryk Siemiradzki, Józef Cheł-
moński, Jacek Malczewski. Zamk nięcie 
ekspozycji stanowi widok zamku w Pies-
kowej Skale autorstwa Jana Cybisa.

Po zwiedzeniu części muzealnej ku-
stosz zaprowadził zwiedzających do bi-
blioteki. Tam opowiedział historię tego 
miejsca i zbiorów. Okazało się, że na-
leżą one do rodziny Sapiehów, a przy-
były do Pieskowej Skały z Krasiczyna 
za pośrednictwem Państwowych Zbio-
rów Sztuki na Wawelu. Księgozbiór 
obejmuje około 28 tys. tomów. Obecnie 
jego prawowitym właścicielem jest 
ks. Michał Ksawery Sapieha. Uczestni-
cy wycieczki zwiedzili całą bibliotekę; 
szczególnie zainteresowała ich Biblia 

Leopolity — trzecie wydanie pierwsze-
go przekładu Biblii na język polski, dru-
kowane w oficynie Mikołaja Szarffen-
berga w r. 1577, a także zielnik z pięk-
nymi grafikami i wydawnictwa związa-
ne z koleją.

Oprócz ekspozycji podziwiano tak-
że z okien zamku widok na Dolinę 
Prądnika, Maczugę Herkulesa oraz 
ogrody zamkowe. Po kilku godzinach 
zwiedzania i słuchania opowieści ku-
stosza wszyscy byli usatysfakcjonowa-
ni, gdyż pozyskali nowe informacje 
i zobaczyli cenne zbiory muzealne oraz 
biblioteczne. O godzinie 15 grupa wró-
ciła do Krakowa. 

Paulina Knapik 
I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia) 
Studenckie Koło „Bibliolog”

Nowinki kół naukowych
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Rosja KOŁEM się toczy, 
czyli rzecz o tym jak SKANT 

podróżował po świecie

Nowinki kół naukowych

Nasza grupa projektowa na placu przed kompleksem pałacowym w Sankt Petersburgu

Rok akademicki 2011/2012 leniwie wto-
czył się na karty kalendarza. Pierwsza-
ki niepewnie chodziły po korytarzu, nie 
wiedząc, co je czeka, twarze starych 
znajomych pogodnie uśmiechały się 

i od czasu do czasu słychać było piski 
stęsknionych koleżanek. Między stu-
dentami snuli się doktorzy i profesoro-
wie, którzy budzili swój młodzieńczy 
entuzjazm, by odpowiedzieć komuś na 
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przywitanie. Pierwszy dzień październi-
ka był nawet pogodny, chociaż wiał sil-
ny wiatr. Nic nie zapowiadało tych fa-
scynujących i zarazem dramatycznych 
wydarzeń, które miały miejsce dokład-
nie pół roku później.

Październik i listopad minęły bar-
dzo szybko. Nasze Koło wówczas do-
piero zakończyło nabór i zaczęło pra-
cować nad nowym projektem teatral-
nym. Przygotowując się do kolejnych 
warsztatów, które prowadziłam dla mo-
ich kolegów i koleżanek, oraz czuwając 
nad przygotowaniami do grudniowej 
konferencji „Twórczy nauczyciel — twór-
czy uczeń?” natrafiłam na moje stare 
karteczki z zadaniami: „napisać pracę, 
uzupełnić notatki, kupić mleko...”, a na 
brzegu kartki widniał napisany drobny-
mi literkami wyraz: „Rosja”. Pomysł na-
sunął się sam, więc czemu nie? Musi-

my napisać projekt i jechać do Rosji!
Ponieważ nie znałam się na pisaniu 

projektów grantowych, dzięki koleżance 
nawiązałam współpracę ze specjalistą, 
panem Michałem P., pracującym na sta-
łe w krakowskim Centrum NGO Kolping. 
W grudniu zaczęliśmy wspólnie pisać 
projekt Centrum Polsko-Rosyjskiego Dia-
logu i Porozumienia. Wydawałam dys-
pozycje i projektowałam wydarzenia 
oraz efekty, a pan Michał ubierał to 
w odpowiednie słowa i umieszczał w ru-
brykach wniosku. W marcu, po trzech 
miesiącach pracy, wniosek o przyznanie 
dotacji był gotowy do wysłania. W tam-
tym czasie udało nam się również na-
wiązać współpracę z Państwowym Uni-
wersytetem w Pietrozawodsku, który zo-
stał naszym partnerem. Na przełomie 
kwietnia i maja dostaliśmy pierwszą po-
zytywną wiadomość o tym, że nasz pro-
jekt przeszedł ocenę formalną i zakwali-
fikował się do drugiego (ostatecznego) 
etapu. W czerw cu dowiedzieliśmy się, że 
jako jeden z 16 na ponad 100 wysłanych 
uzyskał pieniądze na realizację. 

Projekt zakładał stworzenie 10 par 
(tandemów), składających się z pol-
skiego i rosyjskiego uczestnika. Każdy 
tandem miał określone zadanie do wy-
konania. Pierwszy zajmował się organi-
zacją pobytu, drugi — organizacją kon-
ferencji i innych naukowych wydarzeń 
wpisanych w harmonogramy, kolejne 
dwa miały opracować zagadnienie 
związane z toposem Europy w literatu-
rze polskiej i rosyjskiej, tandemy numer 
5 i 6 zbierały materiały do dwujęzycz-
nej publikacji. Dwa następne tandemy 
przygotowywały oprawę multimedial-
ną, film i dokumentację fotograficzną, 
a dwa ostatnie opracowywały literacką 
mapę Krakowa i Pietrozawodska. 

W czerwcu odbyła się rekrutacja. 
W lipcu i sierpniu każdy z uczestników 
miał nawiązać kontakt z rosyjskim part-
nerem i przygotować wstępny plan 
działań związanych z zadaniem tande-
mowym. Większość uczestników radziła 
sobie doskonale i nie mogliśmy się do-
czekać wyjazdu do Pietrozawodska. 

Co to za miasto? Pietrozawodsk to 
miasteczko oddalone od Sankt Peters-
burga o około 400 kilometrów na pół-
nocny wschód. Jest położony w ma-
lowniczej Republice Karelii, w dolinie 
Wielkich Jezior. Centrum rozciąga się 
nad największym z nich — jeziorem 
Onega. Miasto zostało założone przez 
cara Piotra I jako osada robotnicza. 
Zbudowano tam fabryki oraz huty, 
które wytwarzały towary i budulec nie-
zbędny dla powstającego wówczas 
Petersburga.

Wyjazd był zaplanowany na 30 sierp-
nia 2012 r., lecz już od tygodni żyłyśmy 
wizją podróży. Udało się uzyskać wizy, 
a w Rosji wszyscy czekali na nasz przy-
jazd. Zbieg niefortunnych wydarzeń 
mógł jednak ostatecznie doprowadzić 
do upadku projektu. Pan Michał P., któ-
ry mianował się naszym koordynatorem, 
na cztery dni przed wyjazdem napisał 

Nowinki kół naukowych
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w mailu, że rezygnuje z projektu, ponie-
waż ma „dwa inne, za które płacą”. Po-
grążyłam się w czarnej rozpaczy, ale 
szybko pozbierałam myśli. Przecież ten 
projekt to prawie rok mojej pracy, nie 
mogłam pozwolić, żeby poszła na mar-
ne wraz z wysiłkiem ludzi, którzy się 
w niego zaangażowali. 28 sierpnia zor-
ganizowałyśmy spotkanie z naszym 
opiekunem naukowym dr Joanną Łuka-
sik. Zjawili się też przedstawiciele Uczel-
ni oraz wszyscy uczestnicy. Podjęliśmy 
bardzo trudną decyzją o kontynuacji 
projektu.

Przez cały czas przygotowań do wy-
jazdu tworzyłyśmy zgraną drużynę i to 
nam pomogło. W godzinę załatwiłyśmy 
transport, pieniądze i brakujące for-
malności po to, aby następnego dnia 
wyruszyć w nieznane.

Podróż była trudna, długa i męczą-
ca, ale uroki Sankt Petersburga były te-
go warte. Po dwu dniach autokarowej 
tułaczki czekał nas cały dzień zwiedza-
nia. Słowa nie oddadzą majestatu, ja-
ki z bije każdej kolumnady budynków. 
Niestety, w czasie tych kilku godzin nie 
mogłyśmy zwiedzić wszystkiego. Miałyś-
my okazję podziwiać Ermitaż, jedną 
z najbogaciej ozdobionych cerkwi 
„Spas na krowi” (zbudowaną na krwi) 
i wiele innych zabytków. Wieczorem 
czekał już na nas pociąg z kuszetkami 
i całonocna podróż do Pietrozawodska. 
Przywitał nas piękny poranek i widok 
olbrzymiego jeziora. Zostawiłyśmy rze-
czy w akademiku, spakowałyśmy ba-
gaż podręczny i po błyskawicznym 
śniadaniu oraz krótkiej integracji wyru-
szyłyśmy wodolotem do Mariusza Wil-
ka — pisarza i podróżnika, Polaka 
mieszkającego z rodziną w Rosji. 

Na Wielikoj Gubie (półwysep, gdzie 
mieszka pan Mariusz) największą 
atrakcją okazała się BANIA i kąpiel 
w niej. Banię można porównać do sau-
ny, ale pełni ona też funkcję łazienki. 

Nie mogę oczywiście nie wspomnieć 
o niezwykłych rozmowach z pisarzem. 
Gawędy trwały do późnych godzin noc-
nych. Pomimo bardzo napiętego planu 
jego zajęć zawodowych i podróży uda-
ło mu się znaleźć czas i popracować 
wspólnie z tandemami, które przygoto-
wywały zagadnienia związane z topo-
sem i literacką mapą miast projek-
towych. Podczas trzydniowego pobytu 
u pana Mariusza zostałyśmy ugoszczo-
ne w miejscowym domu kultury i w Za-
onierskiej Chacie, gdzie specjalnie dla 
nas wystąpiły babuszki, śpiewające 
tradycyjne karelskie ballady. Dzięki żo-
nie pisarza, pani Nataszy, poznałyśmy 
tradycyjne smaki kuchni karelskiej, 
wspólnie przygotowując wątróbkę dro-
biową z ziemniakami i kalitki.

W drodze powrotnej do Pietroza-
wodska udałyśmy się na wyspę Kiżi. To 
niezwykle piękna kraina, a właściwie 
wysepka na środku wielkiego jeziora. 
Brzegi w oddali mieniły się kolorami je-
siennych drzew, a im dalej sięgałam 
wzrokiem, tym bardziej brzegi przykry-
wały mgielne obłoki połykające połu-
dniowe promienie słońca. Na wyspę 
wpadała ożywcza bryza z jeziora. Wy-
starczyło obrócić się o 180 stopni, by 
zobaczyć, że pochłania cię cień wiel-
kiej cerkwi, całej z drewna, zbudowanej 
bez użycia jednego gwoździa w sześć 
lat przez pięcioro ludzi dla 1000 miesz-
kańców. Tuż obok wielkiej Letniej Cerk-
wi znajdowała się mniejsza Zimowa, 
która pełniła jednocześnie funkcję re-
gionalnego muzeum ikon.

Z żalem opuszczałyśmy wyspę. Mia-
łyśmy świadomość iż teraz czeka nas 
bardzo ciężka praca w tandemach. Po-
zostały nam już tylko trzy dni, ale nie 
zrezygnowałyśmy z atrakcji. Rosjanie 
przygotowali dla nas spotkania ze 
Swiet łaną Cierienkową, rosyjską poet-
ką piszącą o Polsce, oraz z karelską 
Polonią, która była bardzo spragniona 

Nowinki kół naukowych
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Nowinki kół naukowych

Największa i najbogatsza cerkiew w Sankt Pe-
tersburgu 

Członkinie SKANT pod Letnią Cerkwią na wy-
spie Kiżi

Rosyjska bania obok domu pisarza Mariusza Wilka. W tle cerkiewka, którą objął patronatem 
i zbiera fundusze na jej renowację
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Jezioro Onega, Wielikaja Guba, Rosja (fot. P. Łukasik)

informacji o Krakowie. Ponadto nasi 
przyjaciele z Rosji zorganizowali bar-
dzo ciekawe warsztaty robienia kuby-
szek, czyli lalek-zielarek.

Droga powrotna już nie była taka 
straszna, wiedziałyśmy bowiem, czego 
się spodziewać i jak wygląda trasa. 
Szczęśliwie wróciłyśmy do kraju i od 
razu rozpoczęłyśmy przygotowania do 
rewizyty.

Goście odwiedzili Kraków w paź-
dzierniku ubiegłego roku. O tym, jak 
wyglądały przygotowania i realizacja 
przedsięwzięcia, napiszę innym razem. 
Efekty prac tandemowych będzie moż-
na niebawem podziwiać w powstającej 
obecnie publikacji. Dla nas najważniej-
sze okazało się zdobycie doświadcze-
nia w pisaniu i realizowaniu tego typu 

projektów, tym cenniejsze, że w naszym 
Instytucie po raz pierwszy doszło do or-
ganizacji takiego wydarzenia. Teraz 
kolejny rok akademicki i kolejne zada-
nia. Co przyniesie rok 2013? Jakie no-
we pomysły i plany? Zapraszamy na 
spotkania Koła.

Więcej o projekcie i o SKANT:  
pliru.blogspot.com
skant.upkrakow
teatralni01@gmail.com

 
Anna K. Duda 

II rok pedagogiki UP 
(studia I stopnia)

W tekście wykorzystano fotografie autorki.

Nowinki kół naukowych

Babuszki w Zaonierskiej Chacie. W tle na obrazie tradycyjny ludowy strój babuszki 
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Bezpłatne studia, przygoda życia, po-
szerzanie horyzontów intelektualnych, 
perspektywy zawodowe — to wyłącznie 
slogany. W rzeczywistości tak różowo 
nie jest. Wprowadzenie opłat za studio-
wanie drugiego kierunku, likwidacja 
stypendium naukowego na rzecz trud-
niej dostępnego rektorskiego — to tylko 
niektóre z założeń reformy szkolnictwa 
wyższego autorstwa minister Kudryc-
kiej, która nie tak dawno weszła w ży-
cie. Analizując wypowiedzi pani profe-
sor, można zauważyć, że nie mamy tu 
do czynienia ze spontanicznymi działa-
niami na rzecz zbilansowania budżetu, 
ale z pewnym projektem ideologicz-
nym, którego celem jest przekształcenie 
uniwersytetu w przynoszące zysk przed-
siębiorstwo.

Działania na rzecz komercjalizacji 
szkolnictwa wyższego spotkały się 
z odzewem niezadowolonych studen-
tek i studentów, którzy z racji braku or-
ganizacji faktycznie broniących stu-

denckich interesów zorganizowali się 
i utworzyli Demokratyczne Zrzesze
nie Studenckie.

Studenci i uczelnia

DZS jako niezależna ogólnopolska or-
ganizacja studencka, powołana w celu 
obrony praw i interesów społeczności 
studenckiej, wskazuje na zagrożenia wy-
nikające z prowadzonej obecnie polityki 
wobec szkolnictwa wyższego. Decydenci 
w imię współpracy z biznesem dążą do 
podporządkowania go ideologii rynku. 
Instytucję o ważnej funkcji społecznej 
chcą przekształcić w dochodową ma-
szynkę do produkcji dyplomów. Czyniąc 
naukę towarem, stopniowo ogranicza się 
jej dostępność do grupy tych, którzy mie-
li okazję urodzić się w rodzinie z odpo-
wiednio grubym portfelem, innym, mniej 
szczęśliwym, pozostawiając kredyt stu-
dencki i gigantyczny dług do spłacenia 

W obronie twoich interesów — 
Demokratyczne Zrzeszenie 

Studenckie

Idzie nowe
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po skończeniu studiów. DZS sprzeciwia 
się pomysłom, które zmierzają do prze-
rzucenia kosztów finansowania systemu 
szkolnictwa wyższego na osoby studiują-
ce i ich rodziny. Udział w dyskusjach, 
happeningach, wystąpienia w radiu czy 
organizo wanie ogólnokrajowych prote-
stów przeciwko wprowadzeniu odpłatno-
ści za drugi kierunek oraz likwidacji sty-
pendium naukowego stanowiły repertu-
ar działań, jakie organizacja podejmo-
wała i wciąż podejmuje w odpowiedzi 
na antystudenckie „reformy” szkolnictwa 
wyższego.

Studenci i rynek pracy

Zatrudnianie na podstawie „umów 
śmieciowych”, wyzysk i bezrobocie to 
kolejne problemy, które dotykają mło-
dych ludzi. Już teraz 27% absolwentów 
nie może znaleźć pracy, a prognozy na 
rok 2013 mówią o 30%. Pozostali pracu-
ją, ale warunki ich pracy pozostawiają 
sporo do życzenia.

Plaga „umów śmieciowych” (samo-
zatrudnienie, umowy-zlecenia, umowy 
o dzieło) pozbawia pracowników dostę-
pu do świadczeń i uprawnień pracowni-
czych, co zgodnie z art. 22 kodeksu pra-
cy jest niezgodne z prawem. Będąc za-
trudniony/a na „śmieciówce”, nie masz 
ubezpieczenia społecznego ani zdrowot-
nego i w każdej chwili możesz zostać 
zwolniony/a. A wszystko to w imię zwięk-
szenia zysku pracodawców!

Demokratyczne Zrzeszenie Studenc-
kie, wychodząc naprzeciw trudnościom, 
z którymi borykają się studentki i stu-
denci łączący edukację z pracą, podję-
ło inicjatywę organizowania bezpłat-
nych szkoleń z prawa pracy. Współpra-
cując ze związkami zawodowymi, DZS 
chce dać młodym do ręki narzędzia, 
dzięki którym skutecznie będą mogli 
bronić swoich praw w miejscu pracy.

Działaj w DZS!

Działalność w DZS to nie tylko zajmo-
wanie się palącymi problemami spo-
łecznymi, ale przede wszystkim aktyw-
ność tu i teraz — w murach uczelni. Jest 
wiele ważnych spraw, które czekają na 
rozwiązanie: wysokość opłat za akade-
mik oraz jakość serwowanych tam 
usług, wysokość i dostępność stypen-
diów (rektorskiego i socjalnego) oraz 
możliwość wpływania samych studen-
tów i studentek na kształt studiów. Na-
leży więc podkreślić, że jako studenci 
mamy prawo do walki o swoje interesy. 
Ale praw tych nikt nam nie nada z wła-
snej woli, trzeba więc o nie walczyć. 
Tylko liczna i dobrze zorganizowana 
grupa jest w stanie nakłonić rządzą-
cych do realizowania prostudenckiej 
polityki. Dostęp do edukacji niezależ-
nie od zasobności portfela rodziców, 
akademiki dla wszystkich oraz tanie 
stołówki na każdej uczelni — to nie fa-
naberie, ale fundamenty rozwoju spo-
łecznego. Dlatego też zadaniem człon-
ków DZS jest budowa silnej organiza-
cji, która będzie w stanie wymóc na 
rządzących działanie na rzecz studen-
tek i studentów.

Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce? 
Masz dość łamania Twoich praw? 
Chcesz zmienić otaczającą Cię rzeczy-
wistość? Dołącz do DZS-u! Zajrzyj na 
stronę www.demokratyczne.pl lub na-
pisz na adres: up.krakow@demokra-
tyczne.pl

Razem możemy więcej!
 

Kamil Sawczak 
I rok filozofii UP 

(studia II stopnia) 
III rok socjologii UP 

(studia I stopnia) 
Sekretarz DZS UP  

ds. organizacyjnych

Idzie nowe
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Idzie nowe

Plakat jednego ze spotkań organizowanych przez DZS
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Styczeń każdemu studentowi 
kojarzy się z jednym: z sesją! 
To czas odkrywania... nowych 
gier komputerowych, seriali, 
wszelakich tajemnic Internetu 
(czyli dennych filmów o ni-
czym, których normalnie nikt 
nie ogląda, ale ponieważ zbli-
ża się sesja, czymś trzeba się 
zająć), czas robienia wielkich 
porządków, chodzenia na za-
kupy (bo akurat jest wyprzedaż 
— to nic, że ceny są zazwyczaj 
takie same jak w innych mie-
siącach, ale kolorowa kartecz-
ka z napisem „Wyprzedaż!” 
działa) i generalnie zajmowa-
nia się wszystkim, oprócz na-
uki, rzecz jasna. Niektóre z tych 
czynności przynoszą nawet po-
zytywne skutki. Mamy wysprzą-

tany pokój Jak nigdy i wtedy 
już prawie czujemy sprzyjającą 
aurę do nauki. Nowe ubrania 
dla kobiet oczywisty powód do 
poprawy humoru, dla męż-
czyzn właściwie też, jeśli pomy-
ślimy o tym w szerszych kate-
goriach — dobre samopoczu-
cie kobiety to dobre samo-
poczucie mężczyzny. To nie 
wszystko — odkrywamy takie 
strony jak kurnik.pl, wciągamy 
się w fantastyczne rozgrywki 
pokemonów, czarodziejów i in-
nych magicznych stworzeń, co 
w gruncie rzeczy też ma pozy-
tywny skutek: chyba nigdy się 
tak nie angażujemy w baśnio-
wy świat jak teraz, a w związ-
ku z tym pobudzamy naszą 
wyobraźnię! Nie potrafię zna-

Sesyjne 
odkrycia 

pierwszoroczniaka

Sztuka studiowania



18

leźć pozytywnego skutku od-
krywania mrocznych tajemnic 
Internetu... Jedynym chyba jest 
dawka humoru dostarczana wi-
dzom po obejrzeniu takich idio-
tycznych filmików (choć cza-
sem nie wiadomo, czy się 
śmiać, czy płakać...).

Sesja ma też inne oblicze, 
znacznie bardziej mroczne. Po-
wyższy opis dotyczy głównie 
starszych roczników i osobni-
ków płci męskiej (mężczyźni 
przeważnie niczym się nie przej-
mują). Sesja u kobiet z pierw-
szego roku wygląda mniej wię-
cej tak: strach, panika, za-
mieszanie, stres. Dochodzą do 
tego problemy z wagą (w ra-
mach poprawiania humoru ku-
pujemy różne ciastka, czekola-
dy, batony), ze snem (przecież 
tyle jest jeszcze do nauczenia, 
jak tu spokojnie spać?), a na-
wet problemy w komunikacji 
z innymi ludźmi (zwłaszcza ze 
swoimi sympatiami, ponieważ 
w stanie ogólnego poirytowa-
nia łatwiej o kłótnię). Zapewne 
ten, kto wymyślił sesję, nie zda-
wał sobie sprawy, jakich trud-
ności ona przysparza i do ja-
kich skutków może doprowa-
dzić miesiąc pełen napięć!

Dla studentów pierwszego 
roku sesja to przede wszystkim 
jednak okres próby. To nie tyl-
ko sprawdzian poziomu umie-
jętności i wiedzy, ale także wy-
trzymałości i siły psychicznej. 
Każdy wtedy zadaje sobie py-
tanie: „Czy warto?” Czy na 
pewno chcę się uczyć? Bo po-
dobno studiowanie polega na 
czymś innym (jak twierdzą nie-
którzy starsi koledzy): na zwie-
dzaniu klubów i miasta. Czy to 

jest odpowiednia dla mnie dro-
ga? Może lepiej zrobić karierę 
cyrkowca, zostać ninją, starto-
wać w wyborach prezydenc-
kich, poświęcić się pracy na 
obczyźnie (niczym romantycy 
szukający swego miejsca poza 
rodzinnym krajem — tyle że 
wtedy emigracja była niekiedy 
przymusowa). Jest tyle dróg, ty-
le możliwości... A i tak co roku 
studia zaczyna kilkadziesiąt 
tysięcy młodych ludzi!

Słynny był swego czasu 
żart pt. Wybierz łopatę, który 
swoimi hasłami „zalewał” wręcz 
Internet. Przesłanie brzmiało: 
„Zachowaj radość życia, nie 
idź na studia!” Do tego zdjęcie 
przedstawiające studenta pod-
czas sesji: podkrążone oczy 
i śmiertelnie poważny wyraz 
twarzy. Wprawdzie niektórzy 
podawali w wątpliwość, czy 
jest to wizerunek studenta pod-
czas sesji, czy po tygodniowym 
imprezowaniu (przypuszczal-
nie po jednym i drugim obraz 
byłby podobny). Ale właśnie! 
Mimo że są takie miesiące 
podczas studiów jak styczeń 
i czerwiec, które kojarzą się 
z jednym — z sesją, to istnieje 
też piękny czas października 
czy maja, kiedy odbywają za-
bawy na miasteczkach stu-
denckich, pochody juwenalio-
we itp.

Myślę, że tego czasu chce 
doczekać każdy, kto zaczyna 
swoją studencką przygodę. Po-
zostaje więc pozytywne myśle-
nie... i nauka!

 
Alicja Wielgus 

I rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Sztuka studiowania
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Luty to niedobry czas dla studenta ze 
względu na ogrom nauki do przyswoje-
nia. Czekają stosy książek, notatek 
i kserówek... Każdy stara się jak najle-
piej przygotować, więc stosujemy różne 
techniki. Niektórzy preferują wykorzy-
stanie ściąg, inni liczą na sprawność 
swojego mózgu. Pod koniec stycznia 
każdy myśli poważnie o zbliżających 
się egzaminach. Na niektórych uczel-
niach sesja zaczyna się wcześniej. Wie-
lu studentów chętnie korzysta również 
z możliwości zdawania egzaminów 
przed terminem. Terminy zerowe są 
bardzo popularne wśród studentów, 
gdyż po zdaniu takiego egzaminu w lu-
tym można mieć już święty spokój. Nie 
zawsze jednak to się udaje. Często za-
kres egzaminu jest zbyt szeroki, by 
zdążyć przyswoić sobie całą wiedzę na 
wcześniejszy termin. Warunkiem podejś-
cia do egzaminu jest też uzyskanie za-
liczenia z danego przedmiotu. Tylko 
najlepsi więc mogą sobie pozwolić na 
luksus zdawania w terminie zerowym. 
Wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie-
którzy studenci, choć mają taką możli-
wość, wolą nie przystępować do egza-
minu we wcześniejszym terminie, twier-
dząc, że nie są w stanie się nauczyć 
lub że nauczą się więcej i lepiej na eg-
zamin w terminie sesyjnym. Ja nie mam 
wątpliwości co do tego, że zdawanie 
egzaminu w „zerówce” ma wyłącznie 
plusy. Niczego nie można stracić, moż-
na tylko zyskać.

Liczba egzaminów to też kłopotliwa 
kwestia, szczęśliwcy mają bowiem jeden 
lub dwa, pechowcy — nawet sześć, sie-
dem lub więcej. Wszystko zależy od kie-

runku i roku studiów. Zasadniczo najwię-
cej egzaminów jest w pierwszych latach 
studiowania, a najmniej — w ostatnich. 
Na czwartym i piątym roku trzeba się bo-
wiem skupić na pisaniu pracy magister-
skiej, trzeci rok w przypadku studiów li-
cencjackich i inżynierskich jest podobny. 
Najgorzej jest wtedy, gdy egzaminy wy-
padają dzień po dniu, a materiału do 
przyswojenia jest ogrom. Student nie 
myśli nawet o tym, żeby się do nich 
uczyć — wykorzystuje niezawodną umie-
jętność ściągania, nabytą już w szkole 
podstawowej! Zawsze znajdą się jednak 
tacy, którzy zdecydowanie odstępują od 
tej reguły i kierują się uczciwością albo 
po prostu... nie potrafią ściągać. Nie 
każdy egzaminator pozwala też na takie 
wyczyny. Niektórzy, owszem — czytają 
podłożoną przez studentów gazetę i je-
dzą ciasteczka, podczas gdy cała sala 
tonie w ściągach, inni natomiast — wręcz 
przeciwnie: przechodzą obok każdej 
ławki i skrupulatnie mierzą wzrokiem pi-
szącego. 

Trudno jest przyswoić sobie wiedzę 
do egzaminów. Człowiek (nie tylko stu-
dent) jest z natury leniwy. Jeśli czegoś 
nie musi robić, to tego nie robi. Szcze-
gólnie, gdy chodzi o naukę. Nikt nie 
czyni niczego z własnej inicjatywy po 
to, aby zrobić przyjemność profesorowi! 
Każdy robi tylko to, co ma zadane, co 
musi wykonać, aby uzyskać zaliczenie. 
Nikt nie uczy się systematycznie, z dnia 
na dzień. Nikt nie powtarza materiału 
przerobionego na zajęciach dzień 
wcześ niej. Każdy odkłada naukę na 
później..., czyli na koniec stycznia. Do-
brze, gdy materiał do przyswojenia 

Studencki luty 

Sztuka studiowania
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obejmuje jeden semestr, gorzej — gdy 
dwa, a fatalnie — gdy sumuje całą do-
tychczasową wiedzę na dany temat. 
Takie całoś ciowe egzaminy najczęściej 
zdajemy z języków, ale nie tylko. Gdy-
by wykładowcy podzielili materiał i eg-
zaminy na dwa etapy, ich zdawalność 
byłaby niewątpliwie o wiele większa. 

Jeśli na egzaminie nastąpi pogrom, 
to wkrótce rozpoczyna się trudny czas 
poprawek, ponownego kucia, ogólnego 
zniechęcenia, lęku, stresu, frustracji. 
O ile ci, którym się udało zdać w termi-
nach zerowych lub w sesji mogą cie-
szyć się feriami, o tyle pechowcy, któ-
rym się nie powiodło, przechodzą przez 
sesyjny koszmar ponownie. 

Po sesji czas na odpoczynek, na 
długo oczekiwany relaks. Każdy o nim 
marzy od początku sesji, wraz z którym 
zaczyna się wielkie odliczanie. 

Nie ma przyjemniejszej chwili dla 
studenta niż ta, gdy idzie zanieść indeks 
do dziekanatu z wszystkimi wpisami 
z zaliczeń i egzaminów. Nie ma już zna-
czenia, za którym razem zdał i ile wysił-
ku w to włożył, ale ta chwila, gdy wycho-
dzi się z dziekanatu, jest bezcenna! Każ-
dy tak naprawdę wie, ile kosztowała go 
dana ocena, przez co przeszedł i czy 
słusznie ją dostał. Niektórzy prześlizgują 
się przez sesję na ściągach, zdają fuk-
sem egzaminy i w ogóle nie odczuwają 
sesji na własnej skórze. Większość jed-
nak odczuwa, zwłaszcza ci, którzy mu-
sieli skorzystać z terminów poprawko-
wych i albo wcale nie mają ferii, albo 
mają je w bardzo okrojonej wersji. 

Przerwa międzysemestralna trwa prze 
ważnie tydzień. Oczywiście, jeśli ktoś 
wcześniej zda wszystkie egzaminy, może 
mieć nawet dwa tygodnie wolnego, a po 
zdaniu ich w „zerówce” — prawie cały 
luty! Zdarzają się i takie przypadki, choć 
może brzmi to niewiarygodnie.

Wszyscy są zgodni co do tego, że 
nie należy się przemęczać. Dość już 

nauki! Koniec ze stresem i nerwami! 
Czas poszaleć i nie ma co do tego żad-
nych wątpliwości. Po ogłoszeniu wyni-
ków egzaminów należy obowiązkowo 
iść na piwo, bez względu na rezultat. 
Nie można wracać do domu w złym na-
stroju, bo nie ma to jak towarzystwo ko-
legów. Zawsze istnieje szansa, że ktoś 
o innym spojrzeniu na pewne sprawy, 
kto sam ma złą ocenę, poprawi nam 
humor, nauczy nas, jak się tym wszyst-
kim nie przejmować i nie zrażać. 

Po zakończeniu sesji — obowiązko-
wa impreza w szerszym, bardziej lub 
mniej znajomym gronie. Istnieje czas 
nauki i czas zabawy, a luty to idealny 
miesiąc na takie połączenie. Trzeba 
ponieść wodze fantazji i robić to, na co 
ma się ochotę. Poluzować tam, gdzie 
nas ciśnie. Nie odpoczywać przy telewi-
zorze, ale właśnie w mieście. Miasto 
nocą oferuje wspaniałą rozrywkę dla 
studentów. Wystarczy tylko wyjść z do-
mu, aby dobrze się bawić. Można sobie 
pozwolić na ranny powrót do domu bez 
żadnych wyrzutów, bo po ciężkich chwi-
lach nauki taniec w dyskotece idealnie 
relaksuje umysł i ciało. 

Studenci słyną z „mocnych” imprez, 
ale w lutym są one szczególnie po-
trzebne i wskazane. W tym roku w lu-
tym wypada również koniec karnawału, 
dlatego nie ma na co czekać, a zrobić 
wszystko, aby karnawał nie przeszedł 
nam koło nosa. Życie jest po to, aby się 
nim cieszyć. Nie warto przejmować się 
niezdanym egzaminem, trzeba myśleć 
o czekającej nas później rozrywce, za-
bawie, odpoczynku... i mieć nadzieję, 
że się uda, że w końcu nadejdzie uprag-
niona chwila wytchnienia. Bawmy się, 
bo żyje się raz! 

 
Jolanta Madej 

II rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa 

(studia II stopnia)
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Rok temu byłam o tym czasie w trak 
cie przygotowań do matury. Ponieważ 
uczęszczałam do klasy o profilu mate-
matyczno-informatycznym, a egzamin 
dojrzałości postanowiłam zdawać na 
poziomie rozszerzonym z języka pol-
skiego i biologii, nie było łatwo. Wiele 
musiałam nadrabiać sama, praktycz-
nie każdą wolną chwilę miałam zago-
spodarowaną albo arkuszami matural-
nymi, albo stosem lektur czy podręczni-
ków o treściach uzupełniających. Wiele 
razy przychodziły chwile zwątpienia 
i poczucia bezsensu moich działań, ale 
chęć spełnienia marzeń była silniejsza. 
Tak, psychologia była moim marze-
niem. Właściwie jest nim nadal. Ale za-
brakło dwóch punktów. Nie udało się. 
W tym momencie podchodzę do tego 
z dystansem. Na socjologii bez proble-
mu się odnalazłam a to, czego się 
uczę, zawsze pozostawało w kręgu mo-
ich zainteresowań. Poza tym nie rezy-

gnuję z marzeń i zamierzam próbować 
jeszcze raz.

Podobnie jak w zeszłym roku, zasta-
nawiam się, czy w ogóle ma sens skła-
danie dokumentów na akurat ten kieru-
nek. Nie od dzisiaj wiadomo, że psy-
chologia — obok prawa i medycyny — 
jest jednym z najbardziej obleganych 
kierunków. Zastanawia mnie, dlaczego. 
Coraz częściej dochodzę do smutnego 
wniosku, że mało jest osób, które posta-
nawiają zostać prawnikami czy leka-
rzami z własnej, nieprzymuszonej woli. 
Wymienione przeze mnie zawody nale-
żą do zaszczytnego grona „dziedzicz-
nych”, czyli po prostu ich wykonywanie 
jest wpisane w tradycję rodzinną. Syn 
czy córka praktycznie nie mają wyboru, 
gdyż tata, dziadek i pradziadek byli le-
karzami, a od nich wymagają tego sa-
mego. Ponadto prywatny gabinet, który 
praktycznie już do nas należy, również 
kusi. W końcu wymienione zawody są 

Marzenia 
kontra 

rzeczywistość

W sprawie obleganych kierunków studiów

Sztuka studiowania

Gdy świat odbiera nam możliwość realizacji marzeń... Nie jest to zbyt  ■
przyjemne uczucie. Do tego świadomość, że nie ma czasu, trzeba szybko 
znaleźć alternatywę, stanąć na nogi, zanim upadniesz, sprawia, że działasz 
wręcz mechanicznie. Dopiero gdy zadbasz jako tako o swoją przyszłość, 
masz w dłoniach „konkrety”, siadasz i... w myślach pojawia się pytanie: 
„Po co?” Czujesz się jak dziecko we mgle w drodze na Nową Zelandię. Jak
by ktoś spalił jedyny most łączący Cię ze światem. Przecież nie tak miało 
być!
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bardzo prestiżowe, a zarobki (teore-
tycznie) do niskich nie należą.

Nie zamierzam tutaj krytykować 
osób, dla których wymienione przeze 
mnie czynniki były główną motywacją 
do ubiegania się o przyjęcie na stu-
dia. To ich życie, ich sprawa. Jako 
idea listkę boli mnie tylko, że zajmują 
miejsca ludziom, dla których na przy-
kład psychologia jest pasją, spełnie-
niem marzeń, planem na cudowne ży-
cie. W końcu każdy człowiek powinien 
robić w życiu to, co lubi, a praca 
oprócz dochodów powinna dawać po-
czucie spełnienia. Skoro do sześćdzie-
siątego siódmego roku życia mamy 
siedzieć po osiem godzin dziennie 
w jednym miejscu i nie zwariować, na-
prawdę warto już teraz zadbać o to, 
by swoje przyszłe zajęcie wykonywać 
z uśmiechem na twarzy. Wyobraźmy 
sobie, jak pięknie byłoby, gdyby lu-
dzie, wybierając kierunek studiów, 
w stu procentach kierowali się tym, co 
ich naprawdę fascynuje. Cudowna 
perspektywa, prawda? Może na psy-
chologii przypadałoby nie 52 kandy-
datów na jedno miejsce, tylko trzech 
lub czterech? Od razu robi się jakoś 
tak... przyjemniej. Człowiek ma na-
dzieję i chce mu się próbować.

Poszerzając troszeczkę wspomniany 
już przeze mnie wątek „dziedziczenia” 
zawodów, powiem jeszcze krótko: nie 
dajmy sobą manipulować! My, dzieci 
naszych rodziców, nie jesteśmy po to, 
by realizować ich niespełnione marze-
nia czy wygórowane ambicje. Mamy 
własne, bo i oni w naszym wieku je 
mieli. One powinny być dla nas naj-
ważniejsze. W końcu każdy ma swoje 
priorytety. SWOJE! Nikt za nas nie prze-
żyje życia, więc nikt nie powinien o na-
szym życiu decydować za nas. Wiem, 
że to jest oczywista oczywistość, ale nie 
każdy o tym pamięta. Albo nie zawsze 
ma na to siłę i odwagę.

Tyle umoralniania. Chciałabym jesz-
cze wspomnieć o pewnym bardzo cieka-
wym i powszechnym, szczególnie ostat-
nimi czasy, zjawisku, mianowicie o mo-
dzie na studiowanie na uczelniach tech-
nicznych. Studiowanie CZEGOKOL-
WIEK, byleby techniczne było. W końcu 
to prestiż, a humaniści to margines spo-
łeczny. Wiele osób wychodzi z takiego 
założenia i chociaż wcale nie czuje się 
pewnie w naukach ścisłych, wybiera kie-
runki, gdzie matematyka czy fizyka to 
przedmioty podstawowe. Bo przecież po 
tym będzie praca, przecież to ma przy-
szłość i perspektywy — myśli co drugi 
maturzysta. W ten sposób kierunki, na 
które dwa, trzy lata temu łatwo się było 
dostać, stają się teraz oblegane.

W końcu o tym, czy trudno się jest 
dostać na dany kierunek, decydujemy 
my i to, jak podchodzimy do studiów, do 
życia. Czy wybierając drogę zawodową 
kierujemy się tylko przyszłymi zarobka-
mi, czy naciskiem ze strony rodziny bądź 
społeczeństwa, czy własnymi zaintereso-
waniami? Wiem, że to nastawienie idea-
listyczne i utopijne, ale ja jestem za dru-
ga opcją. Wtedy cała populacja cudow-
nie „rozłoży się” na wszystkie profesje. 
Żadnych specjalistów nie będzie za dużo 
ani za mało. W końcu potrzebny jest i in-
żynier budowlaniec, i socjolog, i praw-
nik, i dentysta. Ważne tylko, by każdy 
z nich dobrze wykonywał swój fach, 
a do tego wydaje mi się niezbędne za-
fas cynowanie tym, co się robi.

I na koniec tego właśnie chciałam 
życzyć i Wam, i sobie. Niech nam się 
spełnią marzenia! Mimo wszystko — 
mimo obleganych kierunków, liczby eg-
zaminów w sesji i zmęczenia tym ca-
łym... studiowaniem. Ale uda nam się! 
W końcu kto, jeśli nie my?

 
Paulina Ciupek 

II rok cocjologii UP 
(studia I stopnia)
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Jest w Krakowie pewna kobie-
ta, psycholog Iwona Wiśniew-
ska, zajmująca się ofiarami 
przemocy. Działa w Ośrodku 
Ofiar Przemocy w Krakowie, 
gdzie zgłaszają się osoby, któ-
re dotknął ten problem — bez-
pośrednio lub pośrednio. Wy-
brałam się z nią do podkra-
kowskiej miejscowości, gdzie 
poznałam wiele wspaniałych 
kobiet, które zaznały skutków 
alkoholu. Właśnie on zatruł im 
życie.

Ich mężowie, ojcowie, part-
nerzy zatracili się w alkoholu, 
rujnując życie swoje i swoich 
bliskich. Alkoholizom to choro-
ba, która pozbawiła normalno-
ści ich rodziny. Kobiety, znala-
zły miejsce, gdzie mogły o tym 
porozmawiać, i zwierzyć się 
z przeżyć, jakich doznały pod-
czas seansów terapeutycznych 
z Iwoną Wiśniewską.

Przemoc występuje pod wie-
loma postaciami — bywa fi-
zyczna, ale jest także psychicz-
na. Tej drugiej doświadczyły 
panie, które spotkałam na swo-
jej drodze. W owej podkrakow-
skiej miejscowości organizowa-
ne są spotkania, mające pomóc 
kobietom, których domy zamie-
niły się w piekło. 

Siedząc z nimi przy wspól-
nym stole, postanowiłam zapy-
tać, czym są dla nich te mee
tin gi. Przychodzą po wsparcie 
i siłę. Każda z nich doświad-
czyła przemocy fizycznej lub 
psychicznej. Spotkania są ot-
warte, odbywają się co dwa ty-
godnie. Tutaj właśnie nawiązu-
ją się przyjaźnie. Więź łączącą 
uczestniczki trudno opisać. Ano-
nimowość obowiązująca na 
spotkaniach daje im pewność, 
że nie liczy się imię, nazwisko 
pozycja społeczna, ale pro-

Woda ognista

Młoda Polka

Okazuje się, że niewiele trzeba, aby w życiu człowieka  ■
nastąpił koniec świata. Nie powoduje tego niewidzialna 
ręka, Bóg czy asteroida, która uderza w ziemię, ani kalen
darz Majów, ale butelka wódki, która może zwyczajnie spo
wodować, że w życiu kobiety i mężczyzny zapadnie mrok. 
Alkoholizm to choroba, z której należy się leczyć, ale nie 
wszystkim to się udaje.
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blem alkoholizmu, z którym 
w jakiś sposób trzeba sobie 
poradzić.

Osoba współuzależniona 
trwa przy swoim partnerze, 
tak jak trwały moje bohaterki. 
Dlaczego nie odeszły?

Osoba jest zastraszona, na 
początku pełna uczucia, pełna 
nadziei, że wszystko się zmie
ni, poczucie winy, że może to 
ja... Może rzeczywiście czegoś 
nie zrobiłam, to taki krąg, któ
ry się zamyka — odpowiada-
ją. 

Każda z nich ma rodzinę. 
Czy nie znalazły wsparcia?

Na początku, kiedy zaczę
łam chodzić na spotkania, to 
mi mówili, że jestem głupia, że 
to jest jakaś sekta. Dlaczego 
zostawiam dzieci same pod 
opieką babci? Rodzina często 
tego nie rozumie. Wydawało 
mi się, że pomogę mężowi. On 
nie pił siedem lat, w okresie 
trzeźwienia znalazł sobie ko
chankę, powiedział, że mnie 
nie kocha i odchodzi po trzy
dziestu siedmiu latach małżeń
stwa. Miał wspaniałą rodzinę, 
dzieci, zawsze go wspierali
śmy. Szukałam winy w sobie. 
Dlaczego mnie zostawił? Iwo
na otworzyła mi oczy, mówiąc, 
że jestem osobą wartościową, 
że nikt nie ma prawa w ten 
sposób mnie traktować. Tutaj 
mam wspaniałe dziewczyny, 
do których mogę zawsze za
dzwonić. Kiedy na początku 
przychodziłam na te spotka
nia, cały czas płakałam, bo by
łam tak słaba psychicznie, te
raz mogę sobie tu przyjść i już 
nie płaczę, jest fajnie — opo-
wiada pani Irena. 

Kiedy wcześniej rozmawia-
łam z osobami dotkniętymi al-
koholizmem, opowiadały, że nie 
szukały nigdzie pomocy ani 
wsparcia, bo bały się tego, „co 
ludzie powiedzą”...

Jak mój mąż szedł po ulicy 
pijany, brałam winę na siebie, 
no bo co ludzie powiedzą, 
gdy go tak zobaczą? Wstydzi
łam się. Mój starszy syn wy
biegał, brał ojca do klatki 
schodowej, żeby go nikt nie 
widział. A chłopak cierpiał na 
poważną depresję, spowodo
waną przez picie męża — cią-
gnie pani Irena.

Mój ojciec miał ten sam 
problem. Ja od zawsze byłam 
za wszystko odpowiedzialna, 
opiekowałam się młodszym 
bratem, którego praktycznie 
sama wychowałam. Przejęłam 
rolę matki i ojca. Kiedy stałam 
się dorosłą osobą, okazało się, 
że sobie po prostu nie radzę. 
Zaczął się bunt. Dzięki mojej 
koleżance trafiłam do grupy 
Alanon. Bo często jest tak, że 
szuka się pomocy wśród ob
cych, a ci ludzie pomogą cza
sem bardziej niż rodzina.

Jak można pomóc takim 
osobom?

Ja na przykład potrzebowa
łam, żeby ktoś mnie wysłuchał, 
bo wydawało mi się, że mój 
mąż pije przeze mnie. Rodzinie 
wydawało się, że przecież on 
nie pije, jest takim cudownym 
człowiekiem, mężem, fachow
cem. W moim życiu najpierw 
był Alanon, a potem terapia 
z panią Wiśniewską. Dała mi 
ona bardzo dużo, bo zrozumia
łam, że też jestem kobietą, że 
mam jakieś prawa, jestem war

Młoda Polka
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tościowym człowiekiem, a nie 
tylko żoną alkoholika. 

Każda z nas przyszła tutaj, 
by dostać receptę na to, żeby 
on przestał pić. Niestety, recep
ty nie dostałyśmy, tylko zwie
rzenia koleżanek. Skoro ona 
tak zrobiła i pomogło, to może 
ja też tak zrobię. Nie udzielamy 
żadnych porad, dzielimy się 
doświadczeniami.

Dzięki opowiadaniom kole
żanek dowiedziałam się, co ro
bić, kiedy mój mąż dostał deli
rium i psychozy alkoholowej. 
Wiedziałam, co robić, i bardzo 
się cieszę, bo uratowałam ży
cie mojemu alkoholikowi i być 
może sobie też.

Jestem z małej miejscowo
ści i powiem, że te małe miej
scowości to takie „twory”, 
w których picie jest normalno
ścią. Normą jest iść po piwo 
lub inny alkohol. Nienormalne 
jest wesele czy imieniny bez 
alkoholu. Nie ma o tym z kim 
porozmawiać, nawet jeśli się 
człowiek wyżali, to jest wyty
kany palcem. Podobnie jest 
w rodzinie. Sama pochodzę 
z rodziny alkoholowej, nie zna
lazłam więc zrozumienia. Na 
słowa: „Wpadnijcie na imieni
ny, ale bez wódki” usłyszałam: 
„To po co do ciebie przycho
dzić?” Na policji nic nie wskó
rałam, bo mój mąż dostał tylko 
pouczenie, w sądzie usłysza
łam, że jest to mała szkodli
wość. Teraz już odrobinę się 
zmienia, policja zaczyna re
agować. Tylko że przez te dwa
dzieścia lat zmarnowało się ży
cie moich dzieci i męża, bo 
mąż umarł, a dzieci są chore. 
Jestem pełna uznania dla tych 

ludzi, którzy szukają pomocy, 
szczególnie młodych. Moja ko
chana mamusia, która sama 
miała mężusia pijaka, mówiła: 
„Może się jeszcze poprawi, 
twój jeszcze nie jest taki zły jak 
mój”. 

Przemoc kojarzy się z choro
bą alkoholową, ale już z prze
mocą psychiczną nie. Na przy
kład ta Niebieska Karta, a to 
jest guzik prawda. Katarzyna Fi
gura oficjalnie powiedziała, że 
była objęta programem Niebie
ska Karta, ale oznajmiła to do
piero, kiedy mąż chciał zabrać 
jej dzieci.

Na pytanie: „Co robić?” od
powiadam: „Powiadomić wszyst
kich, których się da”. Nie mam 
nic przeciw wódce, bo sama ją 
wypiję, ale ja nikomu nie ubli
żam i nie wsiadam za kierow
nicę, aby nie zrobić komuś 
krzywdy”.

Spotkania terapeutyczne, jak 
to z Iwoną Wiśniewską, spra-
wiają, że osoby pokrzywdzone 
mają dokąd się udać. Alkoho-
lizm to choroba ciała i duszy, 
którą trudno wyleczyć. Czasem 
jedynym lekarstwem jest śmierć. 

Dlaczego nie potrafimy oca-
lić osób chorych i pokrzywdzo-
nych rodzin? Dlaczego obojęt-
nie reagujemy na pijanego są-
siada? Co powstrzymuje nas 
przed tym, by zadzwonić po po-
licję, kiedy słyszymy krzyk za 
ścianą? Czasem wszystkie ludz-
kie smutki kryją się w butelce 
wódki...

 
Maria Dubis  

I rok politologii UP 
I rok ukrainoznawstwa UJ 

(studia II stopnia)
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Recenzja

Uważany za mistrza krótkiej formy Et-
gar Keret swoje pierwsze opowiadania 
opublikował w r. 1991, a rok później 
ukazała się jego debiutancka książka 
Rury1, która przyniosła mu sławę oraz 
uznanie czytelników. Obok Amosa Oza 
i Dawida Grossmana Keret jest obecnie 
jednym z bardzie poczytnych pisarzy 
izraelskich.

Bohaterom jego opowiadań daleko 
do szablonu. Niedopasowani, samotni, 
ciągle się o coś potykają. Przytłoczeni 
rozlicznymi kłopotami, z którymi przy-
szło się im borykać, przypominają ra-
czej wytwory hiobopodobne.

Dyrektor restauracji cierpi na kli-
niczną depresję, Rubi nieustannie kła-
mie, aż w końcu jego zmyślenia stają 
się rzeczywistością, Hagi fantazjuje 
o innym życiu, a Miron każdy poranek 
spędza w kawiarni, raz po raz udając 
kogoś innego. Płatny morderca po 
śmierci przeistacza się w pluszowego 
misia, a Ela pewnego dnia odkrywa, że 
wewnątrz Tzikiego pod zamkiem bły-
skawicznym spoczywa brutalny Jurgen. 
Keret karmi czytelników historiami peł-
nymi fantazji, smutku i absurdalnego 
humoru. 

Zbiór otwiera tytułowe opowiadanie, 
w którym trzech uzbrojonych mężczyzn 
żąda, by sam narrator opowiedział im 

1 Etgar Keret, Rury, przeł. A. Maciejowska, 
wyd. 2, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 2011.

jakąś historię: „Takie ciężkie czasy. Bez-
robocie, zamachy, Iran. Ludzie są sprag-
nieni czegoś innego. Myślisz, że co nas, 
zwyczajnych ludzi, sprowadziło tu do 
ciebie? Rozpacz, chłopie, rozpacz”. Spo-
ro tej rozpaczy u Kereta.

Sporo rozpaczy, ale niemało też hi-
storii dowcipnych, zaskakujących, a cza-
sem wręcz absurdalnych. A wszystko 
dlatego, że autor chce nam opowiadać 
rzeczywistość taką, jaka jawi mu się 
przez pryzmat ludzkiego, czasem nieła-
twego położenia.

Postaci błądzą, poszukując jakiegoś 
rozwiązania. Pomocy można by szukać 
u Boga, ale i to wydaje się pozbawione 
sensu. Bóg jest tu ukazany jako sfrustro-
wany inwalida na wózku, któremu całe 
to cierpienie też nie sprawia przyjemno-
ści. Nie jest przecież żadnym zboczeń-
cem ani sadystą. Jak sam tłumaczy, 
stworzył nas tak, jak umiał najlepiej.

Życie jednak nieustannie zaskaku-
je, więc może warto, jak jeden z boha-
terów, mieć wypchane kieszenie po to, 
by, kiedy przyjdzie szczęście, „powie-
dzieć «tak», a nie «Przykro mi, żałuję, 
ale nie mam papierosa/wykałaczki/mo-
nety do automatu z napojami». [...] To 
taka malutka szansa, żeby powiedzieć 
tak, a nie żałować”.

 
Paulina Łukasik 

III rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Nagle 
pukanie do drzwi

Są ludzie, którzy spadają z trzeciego piętra i wychodzą z tego najwy-
żej z siniakiem na siedzeniu, i są tacy, którzy źle staną na schodku i lą-
dują w szpitalu w gipsie. Wszystko kwestia szczęścia.
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„Myślę, więc jestem” — mawiał klasyk. 
Zastanawiam się więc, jak to jest, i do-
chodzę do wniosku, że spora część dzi-
siejszego społeczeństwa żyje... bez je-
stestwa.

Trudno uznać, że poddawanie się 
chwilowym modom i trendom to prze-
jaw myślenia. Chłonięcie wszystkiego, 
co przenika do nas z mediów, i głębo-
ka wiara w to — iluż z nas daje się te-
mu porwać i pochłonąć! Zamiast prze-
myśleć, zastanowić się, ile prawdy jest 
w tym, co płynie z ust przystojnego pre-
zentera, przyjmujemy to za niepodwa-
żalny pewnik. 

„Piękno jest podstawową gwarancją 
szczęścia” — zdaje się przekonywać 
nas kolejna reklama. „Zasady moralne 
są w tym sezonie passé”! — krzyczy 
gość talk-show. Jedna z celebrytek, pa-
rafrazując słowa innego klasyka — cie-
szącego się chyba nieco mniejszym 
szacunkiem niż przytoczony wcześniej,  
woła: „Niech żyje młodość, młodość 
i uroda!” I szczerzy białe zęby, i chwa-
li się gładką cerą bez zmarszczek, 
i prezentuje silikonowe piersi. 

My, odbiorcy, nie mamy ani czasu, 
ani ochoty pomyśleć, ile w tym wszyst-
kim racji. Dobre, jest to, co wygodne. 
A wygodniej nam wierzyć w to, co mó-
wią ludzie z ekranu. Wygodniej jest też 

przejrzeć wiadomości na popularnym 
portalu niż poszukać wiarygodnych in-
formacji gdzieś głębiej. 

Jak się miewa myślenie u przyszłych 
inżynierów i magistrów? Wcale nie le-
piej. Zgodnie z zasadą: „Nie mam czasu 
na wysiłek intelektualny” coraz rzadziej 
sięgają do książek i podręczników. Na-
wet tych, które teoretycznie powinny być 
niezbędne do uzyskania wymarzonego 
tytułu. Nie chodzą już nawet na skróty, 
ściągając co trzeba z niezastąpionego 
źródła wszelkiej wiedzy — Internetu, lecz 
po prostu korzystają z tego, co opraco-
wali trochę pilniejsi koledzy. Dwa ma-
giczne słowa „kopiuj, wklej” zostają po-
woli wypierane przez jedno magiczne 
„kseruj”.

Nie chcę generalizować, wrzucać 
wszystkich do jednego worka — od te-
go są media. Ze smutkiem muszę jed-
nak przyznać, że ludzi niemyślących 
jest wokół mnie z roku na rok coraz wię-
cej. Nie mam z kim porozmawiać o tym, 
co ważne. Nie mam z kim pójść na mą-
dry film do kina. Siadam więc wygod-
nie i włączam czarną skrzynkę, by zna-
leźć zrozumienie u niezastąpionego pa-
na z ekranu. 

Dorota Kościelniak 
III rok filologii polskiej 

(studia I stopnia)

Trudna sztuka myślenia

Felieton
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Przyszłam tylko kilka minut przed cza-
sem, więc stoję daleko od drzwi wej-
ściowych. Rozglądam się. Płeć piękna 
reprezentuje niemal cały przekrój spo-
łeczeństwa. Właściwie nie ma tu tylko 
dzieci. Starsza pani na przodzie, zaj-
mująca pool position, musiała tu być 
dużo wcześniej. Zaraz za nią dwie mło-
de, żywiołowo rozmawiające dziewczy-
ny. Tuż za nimi plasuje się kilka studen-
tek. Kolejkę zamykają panowie. Jest ich 
kilku. Nie jestem specjalistką od rozpo-
znawania wieku, ale ci na pewno mają 
więcej niż 40 wiosen. U wszystkich, bez 
względu na wiek i płeć, przed wybiciem 
godziny 9 na twarzy pojawia się rumie-
niec.

Kto pierwszy, ten lepszy

Perspektywa bezpośredniej rywalizacji 
zapewne odejmuje lat i dodaje skrzy-
deł. Żwawo, przyspieszając kroku, prze-
mierzają przestrzeń sklepu, by dostać 
się do wieszaków z ubraniami szybciej 
od konkurentów. W końcu i mnie udaje 
się dotrzeć do stojaków, niewiele jed-
nak już na nich zostało.

Jak to możliwe? Otóż wytrawne 
klientki lumpeksów nie tracą czasu na 
oglądanie tego, co zdejmą z wieszaka. 
Nieważne, co, za ile, męskie czy dam-
skie — ściągają tyle ciuchów, na ile po-

zwala im siła i rozpiętość ramion. Tu li-
czy się refleks i spryt. Jak na prawdzi-
wym polowaniu. Ja mogę liczyć tylko na 
to, że po zebraniu łupów te wyrafino-
wane graczki dokonają selekcji i do ka-
sy udadzą się z niewielką częścią 
ubrań. Wszak cena — prawie 50 zł za 
kilogram odzieży — wymusza odsianie 
ziarna od plew. 

Niektórzy jednak nie odwieszają. 
Kto? Klientki po fachu. Tak, z przymru-
żeniem oka, nazywam klientki second- 
-handów, które nie kupują tam ubrań 
dla siebie albo swojej rodziny, ale 
w szmateksach zaopatrują własne skle-
py, w których z zyskiem sprzedają ubra-
nia — nie na wagę, ale każdą sztukę 
wycenioną pojedynczo. Kupiony okazyj-
nie towar wędruje także na bazary, do 
przejść podziemnych, a w skrajnych 
przypadkach podobno odzież z second
-handów trafia też do sklepów z nowy-
mi rzeczami, gdzie zostaje zaopatrzo-
na w wydrukowaną przez właściciela 
metkę. 

Bezcen?

Średnia cena za kilogram używanej 
odzieży waha się od 40 do ponad 70 zł. 
Przy cenach za sztukę nie ma reguł. By-
wa, że zaczynają się już od złotówki. 
Wszystko zależy od rodzaju ubrania, 

Do biegu, gotowi, start!
Poniedziałek. Godzina 8.55. Przed drzwiami wejściowymi długa kolejka,  ■

ponad 20 osób. Głównie kobiety, choć nie tylko. Zerkają nerwowo na zegar
ki, pilnują miejsca w ogonku albo starają się zająć lepsze. To nie obrazek 
z czasów głębokiej komuny ani z przychodni, w której zaraz ruszy rejestra
cja pacjentów do lekarza specjalisty. To otwarcie lumpeksu w dzień dosta
wy towaru.

Felieton
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materiału i marki na metce. Najtaniej 
jest dzień przed dostawą, bo wtedy ce-
ny spadają. Na ich wysokość ma jed-
nak wpływ przede wszystkim pocho-
dzenie towaru. Jeśli właściciel sprowa-
dza odzież sam, a na dodatek z zagra-
nicy, rezygnując z pośredników, to cena 
będzie niższa. Jeśli sklep jest zaopatry-
wany bezpośrednio przez hurtownię, 
na pewno trudniej będzie zbić cenę. 
Poza tym nie jest nowiną ani przeja-
wem taniego populizmu, tylko znanym 
powszechnie faktem to, że wszystko 
niestety drożeje.

Plusy i minusy

Lumpeksowe łowy sprzyjają wzmaga-
niu się niechlubnego uczucia, jakim 
jest zawiść. Każda z ubraniowych pere-
łek tak naprawdę mogła trafić w moje 
ręce. Jedynie przypadek zadecydował, 
że tak się nie stało. Ta ruda dosłownie 

sekundę przede mną chwyciła tę blu-
zeczkę. O! I teraz stoi i ogląda... Niby 
się zastanawia, czy kupić. A tak na-
prawdę rozpiera ją duma, bo się jej tra-
fiło. Niech już ma... I tak będzie w tym 
wyglądać grubo! Lumpeksy niewątpli-
wie rodzą negatywne emocje. Dlatego 
też nie polecam chodzenia po lumpach 
z koleżanką noszącą ten sam roz-
miar — na pewno pomoże to uniknąć 
konfliktu.

Plusy? To „uczucie”, gdy kupujesz 
pięć sztuk fajnych, unikatowych ciu-
chów za 80 złotych. Za tę kwotę w Ga-
lerii Krakowskiej dostałabyś jeden, tak 
naprawdę średniej jakości sweterek. Je-
śli byłby naprawdę ładny, wkrótce w ta-
kich samych chodziłaby jedna trzecia 
kobiet w Krakowie.

 
Małgorzata Boguń 

III rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia I stopnia)

Felieton
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Czekoladowe serduszka, czer-
wone balony, kosze pełne kwia-
tów (przede wszystkim róż), po-
duszki w kształcie serca — wa-
lentynkowe symbole, których 
pełno na ulicach i w sklepach 
14 lutego, w dniu powszechnie 
znanym jako święto zakocha-
nych.

Walentynki wzbudzały i da-
lej wzbudzą emocje — zarów-
no pozytywne, jak i negatyw-
ne. Dlaczego? Jest kilka po-
wodów. Przede wszystkim z ra-
cji tego, że jest to święto za-
kochanych, osoby niebędące 
w związkach czują się „poszko-
dowane”. I tutaj pojawiają się 
problemy... Co ma zrobić taki 
człowiek w tym pięknym dniu? 
Zostać w domu, zajadając się 
czekoladą i oglądając filmy? 
W żadnym wypadku nie mogą 
to być komedie romantyczne, 
bo co, jeśli na ekranie telewi-
zora zobaczy się zakochaną 
parę? Wtedy nawet czekolada 
nie pomoże. A może trzeba za-
planować wieczór tak, aby nie 
myśleć o swojej samotności? 
Posprzątać mieszkanie, ugoto-
wać obiad, wyjść ze znajomy-

mi... Tyle że za każdym razem, 
kiedy włączymy radio czy tele-
wizor, słyszymy życzenia wysy-
łane sobie przez zakochanych 
i romantyczne piosenki. Jak wi-
dać, trudno jest przejść obojęt-
nie obok tego święta.

U zakochanych sprawa 
przedstawia się całkiem ina-
czej. To dzień, w którym można 
otrzymać od swojej drugiej po-
łówki kartkę-walentynkę, bukiet 
kwiatów czy po prostu jakiś 
drobny upominek. Każda zako-
chana para jednak obchodzi 
swoje walentynki częściej niż 
raz w roku. Przecież wszystkie 
spędzone razem chwile skła-
dają się na to święto. Walen-
tynki są tylko pretekstem do 
kolejnego spotkania.

Emocje, które towarzyszą lu-
dziom tego dnia, nie są jednak 
związane tylko z ich stanem 
uczuć. Święto to jest kontrower-
syjne, ponieważ nie jest nasze, 
polskie, lecz importowane z kra-
jów anglosaskich. Zwłaszcza lu-
dzie starsi nie rozumieją zafa-
scynowania młodych walentyn-
kami. Dawniej obchodzono so-
bótkę — było to ludowe święto, 

WALENTYNKOWE

Felieton
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o którym dzisiaj coraz rzadziej 
się pamięta. Rozpalano ogni-
ska, odbywały się wróżby, tań-
czono i śpiewano. Dziewczęta 
puszczały w nurty rzek wianki 
i w zależności od tego, co się 
z nimi działo — czy utonęły, czy 
zostały złapane przez kawale-
rów, czy płynęły dalej — prze-
powiadały sobie przyszłość. 
Obecnie rodzime zwyczaje są 
zastępowane obcymi. Nie po-
winno nas to dziwić, przecież 
istnieje coś takiego jak globali-
zacja, ale jednak ludzi przywią-
zanych do tradycji rażą takie 
nowości.

Najgorsza w tym wszystkim 
jest jednak komercjalizacja. 
Walentynki powinny być pięk-
nym świętem, czasem spędzo-
nym może na rozmyślaniach 
o naszych bliskich, może cza-
sem odpoczynku od codzienne-
go zabiegania. Tymczasem je-
steśmy wtedy atakowani ze 
wszystkich stron, zaczynając od 
radia i telewizji, gdzie słyszymy 
o walentynkowych wyprzeda-
żach romantycznych wycieczek, 
przez chodzące po ulicach wiel-
kie serca, które proponują za-
kup takich czy innych towarów, 

a skończywszy na walentynko-
wych wystawach sklepowych. 
Widząc to wszystko, można na-
prawdę znienawidzić to święto, 
a zwłaszcza cały ten przepych 
i tandetę, które mu towarzyszą.

Jak widać, można dużo mó-
wić o walentynkach, ferować 
różne poglądy, opinie i wnioski. 
Faktem jest, że święto to jest co-
raz bardziej popularne. Wyni ka 
to przede wszystkim z chęci 
zwiększenia zysków przez róż-  
ne firmy produkujące gadżety 
walentynkowe, ale może też, 
zwłaszcza w Polsce, z przejmo-
wania wszystkiego z Zachodu, 
w tym również świąt. 

Patrząc jednak trochę bar-
dziej optymistycznie... Dla na-
stolatek otrzymanie walentyn-
kowej kartki jest niewątpliwie 
wyróżnieniem, które może spo-
wodować zyskanie pewności 
siebie przez młode dziewczęta, 
chłopców natomiast święto to 
uczy odrobiny romantyzmu. Ko-
biety mogą mieć więc nadzieję, 
że romantyczni mężczyźni na-
dal istnieją.

Alicja Wielgus 
I rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia) 

Felieton

SHOW
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Za co kochamy czarne charaktery?

Literatura oraz film rządzą się odrębny-
mi prawami Trudno jednak nie zauwa-
żyć, że w obu tych przypadkach ważną 
rolę (oczywiście oprócz fabuły) odgrywa 
stworzenie interesujących postaci obda-
rzonych szerokim wachlarzem cech, przy-
zwyczajeń i specyficznych gestów. Tutaj 
doskonale sprawdza się kontrastowanie 
wyrazistych par antagonistów, najczę-
ściej na zasadzie opozycji dobra i zła. 
Dzięki temu zabiegowi odbiorca będzie 
z wypiekami na twarzy śledzić losy swe-
go ulubieńca. Co ciekawe, ten ulubieniec 
coraz częściej nie przypomina już budzą-
cego zaufanie, przystojnego i szlachetne-
go obrońcy uciśnionych. Wręcz przeciw-

nie — staje się kanibalem-erudytą lub 
prawdziwym architektem zła.

Na początku: białe kontra czarne

Wcześniej literatura i film pełniły przede 
wszystkim funkcję dydaktyczną — miały 
kształtować określone wzorce zachowań, 
postaw pożądanych zarówno w odniesie-
niu do społeczeństwa, jak i jednostki. Bar-
dzo wyrazistymi przykładami w historii li-
teratury są dzieła pozytywistyczne oraz 
klasyczne baśnie.

Zwłaszcza w tych drugich widoczny 
jest wyraźny podział na pozytywnych oraz 
negatywnych bohaterów. Oba typy są już 
w zasadzie od początku zdefiniowane 
i cechy ich reprezentantów ulegają na 
ogół tylko wzmocnieniu. Dobra postać bę-
dzie lepsza, natomiast zła nie zmieni swo-

Niejednoznaczni, źli, pociągający...
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jego postępowania i ponownie wybierze 
to, co posłuży realizacji jej egoistycznych 
celów.

W baśniach chętnie łączono charakter 
z wyglądem zewnętrznym: szlachetny czło-
wiek musiał być piękny i młody, a jego po-
wierzchowność całkowicie odpowiadała za-
letom ducha. Analogicznie: negatywną po-
stać charakteryzowała brzydota, jakaś ska-
za w wyglądzie, która czyni z niej odmieńca 
(tak np. przedstawiano czarownice). Czy 
ktoś wyobraził sobie kiedykolwiek Kopciusz-
ka z krzywym nosem? Albo niezbyt urodzi-
wą Śnieżkę? Czy też sympatyczne i obda-
rzone naturalnym wdziękiem przyrodnie 
siostry Kopciuszka? Chyba nikt się na to nie 
odważył. Bo bez szlachetnego charakteru 
nie można być pięknym. A negatywny bo-

hater jest po to, by pokazać, że zło zawsze 
zostanie ukarane, dobro zaś odpowiednio 
nagrodzone. Nie ma co, być czarnym cha-
rakterem nie jest łatwo.

Tysiąc odcieni czerni i szarości

Co stało się z klasycznym czarnym charak-
terem w dobie popkultury? Otóż pop kultura 
zrobiła z nim to, co potrafi naj lepiej, czyli 
wymieszała schematy i stworzyła setki róż-
nych wariacji na temat negatywnej posta-
ci — bardziej lub mniej odkrywczych. Mamy 
więc klasycznych reprezentantów zła lub 
ich parodie. Pojawiają się oni także jako re-
alne zagrożenie albo metafora szeroko po-
jętego bezprawia.

Niezależnie od tego, jak patrzymy na 
antagonistów sprawiedliwych jednostek, to 
coś sprawia, że poświęca im się nieraz 

Hannibal Lecter (Anthony Hop
kins) z filmu Milczenie owiec,  

reż. J. Demme (filmweb.pl)

Joker (Heath Ledger)  
z filmu Mroczny Rycerz,  

reż. Ch. Nolan (filmweb.pl)
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więcej uwagi niż herosom ratu-
jącym po raz kolejny świat od 
śmierci i anarchii. Z jakiejś 
przyczyny nie czujemy wstrętu 
do Hannibala Lectera ani do 
serialowego Dextera, który po 
pracy na posterunku policji 
(jest laborantem zajmującym 
się analizami krwi) zabija tych, 
którzy wymknęli się wymiarowi 
sprawiedliwości. Z uwagą przy-
glądamy się poczynaniom dok-
tora House’a, uzależnionego od 
tabletek przeciwbólowych, ge-
nialnego i zarazem egoi stycz-
nego lekarza, który nie cofnie 
się przed niczym, by rozpraco-
wać interesujący go przypadek 
medyczny. Każdy z nich jest 
w mniejszym lub większym stop-
niu czarnym charakterem, ale 
łączą ich dwie sprawy: niejed-
noznaczność i uwielbienie od-
danych fanów.

Fotogeniczność zła

Żeby dobro zwyciężyło, musi 
się najpierw pojawić czynnik 
zła, który stosując przemoc, 
dąży do osiągnięcia włąsnych 
celów. Czasem, jak choćby 
w przypadku demonicznego Jo-
kera z filmu Nolana Mroczny 
Rycerz, wprowadzenie chaosu 
nie wiąże się z chęcią uzys-
kania czegoś konkretnego. Po 
prostu: Joker robi to, na co aku-
rat ma ochotę, bez głębszej 
motywacji. Świetnie opisują ten 
typ czarnych charakterów sło-
wa Alfreda Pennywortha, jed-
nego z bohaterów filmu: „Nie-
którzy ludzie nie potrzebują 
żadnej logiki ani pieniędzy. 
Nie można ich kupić, torturo-

wać ani negocjować z nimi. 
Niektórzy chcą tylko patrzeć, 
jak świat płonie”. Tu właśnie 
ujawnia się przyczyna, dla któ-
rej negatywny bohater budzi 
więcej emocji niż ten szlachet-
ny — jest on zupełnie nieprze-
widywalny. Czy Harry Potter, 
Luke Skywalker lub Aragorn 
z dzieł Tolkiena poświęciliby 
życie niewinnych ludzi dla re-
alizacji własnych zachcianek? 
Albo dla czystej zabawy? To 
nie do pomyślenia!

Czarne charaktery nie są 
w żaden sposób ograniczone 
nakazami moralnymi i społecz-
nymi. Jedyne ograniczenie sta-
nowi ich wyobraźnia. To budzi 
zrozumiałą fascynację i cieka-
wość. Jak daleko można się 
posunąć? Czy można wysa-
dzić wieżowiec dla rozrywki?

Ta nieprzewidywalność po-
stępowania sprawia, że śledze-
nie literackich lub filmowych 
losów „tego złego” wykracza 
poza bierną obserwację. To 
gra między uosobieniem total-
nej wolności, nieraz destrukcyj-
nej, a naszymi przyzwyczaje-
niami i świadomoś cią, że za 
każdy czyn ponosi się konse-
kwencje.

Piękny umysł?

Nieobliczalność to jedna spra-
wa. Drugą jest możliwość wnik-
nięcia w psychikę geniusza, za-
obserwowania mechaniz mów, 
które zmieniają miłego czło-
wieka w psychopatę pozbawio-
nego emocji. Tacy bohaterowie 
uwodzą nienagannymi manie-
rami, wyrazistą osobowością, 

Coolturka Coolturka
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imponującą znajomością kultu-
ry i pozornie przyjaznym uśmie-
chem. 

Klasyczny przykład to Han-
nibal Lecter — w wersji książ-
kowej oraz filmowej, gdzie nie-
zwykłą kreację stworzył w tej 
roli Anthony Hopkins. Jego eru-
dycja, wysoka kultura osobi-
sta, subtelne poczucie humoru 
usypiają krytyczną uwagę od-
biorcy. Jest też kanibalem? To 
nic! — chciałoby się zawołać 
z entuzjazmem. W porównaniu 
ze skorumpowanym i zepsu-
tym moralnie otoczeniem ten 
miłośnik dobrego wina oraz 
ludzkiego mózgu awansuje do 
grona postaci, które darzy się 
prawdziwą sympatią. Nawet je-
go specyficzne zainteresowa-
nia kulinarne („Kiedyś nękał 
mnie rachmistrz spisowy. Zja-
dłem jego wątrobę z fasolką 
i popiłem wybornym chianti”) 
nie budzą aż takiego obrzy-
dzenia.

Nie mniej fascynującą po-
stacią jest Vito Corleone. Ma-
rio Puzo stworzył przekonujący 
obraz prawdziwego gangste-
ra. Już to powinno budzić 
sprzeciw: w końcu mafia jest 
mafią. A tu struktury przestęp-
cze są potraktowane w zasa-
dzie jak zwykłe miejsce pracy. 
Główny bohater, z jednej stro-
ny, jest przedstawiony jako tro-
skliwy ojciec rodziny, z drugiej 
zaś — to bezwzględny prze-
stępca, który prowadzi krwawe 
wojny z innymi organizacjami 
mafijnymi. Tutaj też wkrada 
się niejednoznaczność: Cor leo-
ne stanowi zaprzeczenie pod-
po rządkowania się ładowi pu-
blicznemu, ale jednocześnie jest 

to po prostu sympatyczny czło-
wiek, na którego można za-
wsze liczyć. Można go nawet 
bardzo lubić pomimo krwi ofiar, 
którą ma na rękach.

Mniej znaczy lepiej

Czarny charakter budzi więcej 
emocji, gdy nie jest do końca 
określony: pojawia się znikąd, 
nie wiemy, co nim kieruje, nie 
wiemy także, co zrobi. To po-
woduje, że stawiamy sobie co-
raz więcej pytań i próbujemy 
znaleźć na nie zadowalające 
odpowiedzi. Większość „złych” 
traci na atrakcyjności, kiedy 
dowiadujemy się zbyt wiele 
o ich wcześniejszym życiu. Mo-
że dlatego, że zła nie da się 
ująć w żadne ramy? Jeśli jed-
nak te informacje są podane 
w wyważony sposób, to mamy 
niepowtarzalną okazję wniknąć 
w naturę takich postaci. Nawet 
samo obserwowanie zmierza-
nia ku „ciemnej stronie Mocy” 
jest niesamowitym przeżyciem 
— tak dzieje się w przypadku 
Nowej Sagi Star Wars. Wi dzi-
my Anakina, którego każdy ko-
lejny krok prowadzi do prze-
miany w przerażającego, odzia-
nego w czarne szaty Lorda Va-
dera. Czy ktoś bez tego uwie-
rzyłby, że był on kiedyś zwy-
kłym człowiekiem, przeżywają-
cym wzloty i upadki?

W każdym odrobina zła

Trudno utożsamiać się z bo-
haterem wspaniałym, szlachet-
nym, skłonnym do poświęceń. 

Coolturka Coolturka
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany 

Taka postać nie przeżywa 
upadków i zawsze wie, jak po-
stępować. Nie ma ludzi ideal-
nych. Każdy nosi w sobie odro-
binę zła — z tego powodu moż-
na odnieść wrażenie, że coś 
nas jednak łączy z czarnymi 
charakterami. Ich osobowość 
jest skomplikowana, a swym 
zachowaniem uzewnętrzniają 
najmroczniejsze aspekty ludz-
kiej natury. To paradoks, ale 
taka postać jest bliższa zwy-
kłemu człowiekowi niż niedo-
ścigniony ideał. Jedyna różni-
ca polega na tym, iż przecięt-
na osoba nie ulega takim in-
stynktom, w przeciwieństwie 
np. do Jokera, który błyska-
wicznie realizuje swoje przera-
żające pomysły.

Taki ładny pan...

Czy coś się natomiast zmieni-
ło w kwestii łączenia charak-
teru z wyglądem? Tak i nie. 
„Źli” nadal wyróżniają się 
ekscentrycznym emploi, czego 
przykładami są Lord Volde-
mort, Lord Vader w swym cha-
rakterystycznym hełmie, kolej-
ni przeciwnicy superbohate-
rów. 

Pojawiła się reprezentacja 
negatywnych postaci o zupełnie 
przeciętnej powierzchowności. 
Gdybyśmy spotkali ich na ulicy, 
na pewno nikt nie rozpoznałby 
w nich potencjalnych morder-
ców. Przykładem jest Stansfield 
z filmu Leon zawodowiec, ale 
i John Doe z Siedem. Zło może 
więc kryć się w nawet najbar-
dziej niepozornym człowieku. 
I wtedy naprawdę przeraża.

Trzecia grupa to osobnicy 
bardzo źli i przystojni. W ten 
sposób realizują się słowa Mi-
chaela Douglasa: „Dob rze za-
g rać czar ny cha rak ter to ak-
tor skie wyz wa nie, ale i przy-
jem ność. Gdybym miał so bie 
wyob ra zić diabła, to na pew-
no byłby bar dzo at rakcyj ny. 
Diabeł nie chce straszyć, tyl 
 ko uwodzić”. Coraz częściej 
zło i uroda występują razem, 
co stanowi odejście od kla-
sycznych wizerunków dobrych 
i złych postaci. Seria lowy Dex-
ter jest przystojnym mężczyz-
ną, który w nietypowy (i krwa-
wy) sposób spędza wolny 
czas. Również w popularnych 
młodzieżowych serialach ta-
kie połączenie jest coraz częś-
ciej spotykane: w Pamiętni
kach wampirów jeden z bo-
haterów o imieniu Klaus, któ-
ry łączy w sobie cechy wampi-
ra i wilkołaka, nie cofa się 
przed niczym, dążąc do stwo-
rzenia armii oddanych sług. 
Niezależnie od tego, jak bar-
dzo jest okrutny i ile osób po-
zbawi życia, to i tak pozosta-
je przystojnym facetem, obda-
rzonym zniewalającym uś mie-
chem i subtelnym poczuciem 
humoru. Zło staje się więc po-
żądanym i niezwykle atrakcyj-
nym towarem, a my coraz częś-
ciej po niego sięgamy, bo — 
jak napisała kiedyś Swiet łana 
Aleksijewicz — „Zło jest bez 
wątpienia kuszące. Bardziej 
urozmaicone niż dobro. Bar-
dziej atrakcyjne”.

 
Sylwia Kępa 

III rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany 

Brakuje nam tęczy w życiu. Mo-
że nawet nie wiemy o tym, że 
powinna ona w naszym życiu 
być. Co to oznacza tęcza? Ko-
lory, te wyjątkowe rzeczy, które 
ubarwiają nasze życie. A cze-
mu ich nam brakuje? Bo ich 
nie szukamy. Nie wierzymy, że 
mogą gdzieś być. Albo wierzy-
my, że gdzieś one są, ale cze-
kamy, aż się pojawią same, 
spadną nam z nieba prosto 
w ręce, żeby dopiero wtedy je 
wykorzystać. Życie jednak jest 
codziennym poszukiwaniem, sta-
waniem się lepszym, a nie cze-
kaniem na lepsze. Zanim tęcza 
się pojawi, muszą rozejść się 
szare chmury nad naszymi gło-
wami.

Bywają książki-drogowska-
zy. Czasami, gdy nie wiesz co 
zrobić, wystarczy zamknąć się 
w ciszy, wziąć książkę do ręki 
i czytać, czytać, czytać. Po co? 
Aby znaleźć odpowiedzi na py-
tania, które czasem wydają się 
trudne, a okazują się łatwe. 
Książka Moniki Sawickiej Sie
dem kolorów tęczy jest takim 
drogowskazem. Ale nie tylko. 
Jest też energią. Energią obec-

ną w kolorach, ale i w myśleniu, 
które płynie w stronę wszech-
świata, aby się z nim komuniko-
wać. Wszechświat na nie odpo-
wiada, nawet jeśli w to nie wie-
rzysz. W tej energii właśnie i we 
wszechświecie znajdują się od-
powiedzi na nasze trudne pyta-
nia.

Bohaterki są „dwie”. Dlacze-
go w cudzysłowie? Nie chcę 
uchylać rąbka tajemnicy, ale 
nie do końca główne bohaterki 
są dwie. Więcej jednak nie zdra-
dzę. Mogę tylko powiedzieć, że 
autorka osiągnęła zaskakujący 
efekt tym zabiegiem. Dwie są 
także opowieści w powieści, 
niby oddzielone od siebie rzę-
dem gwiazdek, ale ani jednej, 
ani drugiej nie da się czytać od-
dzielnie. Zanim jednak historia 
się rozpocznie, czytelnik zosta-
nie wprowadzony w odpowied-
ni nastrój dwustronną dedyka-
cją, wypowiedziami autorki, cy-
tatami z innych utworów literac-
kich i muzycznych. Czytając tę 
książkę, wzbogacamy się nie 
tylko o jej treść, ale też o frag-
menty innych utworów, z któ-
rych swą energię i natchnienie 

Czytanizm 
w kolorach tęczy

Coolturka
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czerpie autorka. Masz, Czytelni-
ku, nawet okazję przeczytać 
parę romantycznych listów So-
bieskiego do Marysieńki!

„Bohaterki” stają przed 
ogromnym wyzwaniem. Ich ży-
cie przewraca się do góry noga-
mi. Szukają więc rozwiązania 
swoich problemów, które źródła 
mają w wielu „miejscach”. Od-
krywają je one przed nami 
i przed sobą jednocześnie. Mó-
wią o nich bez wstydu, bez ko-
kieterii, nie szczędząc nam 
szczegółów swojego życia in-
tymnego. Ekshibicjonizm? Nie, 
sądzę, że raczej odwaga do 
mówienia o sobie, nie pomija-
jąc niczego, co byłoby istotne 
(bo każdy szczegół jest niezwy-
kle ważny). Odwaga mówienia 
o tym, o czym niby nie powinno 
się mówić. Dlaczego? Bo kiedyś 
tak ktoś powiedział. Ludzie (bar-
dzo ogólnie powiedziane, gdyż 
nikt nam nie odpowie na pyta-
nie, jacy ludzie — zawsze bę-
dzie mówić: inni tak powiedzie-

li, więc tak chyba musi być). 
„Bohaterki” nie boją się w towa-
rzystwie innych, bliskich im ko-
biet mówić (nawet głoś no, tak 
aby inni słyszeli), „co, kto je 
boli”. Bezwstydne czy po prostu 
uczciwe wobec siebie, szczere? 
Dialogów w książce jest mnó-
stwo — bezpośrednich i listow-
nych. Rozmyślań jest jeszcze 
więcej — dochodzących prawd 
ukrytych, o charakterze filozo-
ficznym, objaśniających życie. 
Wyrażone są one niezwykle bo-
gatym językiem. Dzięki temu 
książka bawi, ale i może dopro-
wadzić do płaczu. Jest w niej 
tak wiele emocji, jak językowych 
„przepychanek” (tak nazwałam 
tę atrakcyjność słów).

„Bohaterki” przebrną przez 
drogę siedmiu kolorów tęczy, 
które niosą ze sobą wiele zna-
czeń. Będzie to droga walki 
z samym sobą o miłość, szczę-
ście, stabilizację, bezpieczeń-
stwo, przyszłość. Te kolory 
w końcu stworzą całą paletę 
barw, a na końcu przyjdzie wio-
sna. Kolorowa? Czy kolory nie 
zbledną? Co ze sobą przynie-
sie? Czy meta, która jednocze-
śnie jest punktem startowym, 
otworzy „bohaterki” na nowe-
lepsze, czy na nowe-gorsze? 

Czytelniku, odwiedź koloro-
wy świat Moniki Sawickiej, ale 
przygotuj się na to, że nie za-
braknie w nim miejsc niedo-
malowanych, cieni, ciemnych 
barw. Bo żeby pojawiła się tę-
cza, muszą pojawić się chmu-
ry, które trzeba rozpędzić!

 
Karolina Krzysztofiak 

III rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Zjawisko — czytanizm kontrolowany 
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Zjawisko — czytanizm kontrolowany 

Kraków to nie tylko Wawel, Sukiennice 
i Kazimierz — miejsca, które zna nie-
mal każdy, to również liczne kawiarnie, 
puby i restauracje. Dziś są centrum 
spotkań towarzyskich i biznesowych, 
przed stu laty stanowiły centrum kultu-
ralnego życia miasta.

Na przełomie XIX i XX w. krakow-
skie kawiarnie były barwną przestrze-
nią artystyczną. To tam spotkać można 
było literatów i artystów, którzy toczyli 
długie dyskusje na temat literatury i fi-
lozofii (nierzadko pod wpływem sporej 
ilości alkoholu) albo spędzali czas na 
czytaniu prasy. 

Wśród stałych bywalców krakow-
skich kawiarni szczególnie wyróżniała 
się grupa skupiona wokół Stanisława 
Przybyszewskiego, jednego z najgłoś-
niejszych pisarzy modernizmu — cyga-
neria krakowska. Było to grono złożone 

głównie z artystów (w skład grupy 
wchodzili również przedstawiciele in-
nych zawodów), którzy manifestowali 
swój sprzeciw wobec panujących sto-
sunków społecznych oraz pogardę dla 
mieszczaństwa. Cyganów wyróżniał nie 
tylko stosunek do życia, ale również 
oryginalny strój — czarna peleryna 
i kapelusz z dużym rondem.

Jednym z najchętniej odwiedzanych 
przez członków cyganerii miejsc był 
„Paon” — kawiarnia zlokalizowana 
w pobliżu Teatru Miejskiego (dziś Teatr 
im. J. Słowackiego), przy ul. Szpital-
nej 38. Było to miejsce wyjątkowe, w któ-
rym gościły najznakomitsze postacie 
przełomu wieków, m.in. Stanisław Wy-
spiański i Przybyszewski. Ci właśnie 
twórcy uchodzą za pomysłodawców na-
zwy lokalu — zainspirował ich wiersz 
słynnego belgijskiego poety Maurice’a 

Kawiarnie krakowskie

Czas przeszły 
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Maeterlincka (paon — franc. ‘paw’). 
Warto wspomnieć, że na jednej ze 
ścian kawiarni wisiało płótno, na któ-
rym artyści mogli składać swoje podpi-
sy, wiersze i rysunki. Centralne miejsce 
na płótnie zajmowała świątynia grecka 
z karykaturalnymi przedstawieniami sta-
łych bywalców „Paonu”.

Najbardziej literacką z krakowskich 
kawiarni tamtego okresu był niewątpli-
wie lokal Władysława Schmidta, na ro-
gu ul. Szewskiej i Plant. Było to też 
miejsce, gdzie można było poczytać 
prasę albo wypić kawę, siedząc na we-
randzie. Sporą popularnością cieszyła 
się również otwarta całą dobę ka-
wiarnia Rosenstocka usytuowana przy 
ul. Lubicz. Stałymi jej gośćmi byli głów-
nie rzemieślnicy i handlarze, ponieważ 
jednak inne lokale zamykane były 
o stałych godzinach, do Rosenstocka 
wraz z nadejściem nocy przenosili się 
również artyści. 

Ważnym miejscem na mapie Krako-
wa była kawiarnia Franciszka Sauera, 
na rogu ul. Szczepańskiej i Sławkow-
skiej. Wyróżniało ją oryginalne, baroko-
we wnętrze i oddzielne sale dla kobiet, 
do których panowie mogli wejść tylko 

w towarzystwie przedstawicielek płci 
pięknej. Trzeba zaznaczyć, że w krakow-
skich kawiarniach początkowo bywali 
wyłącznie mężczyźni. Z upływem czasu 
zaczęły je odwiedzać również kobiety — 
początkowo emancypantki i studentki. 
Jednym z pierwszych miejsc, gdzie stale 
pojawiały się kobiety, była „Secesja” na 
rogu ul. św. Anny i Rynku.

Niewątpliwie najpopularniejszą kra-
kowską kawiarnią była „Cukiernia Lwow-
ska” Apolinarego Jana Michalika. Po-
wstała w 1895 r. i niemal od samego po-
czątku stała się ulubionym miejscem 
spotkań krakowskich malarzy. Wkrótce 
zjawili się tam także literaci. To oni, 
z uwagi na brak okien w głównej sali ka-
wiarni, nazwali cukiernię „Jamą Michali-
ka”. Największą sławę usytuowanej przy 
ul. Floriańskiej kawiarni przyniósł jed-
nak utworzony w 1905 r. kabaret literac-
ki „Zielony Balonik”. Legendarną „Jamę 
Michalika” można odwiedzać do dziś, 
a warto, bo nadal czuć tam wyjątkową 
atmosferę początku XX w. 

 
Dorota Kościelniak 

III rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)
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W „Rydlówce”

Nasz Kraków 

Przy ul. Tetmajera 28 w Bronowicach Małych znajduje się zabytkowy  ■
dworek. Znany jest z wesela Lucjana Rydla, poety, z chłopką Jadwigą Mi
kołajczykówną, które zostało uwiecznione w dramacie Wyspiańskiego. Ak
cja utworu rozgrywa się w pokoju Włodzimierza Tetmajera, gdzie autor 
wpatrywał się w kopię obrazu Matejki Wernyhora, uważnie zarazem słucha
jąc rozmów gości — chłopów bronowickich z inteligencją. Współcześnie 
cały parter dworku zajmuje Muzeum Młodej Polski.

Muzeum Młodej Polski 
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Nasz Kraków

Izba taneczna

Izba-scena 
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Nasz Kraków

Świetlica

Alkierz
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Nasz Kraków 

Dworek powstał w 1894 r. Zbudowany 
został z drewna przez malarza Włodzi-
mierza Tetmajera cztery lata po jego 
ślubie z córką Jacka Mikołajczyka, chło-
pa z Bronowic. W 1908 r. dom kupił Ry-
del, który rozbudował go, urządził 
w środku świetlicę oraz pokrył da-
chówkami, usuwając strzechę. Pożar 
w 1968 r. dokonał wielkich zniszczeń, 
lecz budynek niebawem odnowiono 
z okazji setnej rocznicy urodzin Stani-
sława Wyspiańskiego. Opiekę nad nim 
objął krakowski oddział PTTK. Nadal 
stanowi własność rodziny Rydlów.

Wesele przedstawia sceny z popra-
win. Drugiego dnia uroczystości Wy-
spiański stał oparty o framugę i przy-
glądał się tańczącym parom, będąc 
pod wrażeniem obrzędowości szlachec-
ko-chłopskiej. Po premierze dramatu 
w teatrze krakowskim niektóre przed-
stawione w nim osoby poczuły się ura-
żone, szczególnie Panna Młoda, uka-
zana jako niezbyt rozgarnięta wiejska 
dziewczyna.

Izbascena

Wnętrze pomieszczenia stanowi wierną 
rekonstrukcję dekoracji z premiery Wese
la. W wielu szczegółach wiernie odpo-
wiada opisowi umeblowania zamiesz-
czonemu w didaskaliach. Na okrągłym 
stole znajduje się świecznik żydowski. 
Kopia obrazu Wyspiańskiego ukazujące-
go Matkę Boską Ostrobramską umiesz-
czona jest nad drzwiami do izby tanecz-
nej. Szable i flinty wiszą na ścianie, 
w kącie umieszczone jest biurko zakryte 
papierami, a nad nim litografia Werny
hory. Fotel z wysokim oparciem stoi pod 
oknem. W izbie znajduje się także bielo-
ny piec, stary zegar z alabastrowymi ko-
lumienkami na stoliku empire, skrzynia 
krakowska — wszystko na właściwym 
miejscu.

Izba taneczna

Znajdują się tutaj pamiątki rodzinne 
Rydla, m.in. jego portret autorstwa Wy-
spiańskiego oraz cztery wizerunki Jad-
wigi, wykonane przez Wojciecha Weis-
sa, Antoniego Kamieńskiego, Stanisła-
wa Fabijańskiego i Stanisława Kamoc-
kiego. Zobaczyć możemy także w izbie 
kantorek Rydla i pozostałości jego im-
ponującej biblioteki.

Alkierz

W tym miejscu zgromadzono pamiątki 
po gościach wesela, przede wszystkim 
fotografie. Jest tutaj również skrzynia 
wyprawna Jadwigi, krzesło projektowa-
ne przez Wyspiańskiego, pierwodruki 
utworów Rydla, Kazimierza Tetmajera 
i Wyspiańskiego, wraz z autografami 
i dedykacjami. 

Świetlica

Prezentowane są w niej obrazy z okre-
su Młodej Polski, przedstawiające bro-
nowickie pejzaże. Pomieszczenie było 
pracownią Rydla. W świetlicy ekspono-
wane są ponadto m.in. meble ozdobio-
ne deseniem kwiatowym, popiersie Wy-
spiańskiego i rzeźba przedstawiająca 
Lucjana Rydla.

Godziny otwarcia: poniedziałek, wto-
rek, środa, piątek i sobota: 9.00–15.00; 
czwartek: 13.00–19.00. W niedziele i świę-
ta muzeum jest nieczynne.

 
Katarzyna Lisowska 

III rok pedagogiki  
społecznoopiekuńczej  

z pedagogiką szkolną UP 
(studia I stopnia)

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Młodej Polski „Rydlówka”.
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Ustalenie ram chronologicznych zjawi-
ska czarowstwa nie należy do rzeczy 
łatwych. Procesy czarownic, ujęte jako 
zbiór zależnych od siebie zdarzeń, po-
zwalają jedynie oszacować początek 
i koniec tych praktyk. We wstępie do 
książki Procesy czarownic w Polsce 
w XVII i XVIII wieku Bohdan Baranow-
ski zaznaczał, że w Europie procesy 
o czary najbardziej rozpowszechniły 
się w XV–XVIII w.1 Podkreślał, że kiedy 
na zachodzie Europy wiele osób pada-
ło ofiarą zabobonu, w Polsce na ten te-
mat wiadomo było raczej niewiele2. 

W literaturze historycznej można na-
potkać informacje o tym, że pierwsze 
procesy o czary miały niegroźny prze-
bieg i należy je raczej traktować z przy-
mrużeniem oka. Dowiadujemy się np., że 
„w 1536 r. pewien właściciel uli zaskar-
żył swoją sąsiadkę, że czarami zmusiła 
swoje pszczoły do zabierania miodu 
z jego uli. Wyrok sądu był salomono  
wy, gdyż nakazano spalić tylko winne 
pszczoły [...]”3. Mimo że sprawa ta wyda-
je się dosyć błaha, to nie trzeba sądzić, 
że wszystkie procesy, które odbywały na 
początku XVI w., miały podobnie łagod-
ny charakter. Baranowski uważał, że 
„pierwszy prawdopodobnie w Polsce pro 
 ces czarownicy zakończony wyrokiem 
śmierci na stosie miał miejsce w Wali-
szewie koło Poznania w r. 1511”4. Nale-
ży też powiedzieć o mieszczce krakow-
skiej, „która za sympatie dla judaizmu 
oraz za bliżej nie sprecyzowane «prakty-

1 B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce 
w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952, s. 11.

2 Tamże, s. 15.
3 M Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, 

Kraków 2002, s. 284.
4 B. Baranowski, dz. cyt., s. 22.

ki czarnoksięskie» spalona została na 
stosie w r. 1539”5. 

Powołując się na Volumina legum — 
pierwszy polski zbiór prawa stanowio-
nego, Baranowski zauważył, że konsty-
tucja z 1543 r. zawierała wzmiankę, „że 
wszelkie procesy o czary należeć po-
winny do kompetencji władz duchow-
nych a tymczasem jakby na przekór, od 
tego właśnie czasu przestano je prze-
kazywać do rozpatrywania klerowi, na-
tomiast wbrew wspomnianej konstytucji 
zaczęły się procesy czarownic w są-
dach miejskich”6. Mariusz Markiewicz 
odniósł się do tej kwestii z małym za-
strzeżeniem, które nieco rozjaśniło męt-
nie zarysowaną przez Baranowskiego 
sprawę. Wyjaśniał mianowicie, że fak-
tycznie „sejm postanowił, że sprawy 
o czary mają być rozstrzygane w są-
dach duchownych, ale z zastrzeżeniem, 
że mogły je rozpatrywać sądy świeckie, 
jeżeli wynika z nich szkoda materialna. 
W rezultacie procesy o czary odbywały 
się przed sądami świeckimi”7. 

Uwadze władz kościelnych nie mo-
gło jednak umknąć przestępstwo takie, 
jak zbezczeszczenie hostii. Zdaniem 
Baranowskiego sprawa taka musiała 
trafić do sądu duchownego, jak było 
w przypadkach ubogiej szlachcianki 
Doroty Łużeckiej i kilku Żydów. Z tymi 
postaciami wiążą się głośne w ówczes-
nym Krakowie wydarzenia. W r. 1556 
władze kościelne wydały wyjątkowo 
nieprzychylne wyroki. Pomimo sprzeci-
wu króla i szlachty kobieta za rzekome 
zbezczeszczenie hostii poniosła śmierć 

5 Tamże, s. 20.
6 Tamże, s. 19.
7 M. Markiewicz, dz. cyt., s. 284–285.

Czarowstwo w Polsce 
w XVI–XVIII wieku
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na stosie, natomiast Żydzi zmarli pod-
czas tortur8.

Według Pauliny Węgrzyn w w. XVII 
doszło do diametralnej zmiany w kwe-
stii sądzenia przestępstw na tle religij-
nym: „[...] w ramach reformy Kościoła 
dążono do katechizacji najniższych 
warstw społeczeństwa głównie przy po-
mocy jezuitów. Niestety krzewienie wia-
ry oparte było na strachu przed szata-
nem i piekłem. Wtedy też czary zaczy-
nają być traktowane jako odstępstwo 
od wiary, a Kościół dąży do przejęcia 
tych spraw”9. 

W r. 1754 pojawiła się książka No 
we Ateny Benedykta Chmielowskiego. 
W rozdziale O opętanych autor pisał: 
„Opętany zowie się Energumenus, to 
Dae moniacus, to Arreptitius, to Daemo
nium habens”10. W tym samym rozdzia-
le zaznaczył, że: „Czart, gdy w człeka 
wstępuje, ma do niego ingres którędy-
kolwiek”. Zaraz potem dodaje, próbując 
swych sił na polu filozofii: „A choć też są 
dwa duchy w jednym ciele opętanego, 
dusza i czart, różnym są sposobem; du-
sza jak forma w materyi, a czart jako 
rzecz obca, na obcym miejscu motor in 
mobili”11. Chmielowski wyliczył też 24 ce-
chy, po których można rozpoznać czło-
wieka opętanego. I tak: „Jeśliby koźlęci-
ny przez dni 30 jeść nie chciał [...]. Jeśli 
ma oczy straszne, członki słabe [...]. Je-
śli mówi językiem Cudzoziemskim nie-
nauczonym [...]. Od niektórych wychodzi 
zimny wiatr [...]. Innym brzuch się zdyma 
jako bęben [...]. Sen miewają cudnie 
twardy, i jak by byli bez zmysłów często 

8 B. Baranowski, dz. cyt., s. 20.
9 P. Węgrzyn, Procesy domniemanych cza

rownic na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku, 
cyt. za: http://www.iarchiwum.pl/artykul/36/procesy- 
domniemanych-czarownic-na-ziemiach-polskich-
w-xvii-i-xviii-wieku-1.html (dostęp: 17 XII 2012).

10 B. Chmielowski, Nowe Ateny, cyt. za: http://
literat.ug.edu.pl/ateny/0011.htm, (dostęp: 17 XII 
2012).

11 Tamże.

się prezentują [...], wtedy prawdziwie są 
opętani”12. Wedle Chmielowskiego te 
i podobne cechy mogły wystarczyć do 
uznania kogoś za opętanego. Pod zna-
kiem zapytania stoi jednak to, czy sądy 
traktowały poważnie, czy raczej z dy-
stansem sprawy o opętanie lub paranie 
się czarami.

O ostatnim procesie, który miał miej-
sce w Doruchowie koło Ostrzeszowa 
(w ziemi wieluńskiej) w 1775 r., pisał Ja-
nusz Tazbir. Jego zdaniem o procesie 
14 czarownic „wiemy jedynie z anonimo-
wej relacji, ogłoszonej w sześćdziesiąt 
lat później na łamach wychodzącego 
w Lesznie «Przyjaciela Ludu»”13. Wedle 
Tazbira wydarzenia, o których było gło-
śno po publikacji w „Przyjacielu Ludu”, 
nie są autentyczne: „Reasumując, nale-
ży przyjąć, że jeśli nawet w Doruchowie 
był jakiś proces, to na pewno nie tak 
liczny i nie w roku wymienionym w rela-
cji. Trąci ona na milę fikcją literacką”14.

W książce pt. Procesy czarownic 
w XVI–XVIII wieku Małgorzata Pilaszek 
nie ograniczyła się jedynie do formuło-
wania jałowych tez. W jej pracy widać 
rzeczową analizę każdego z podjętych 
problemów, do której badaczka wykorzy-
stała bogaty zasób materiałów faktogra-
ficznych. Od samego początku aż do 
końca czytelnik zostaje zaangażowany 
w intrygującą treść dyskursu. Nie może 
umknąć uwagi wręcz narzucająca się 
polemika z Baranowskim, która momen-
tami przeradza się w ostrą krytykę auto-
ra Procesów czarownic w Polsce w XVII 
i XVIII wieku. Pilaszek podjęła polemi 
kę z Baranowskim w kwestii s p r a w 
o  n i e s ł u s z n y  z a r z u t  c z a r o w -
s t w a. Jej zdaniem Baranowski potrakto-
wał ten problem bardzo pobieżnie, 

12 Tamże.
13 J. Tazbir, Proces czarownic w Doruchowie, 

[w:] Cudzy piórem... — falsyfikaty historycznolite
rackie, Poznań 2002, s. 103.

14 Tamże.

Filozoficznie
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a w konsekwencji wyciągnął 
błędne wnioski. Pilaszek na 
nowo zbadała to zagadnienie, 
dzięki czemu wysnuła zaskaku-
jące spostrzeżenia. Twierdziła 
mianowicie, że: „Pisarze, którzy 
sporządzali protokoły rozpraw, 
nie znali takiej kategorii spraw, 
jak sprawy o niesłuszny zarzut 
czarowstwa (przynajmniej nie 
w takim rozumieniu, jakie pro-
ponuje B. Baranowski)”15. We-
dług niej odbywały się nato-
miast s p r a w y  o  z n i e s ł a -
w i e n i e i to wśród należy 
umieś cić sprawy o niesłuszny 
zarzut czarowstwa16. Zdaniem 
badaczki ta praktyka zaciem-
nia jednak wgląd w procesy 
czarownic, ponieważ w takich 
przypadkach „nie można, rzecz 
jasna, dociec, czy jedną z obelg, 
którymi obrzucały się strony 
procesowe, było słowo czarow
nica. Nie można więc ustalić, 
czy dana sprawa o zniesławie-
nie była w jakimś stopniu zwią-
zana z problematyką czarow-
ską”17.

Nieco inny problem stanowi 
to, z jakich powodów i przez 
kogo wnoszone były do sądów 
sprawy o zniesławienie. Zda-
niem Pilaszek odpowiedź na to 

15 M. Pilaszek, Procesy czarownic 
w Polsce w XVI–XVIII w., s. 3. Tekst, 
z którego korzystał autor niniejszej roz-
prawy, dostępny jest do pobrania na 
stronie internetowej pod adresem: 
http://chomikuj.pl/gloomyfeeling/cza-
rownice/Magia+i+demonologia/Mal-
gorzata+Pilaszek.+Procesy+czarow - 
nic+w+Polsce+w+XVI*e2*80*93XVIII-
+wieku,2039505618.pdf (dostęp: 19 XII 
2012). Kolejne cytaty z tej pozycji tylko 
z podaniem autora, tytułu i strony.

16 Tamże.
17 Tamże.

pytanie jest wręcz sprzeczna 
z tą, którą zaproponował Bara-
nowski. Postawił on najpierw 
tezę: „Było zresztą rzeczą zna-
ną, że najłatwiej uderzyć moż-
na było w przeciwnika oskarża-
jąc go o czary, szczególnie jeśli 
[...] nie posiadał wśród sędziów 
swych zwolenników”18. Teza ta 
zakłada, że sędziowie byli prze-
kupni i z tego powodu można 
było wpływać na podejmowane 
przez nich decyzje. Baranowski 
sformułował następującą kon-
kluzję: „Szlachcic, prowadząc 
spór z mieszczanami, chętnie 
korzystał z takiej broni, jaką 
było oskarżenie o czary”19. Pila-
szek natomiast, powołując się 
na źródło pochodzące z Archi-
wum Głównego Akt Dawnych 
w Nieszawie, podkreśla, że „ów-
cześni sędziowie starali się rze-
telnie wywiązywać z powierzo-
nych im obowiązków. Zdawali 
sobie sprawę, że ich postępo-
wanie podlega nieustannej oce-
nie otoczenia”20. Autorka Proce
sów czarownic w XVI–XVIII wie
ku stwierdziła jednak rzecz za-
sadniczą, że chociaż słowo 
„czarownica” nie należało do 
błahych wyzwisk i można było 
za nie ponieść poważne kon-
sek wencje, to sędziowie odno-
sili się do tego rodzaju pomó-
wień z pewną pobłażliwością. 
Na podstawie analizy źródłowej 
Pilaszek wnioskowała o  s c h e -
m a  t y c z n y c h  p o s t ę p o w a -
n i a c h  k a r n y c h  prowadzo-
nych przeciw czarownicom, a tak-
że o stosowaniu przez sądy 

18 B. Baranowski, dz. cyt., s. 36.
19 Tamże.
20 M. Pilaszek, dz. cyt., s. 4.
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m e t o d y  i n d a g a c j i w do-
chodzeniu do prawdy21. Do inte-
resującego wniosku doszła na-
tomiast w rozdziale poświęco-
nym świadkom i gapiom sto-
jącym w tłumie wokół stosu. 
W rozdziale tym twierdziła, że 
„osiemnastowieczni mieszkańcy 
Rzeczypospolitej odznaczali się 
większą wrażliwością na ból fi-
zyczny niż ich szesnastowieczni 
przodkowie”22.

Nie można pominąć sprawy 
związanej z liczbą ofiar zabo-
bonu. Jak dotąd, nie zosta  
ła ona precyzyjnie określona, 
a wśród badaczy istnieją spore 
rozbieżności. Baranowski uwa-
żał, że „przypuszczalna liczba 
ofiar walki z czarami na teryto-
rium całego dzisiejszego Pań-
stwa Polskiego wynosiła około 
30 000 do 40 000 osób”. Dodaje 
jeszcze: „Przyjmując inne zało-
żenia, można otrzymać liczbę 
znacznie mniejszą lub więk-
szą”23. Pilaszek ustaliła nato-
miast, że na podstawie obli-
czeń, które przeprowadził Bara-
nowski, można przyjąć, że na 
terenach polskich na skutek wy-
roków sądowych zginęło 10 tys. 
czarownic24. Aby podkreślić 
sprzeciw wobec wniosków Ba-
ranowskiego, autorka Procesów 
czarownic w XVI–XVIII wieku 
ironizowała: „Lektura pracy Ba-
ranowskiego pozwala domnie-
mywać, że Rzeczpospolita była 
jednym z przodujących w Euro-
pie obszarów walki z czarowni-
cami. Odnosi się wręcz wraże-

21 Zob. tamże, s. 5–6.
22 Zob. tamże, s. 13.
23 B. Baranowski, dz. cyt., s. 31.
24 Por. M. Pilaszek, dz. cyt., s. 13, 

przypis 65.

nie, że celem autora było udo-
wodnienie tezy, iż procesy o cza-
ry nie należały w Polsce do 
rzadkości”25. Zauważyła ponad-
to, że zajmując się procesami 
czarownic w Polsce, Baranowski 
uwzględnił w swojej statystyce 
jedynie sprawy o maleficium, 
„w których oskarżyciel doznał 
jakiejś szkody od osoby posą-
dzonej o uprawianie czarów 
i domagał się wymierzenia jej 
sprawiedliwości. W swojej pra-
cy powołuje się na zapis sądo-
wy wyłącznie z tego rodzaju 
procesów, nie zwrócił zaś [...] 
należytej uwagi na związane 
z problematyką czarowską spra-
wy o złorzeczenie czy zniesła-
wienie”26. Badaczka wyraźnie 
zaznaczyła, że ustalenie precy-
zyjnej liczby ofiar polowania na 
czarownice w warunkach pol-
skich jest niemożliwe z powodu 
charakteru oraz stanu zacho-
wanych źródeł. Wskazywała 
jednak na częstotliwość spraw 
o czary w sądach we wczesnej 
epoce nowożytnej. Pisała: „Je-
dynym wiarygodnym sposo-
bem, choć niesłychanie mozol-
nym i czasochłonnym, określe-
nia rozmiarów polowania na 
czarownice jest policzenie ogó-
łu spraw wpisanych w księgi są-
dowe z analizowanego obsza-
ru, a następnie wyodrębnienie 
spośród nich właściwych proce-
sów o czary oraz spraw o znie-
sławienie (tzw. spraw o nie-
słuszny zarzut czarowstwa)”27.

 
Konrad Pyznar 

doktorant filozofii UP

25 Tamże, s. 13.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 14.

Filozoficznie
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Kultura interaktywna 
— 

gry książkowe*

Trochę historii

Gdyby spytać przeciętnego polskiego 
czytelnika, czym właściwie są gry książ-
kowe, najprawdopodobniej wzruszyłby 
ramionami albo uniósł pytająco brew. 
Nie lepiej wygląda sytuacja miłośników 
gier fabularnych (RPG), planszowych 
lub karcianych. Dlatego zacznę od 
przybliżenia samej idei tej ciekawej for-
my spędzania wolnego czasu. 

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą każdej gry książkowej jest zatarcie 
granicy pomiędzy czytelnikiem a uczest-
nikiem wydarzeń. Autor nie opisuje lo-
sów bohatera, tylko zwraca się do nie-
go bezpośrednio, pyta o to, co ma się 
dalej stać. Tekst podzielony jest na sze-
reg małych fragmentów — paragra-

fów1, a każdy z nich zawiera opis sytua-
cji, w jakiej aktualnie znajduje się czy-
telnik-gracz. To on podejmuje decyzję 
dotyczące swoich dalszych losów. Wy-
bory mogą być włączone bezpośrednio 
do tekstu albo umieszczone na końcu 
paragrafu. 

Idea książki, której treść zależałaby 
pośrednio od samego czytelnika, to po-
mysł, który szczególnie nęcił postmoder-
nistów. Wcieli go w życie członkowie za-
łożonej w 1960 r. eksperymentalnej fran-
cuskiej grupy literackiej OuLiPo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle — Warsztat Li-
teratury Potencjalnej). Ich głównym ce-
lem była modernizacja już istniejących 
gatunków literackich oraz, przede wszyst-
kim, tworzenie nowym metod pisania, 
ściśle opartych na wzorach matematycz-
nych. Liczne eksperymenty doprowadzi-
ły do powstania koncepcji tree literature, 
czyli literatury drzewa, której główne za-
łożenia są zbieżne z zasadą działania 

1 Stąd wywodzi się niegdyś stosowany termin 
„gra paragrafowa”.

Filozoficznie

* W pierwszej, wprowadzającej do tematu 
zasad działania i historii gier książkowych części 
niniejszego tekstu wykorzystano zredagowane 
fragmenty artykułu Gry książkowe autorstwa Be-
niamina Muszyńskiego, opublikowanego w nie-
istniejącym już magazynie internetowym „Litera-
dar #16” (s. 12–23). 
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gier książkowych, gdzie poszczególne 
wybory czytelnika coraz bardziej rozwar-
stwiają fabułę, tworząc nowe, alterna-
tywne wątki (ich graficzny zapis przypo-
mina drzewo). Przełomem w historii roz-
woju gier książkowych była niewątpliwie 
Gra w klasy, eksperymentalna powieść 
argentyńskiego pisarza Julia Cortázara, 
wydana w 1963 r. Składa się ona z 1552 
krótkich rozdziałów, które można była 
czytać w sposób tradycyjny (po kolei) lub 
w podanej przez autora kolejności. Rów-
nie dobrze czytelnik mógł sam wybrać 
następne numery, dostosowując fabułę 
do własnych potrzeb. Nie była to wpraw-
dzie gra książkowa w dzisiejszym rozu-
mieniu tego terminu, lecz wizja interak-
tywnej prozy została w tym dziele skry-
stalizowana. 

Autorem pierwszego prawdziwego 
gamebooka był Edmund Wallace Hil-
dick, brytyjski twórca książek dla dzie-
ci. W 1967 r. stworzył opowieść o kocie3, 
którego przygody zależały od czytelni-
ka. Podejmował on decyzje o dalszych 
losach zwierzaka, przechodząc na od-
powiednie strony, przyporządkowane 
do danej ścieżki fabularnej. Począwszy 
od końca lat sześćdziesiątych, gry 
książkowe zaczęły rozwijać się jako no-
wa forma rozrywki, odchodząc od lite-
rackich korzeni. Proces ten przyśpieszył 
po r. 1976, kiedy to światło dzienne uj-
rzała gra Tunnels and Trolls, oparta na 
tytułowym systemie RPG, wykorzystują-
ca kości oraz statystyki. Od tej pory te-
matyka gier książkowych zaczęła sku-
piać się przede wszystkim na fantasty-
ce, a raczej na fantasy, sam zaś gatu-
nek stopniowo zyskiwał na popularnoś ci. 
Kolejne pozycje wychodziły w coraz 
większych nakładach, sięgających se-

2 Są one podzielone na trzy części: Z tamtej 
strony, Z tej strony oraz Z różnych stron (rozdzia
ły, bez których można się obejść).

3 Nosiła ona tytuł Lucky Les.

tek tysięcy, a nawet milionów egzem-
plarzy. Rekord należy do zapoczątko-
wanej w 1979 r. serii dla dzieci i mło-
dzieży Choose Your Own Adventure4. 
Do tej pory w wydano w tej serii niemal 
200 pozycji. Już choćby to dobitnie 
świadczy o skali popularności game-
booków w innych krajach, szczególnie 
USA i Wielkiej Brytanii.

A jak gry książkowe funkcjonują 
w Polsce? Według dostępnych źródeł 
pierwszym pozycją wydaną w naszym 
kraju był Kosmolot „Podróżnik”, autor-
stwa Steve’a Jacksona, opublikowany 
na łamach miesięcznika „Fikcje” przez 
Śląski Klub Fantastyki w 1985 r. Dwa 
lata później w magazynie „Razem” 
ukazała się pierwsza polska gra książ-
kowa „Dreszcz” pióra Jacka Ciesiel-
skiego. Ta prosta, rozgrywająca się 
w ponurych podziemiach przygoda zo-
stała nazwana przez autora „fantaso-
lo”, co było próbą spolszczenie angiel-
skiego terminu fighting fantasy, okre-
ślającego typ gier książkowych toczą-
cych się wokół nieustannych walk z hor-
dą przeciwników w światach spod zna-
ku magii i miecza. Postać Jacka Cie-
sielskiego jest szczególnie ważna w hi-
storii polskich gier książkowych z racji 
zaangażowania autora w przybliżenie 
ich idei szerszemu gronu entuzjas 
tów szeroko pojętej fantastyki i RPG. 
W 1988 r. Ciesielski napisał kolejne 
fantasolo Goblin. Kolejne lata przynio-
sły publikację jeszcze kilkudziesięciu 
pozycji, głównie zagranicznych auto-
rów, lecz od połowy lat dziewięćdzie-
siątych zainteresowanie gamebookami 
zaczęło wyraźnie spadać. Na ten przy-
kry fakt złożyło się kilka czynników. 
Pierwszym z nich było niewątpliwie „za-
chłyśnięcie się” ideą RPG po dotarciu 
do nas pierwszych podręczników opisu-

4 Do tej pory sprzedano ponad 10 mln eg-
zemplarzy.
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jących dokładne zasady rozgrywki. 
Wielu miłośników fantastyki zapomnia-
ło o grach książkowych, uznając je za 
rodzaj przygotowania do „prawdzi-
wych” gier fabularnych uważali mylnie, 
że gamebooki i RPG to dwie strony tej 
samej monety, a nie podobne do sie-
bie, lecz odrębne gatunki. Swoją rolę 
w spadku popularności gatunku ode-
grały też niewątpliwie zawirowania na 
rynku wydawniczym i prawdziwy zalew 
zagranicznych produkcji spod znaku 
fantastyki i horroru. W tym kalejdosko-
pie nowości, również technicznych, 
w rodzaju wideogier Nintendo i rodzi-
mych podróbek tej konsoli, zbyt mało 
uwagi poświęcono promocji książek-
gier, jak je niekiedy nazywano. 

Bezlitosne prawa marketingu ze-
pchnęły więc gamebooki do niszy, 
w której pozostały do r. 2002, kiedy to 
Łukasz „Alien” Sewastianik założył 
swój portal5. Przez wiele lat ta niewiel-
ka strona internetowa przyciągała co-
raz więcej miłośników pozornie wy-
mierającego gatunku. Zaczęto na niej 
publikować amatorskie gry polskich 
twórców oraz zbierać dane bibliogra-
ficzne dotyczące wszystkich wydanych 
w naszym kraju gamebooków. Pod ko-
niec 2007 r. powstało forum6 modero-
wane przez Michała „Recoila” Rosiń-
skiego (administratora strony Sewa-
stianika od sierpnia 2008 r.), na któ-
rym wykrystalizowała się grupa ak-
tywnych, amatorskich twórców i miło-
śników gier książkowych dążąca do 
przeobrażenia i rozpropagowania ga-
tunku. Zwieńczeniem ich działalności 
było założenie pod koniec 2010 r. Wy-
dawnictwa Wielokrotnego Wyboru (gru-

5 Pierwotny adres: http://gryparagrafowe.we-
bpark.pl/ (stąd popularna w środowisku fanów 
gier książkowych nazwa „webpark” albo „web-
park Aliena”); aktualny: http://paragrafowegra-
nie.republika.pl/ 

6 http://www.paragrafowegranie.fora.pl 

pa nieformalna) oraz czasopisma in-
ternetowego „Masz Wybór”7, poświę-
conego gamebookom i innym interak-
tywnym dziedzinom kultury.

Interaktywny audiobook

Na szczególną uwagę zasługuje pe-
wien niezwykły projekt, zrealizowany 
w 2011 r. przez zespół wchodzący 
w skład Telekomunikacji Polskiej. W za-
łożeniu miał to być rodzaj sondującego 
rynek eksperymentu, lecz ostatecznie 
jesienią 2010 r. produkt trafił do sprze-
daży. Najlepiej wyjaśniają, czym właś-
ciwie jest 1812: Serce Zimy, słowa sa-
mych twórców (pochodzące z oficjalnej 
witryny internetowej www.sercezimy.pl):

1812: Serce Zimy jest dziełem dewelope-
rów Orange Labs, jednostki badawczo-ro-
zwojowej Grupy TP. Scenariusz jest dzie-
łem cenionego w świecie fantasy duetu: 
Magdy i Macieja Reputakowskich. Posta-
ciom swoich głosów użyczyło 36 aktorów, 
w tym Piotr Fronczewski (lektor), Jacek 
Kopczyński oraz Jarosław Boberek.
Serce Zimy to pierwszy interaktywny au-
diobook, inaczej mówiąc, jest to nowator-
ska audiogra, która niemal wyłącznie 
opiera się na dźwiękach. Grafika została 
zredukowana do minimum, tak aby gracz 
mógł skoncentrować się na opowieści. Ak-
cja rozgrywa się w czasie inwazji wojsk 
Napoleona na Rosję. Gracz wciela się 
w Korwina Giedyminowicza, młodego li-
tewskiego oficera, któremu żądna władzy 
Pani Zimy uprowadziła siostrę. Aby ją oca-
lić, Korwin wyrusza wraz z armią Napole-
ona w głąb nieznanego, niebezpiecznego 
kraju. Stawia czoła siłom mroźnej śmierci 
i odkrywa w sobie dziedzictwo lykantropii. 
Historia ma wiele wątków, a decyzje, które 
podejmuje gracz, mają wpływ na losy bo-
haterów i bieg wydarzeń. 

7 http://masz-wybor.com.pl/ 
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Niestety, z zapowiadanych 
trzech części projektu 1812 uj-
rzała światło dzienne tylko 
pierwsza (Serce Zimy), a projekt 
został zawieszony. Obecne moż-
na nieodpłatnie pobrać go ze 
wspomnianej oficjalnej strony 
internetowej (wersji na kompu-
tery osobiste, iOS (Iphone, IPad, 
IPod), Androida oraz Sym bia-
na), do czego serdecznie zachę-
cam. 

Przyznam, że decyzja władz 
TP jest dla mnie dużym zasko-
czeniem. Uczestniczyłem w war-
szawskiej konferencji prasowej, 
która miała miejsce 27 paź-
dziernika 2010 r., i byłem wów-
czas pewien, iż ten innowacyjny 
produkt spotka się ze znacznie 
większym odzewem nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Cóż, 
bezlitosne prawa rynku zdecy-
dowały inaczej. 

Gry książkowe w szkole

Szkoła to słowo o silnym nace-
chowaniu emocjonalnym. Dla 
jednych jest to uświęcony ośro-
dek edukacji, kuźnia młodych 
talentów, dla innych miejsce 
kaźni, dla jeszcze innych po 
prostu miejsce pracy. Miałem to 
szczęście, że udało mi się zasia-
dać zarówno w ławie uczniow-
skiej, jak i za biurkiem nauczy-
cielskim. Szczególnie jest dla 
mnie cenne to drugie doświad-
czenie. Wprawdzie nie był to 
etat, a jedynie praktyki, na któ-
re skierowała mnie Uczelnia, 
lecz mimo wszystko czuję się, 
również z racji wiedzy teoretycz-
nej zdobytej podczas pięciu lat 
studiów pedagogicznych, na ty-

le kompetentny, jeśli chodzi 
o potrzeby edukacyjne, by za-
brać głos w tej ważkiej sprawie. 
Chcę zatem odpowiedzieć na 
pytanie, czy — a jeśli tak, to 
w jaki sposób — gry książkowe 
mogą zostać użyte jako pomoc 
dydaktyczna?

Na początek chciałbym wy-
jaśnić, dlaczego uważam, że 
gamebooki mogą okazać się 
niezwykle przydatne w procesie 
nauczania. I czy rzeczywiście 
istnieje realna potrzeba wpro-
wadzania tego rodzaju innowa-
cji bądź — jak mogliby powie-
dzieć sceptycy — udziwnień? 
Odpowiedź jest prosta: to przy-
nosi korzyści. I to dla obu stron 
— nauczyciela i uczniów. Pomo-
ce dydaktyczne nie są tylko „za-
pychaczami czasu” stworzony-
mi dla tych pedagogów, którzy 
nie mają pomysłu na sensow 
ne prowadzenie lekcji. Przecież 
o wiele więcej wyniosą z zajęć 
uczniowie, którzy na lekcjach 
historii czy geografii posługują 
się profesjonalnymi mapami, 
a przyswajając wiedzę teore-
tyczną z chemii bądź fizyki, 
sami próbują przeprowadzić ja-
kieś doświadczenia. Monotonne 
przepisywanie podręczników nie 
ma najmniejszego sensu, wpro-
wadza jedynie atmosferę mara-
zmu i bierności. Niestety, pod-
stawowym problemem większoś-
ci placówek oświatowych pozo-
staje niezwykle skromny budżet, 
który nie pozwala na zakup no-
wych pomocy dydaktycznych, 
nawet jeśli dotychczasowe są 
już zupełnie nieaktualne lub 
zdewastowane.

Tutaj właśnie ujawnia się 
jedna z zalet gier książko-

Edukacja 



53

wych — ich dostępność. Wyobraźmy 
sobie profesjonalny pakiet darmowych 
gamebooków edukacyjnych dostępnych 
w formacie PDF. Każdy nauczyciel mo-
że je pobrać i ponosząc relatywnie ni-
skie koszty, powielać. Objętość takich 
utworów, z racji ograniczeń czasowych, 
które narzuca godzina lekcyjna, nie by-
łaby duża. Poza tym nic nie stoi na 
przeszkodzie, by samych uczniów zmo-
tywować do pracy nad napisaniem 
własnej gry. Podzieleni na grupy, mog-
liby zajmować się tym jako pracą do-
mową, oczywiście dysponując odpo-
wiednio długim terminem wykonania 
tego zadania. 

Dotychczas przedstawiłem pokrótce 
zalety gier książkowych z punktu wi-
dzenia ciała pedagogicznego, ale co 
z uczniami? W końcu gry edukacyjne 
powinny powstawać dla ich dobra, 
a nie jedynie dla wygody nauczycieli. 
Podane przeze mnie przykłady korzyści 
płynących ze stosowania pomocy dy-
daktycznych wzbogacę o jeszcze jeden 
element, słowo, które ostatnimi czasy 
robi zawrotną karierę — i n t e r a k t y w -
n o ś ć. Nie chcę pozostać gołosłowny, 
przytoczę więc wypowiedź dra Macieja 
Słomczyńskiego8, z którym swego cza-
su miałem przyjemność pracować nad 
pierwszym polskim projektem eduka-
cyjnej gry książkowej Janek: Historia 
małego powstańca9. Maciej Słomczyń-
ski napisał we wstępie do Janka:

[...] musimy pogodzić się z faktem, że 
książki czy nawet filmy nie stanowią już 
konkurencyjnej alternatywy dla Face booka, 

8 Maciej Słomczyński — doktor nauk huma-
nistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Ka-
tedry Dydaktyki Wydziału Pedagogicznego Uni-
wersytetu Warszawskiego

9 Pozycja poświęcona powstaniu warszaw-
skiemu, wydana nakładem Wydawnictwa Wielo-
krotnego Wyboru w 2011 r., dostępna bezpłatnie 
na: http://masz-wybor.com.pl/ksiegarnia/ w for-
matach PDF, ePub i MOBI.

Second Life czy gier komputerowych. Cho-
dzi tu głównie o interakcyjność środowi-
ska. Młody człowiek żyjący w kulturze WEB 
2.0 nie chce być biernym odbiorcą treści, 
ale je współtworzyć albo chociaż mieć 
wpływ na rozwój fabuły.

Całkowicie zgadzam się z tym twier-
dzeniem i myślę, że wszyscy entuzjaści 
gier książkowych przyznają mi rację. 
Dla ucznia znacznie bardziej atrakcyj-
na będzie forma zdobycia lub utrwale-
nia wiedzy za pomocą krótkiej, interak-
tywnej lektury niż suchej podręczniko-
wej regułki. Poza tym gamebook może 
przybierać różne, zależne od wyobraź-
ni twórcy formy: quizu, powiastki przy-
godowej, zagadki, a nawet symulacji 
lekcji. W tym ostatnim przypadku uczeń 
mógłby wcielić się właśnie w postać 
ucznia odpowiadającego przy tablicy 
i za pomocą swoich decyzji doprowa-
dzić do jednego z alternatywnych za-
kończeń, otrzymując stosowną do wy-
kazanej wiedzy ocenę. 

Aby wprowadzić tego rodzaju mo-
del, potrzeba niemałego wysiłku, szcze-
gólnie osób związanych z szeroko poję-
tą edukacją. Do powstania rzetel nego 
i merytorycznego projektu nie wystar-
czy jedynie wiedza z danej dyscypliny, 
należy również uwzględnić doświad-
czenie dydaktyczne i krąg odbiorców. 
Dlatego też dopóki nie zainteresują się 
tym zagadnieniem pracownicy nauko-
wi i sami nauczyciele, tak długo eduka-
cyjne gry książkowe w Polsce pozosta-
ną jedynie w sferze marzeń. Tymcza-
sem gorąco zachęcam wszystkich do 
zgłębiania tajników niezwykłego świa-
ta tych gier oraz wszelkich przejawów 
kultury interaktywnej.

Beniamin Muszyński  
II rok informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa UP 
(studia II stopnia)
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Idea i potrzeba 
szkół polonijnych∗

Edukacja młodego człowieka to jeden 
z głównych obowiązków rodziców, ale 
także państwa. Jest niezbędna dla for-
mowania się społeczeństw. Kształcenie 
powinno obejmować aspekt intelektual-
ny, psychologiczny i moralny. W związku 
z liczną emigracją Polaków narodził się 
problem związany z edukacją w języku 
ojczystym ich dzieci na obczyźnie.

Od wieków Polacy emigrowali: w ce-
lach zarobkowych, by uciec przed re-
presjami czy też z powodów osobistych. 
Po osiedleniu się za granicami Polski 
Polonia zakładała rodziny. Część emi-
grantów planowała wrócić do ojczyzny, 
a część postanowiła zostać na obczyź-
nie. Narodziła się więc potrzeba zakła-
dania szkół dla młodych Polaków. Co 
szkoła polonijna dawała młodemu czło-
wiekowi?

Do głównych zadań tych szkół na-
leżała i należy nadal nauka języka 
polskiego, historii i geografii kraju oj-
czystego, a także promowanie patrio-
tyzmu i budzenie tożsamości narodo-
wej uczniów. Szkoła od zawsze reali-
zowała funkcję dydaktyczną, opiekuń-
czą, przede wszystkim zaś — wycho-
wawczą. Przez lata działalności szko-
ły polonijne kształciły i wychowywały 

młodzież w szacunku dla tradycji 
i wartości patriotycznych, wywierały 
także wpływ na otoczenie. Umiejętno-
ści i wiadomości oraz system wartości, 
które wpajano uczniom w polskiej 
szkole, pomogły absolwentom osią-
gnąć życiowy sukces. Wzrastając na 
obcej ziemi, z dala od ojczyzny, noszą 
w sobie świadomość dziedzictwa wy-
niesionego z kraju nad Wisłą.

Szkoły zajmują szczególne miejsce 
wśród organizacji polonijnych na ob-
czyźnie. Placówki te od początku swo-
jego istnienia w zatrudniały prze ważnie 
wysoko wykwalifikowane kadry peda-
gogiczne, które cały czas doskonaliły 
i podnosiły swoje kompetencje. Rozwój 
tych szkół nie byłby możliwy bez zaan-
gażowania wielu ludzi oddanych idei 
równości i wartościom patriotycznym. 
To dzięki ich wysiłkom młodzież zyska-
ła szansę kształcenia i samorozwoju, 
dlatego absolwenci i uczniowie często 
promują te szkoły w różnego rodzaju 
inicjatywach i przedsięwzięciach, kon-
kursach, olimpiadach, a także na uni-
wersytetach poza granicami Polski.

Niezależnie od sytuacji politycznej 
czy społecznej nauczyciele i rodzice 
walczą o zaszczepienie w młodych lu-
dziach przywiązania do kraju i narodu. 
Odpowiedzialność za edukację dzieci 
polskich przebywających stale lub cza-
sowo za granicą przede wszystkim spo-
czywa na rodzicach, ale nie powinna 
być też zupełnie obojętna państwu pol-

Edukacja 

* Niniejszy tekst powstał na podstawie pracy 
licencjackiej Działalność dydaktycznowychowaw
cza Polskiej Szkoły Sobotniej (Polsk Lørdags skole) 
im. Jana Pawła II w Oslo w latach 1988–2010, na-
pisanej pod kierunkiem dr Klaudii Cendy-Mie-
dzińskiej. 
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skiemu. Pomimo istniejących 
szkolnych punktów konsultacyj-
nych przy ambasadach RP pań-
stwo dokłada bardzo małą ,,ce-
giełkę” do budowy szkół polo-
nijnych, zarówno sobotnich, jak 
i tych, które mogłyby funkcjo-
nować w ciągu tygodnia. Wy-
chowanie patriotycz ne oraz za-
pewnienie nauczania języka pol-
skiego oraz ojczystej historii 
i geografii jest naszym wspól-
nym obowiązkiem. Dzieci i mło-
dzież emigrantów to wspólne 
dobro Polski i Polonii. Dla osia-
dłych za granicą polskich ro-
dzin nauka ojczystego języka 
jest niezbędna do pozytywnej 
identyfikacji z krajem pochodze-
nia. Świadome dzieci, które wy-
rastają w dwóch kulturach, są 
najlepszymi ambasadorami po-
rozumienia między narodami.

W zjednoczonej Europie sta-
nowi to bezcenny fundament 
wspólnego domu. Motywacja 
polskich dzieci do nauki języka 
ojczystego jest skarbem, któ-
rego nie wolno zmarnować. 
Państwo polskie — zgodnie 
z art. 6 Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r. — powinno stwa-
rzać warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kul-
tury, będącej źródłem tożsa-
moś ci narodu polskiego, jego 
trwania i rozwoju, oraz udzie-
lać pomocy Polakom mieszka-
jącym za granicą w utrzyma-
niu ich związku z narodowym 
dziedzictwem kulturalnym. Pol-
skie władze przygotowują wie-
le zmian w polityce oświatowej 
poza granicami kraju, zmienia-
ją się także uwarunkowania tej 
oświaty w ramach obcych sys-

temów szkolnictwa. Nauczycie-
le polscy i polonijni mają szan-
sę po raz pierwszy od wielu lat 
współtworzyć nowoczesny sys-
tem zagranicznej oświaty pol-
skiej, a także wpływać na po-
chodne tego systemu, czyli do-
skonalenie zawodowe, pozycję 
zawodową, środki dydaktyczne 
niezbędne do pracy nauczycie-
la. Obecnie trwają prace nad 
zmianami systemowymi, które 
mogłyby umożliwić wsparcie fi-
nansowe dla społecznych szkół 
polonijnych, które spełniają kry-
teria Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej pod względem jakości 
nauczania języka polskiego. Po-
wstał już pierwszy program ra-
mowy jako składnik polskiej 
podstawy programowej. Dzięki 
niej nauka języka polskiego na 
całym świecie zostanie podpo-
rządkowana jednakowym stan-
dardom. Powstał także pierw-
szy internetowy pod ręcznik dla 
nauczycieli, który będzie do-
raźnie pomagał zarówno im, 
jak i rodzicom uczyć dzieci ję-
zyka polskiego na obczyźnie.

Otwarte granice i ruchy mi-
gracyjne społeczności polonij-
nej rodzą problem dzieci po-
wracających do Polski, które 
powinny mieć równe prawa 
w komunikowaniu się z rówie-
śnikami. Rozwiązaniem tego 
problemu są rozporządzenia, 
które wprowadzają specjalnie 
dla takich dzieci dodatkową 
godzinę języka polskiego przez 
pierwszy rok nauki w kraju. 

 
Dariusz Marcin Krzyżak 

II rok pedagogiki UP 
(studia II stopnia)



56

W baśniowej krainie

Południowe słońce Andaluzji∗
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Barwny pejzaż Andaluzji stanowi połą-
czenie zróżnicowanych elementów śro-
dowiska przyrodniczego. Zwiedzanie 
tego wspaniałego regionu Hiszpanii 
jest niepowtarzalną podróżą przez mo-
zaikę wód, plaż, wzniesień, gór, nizin 
i równin. Klimat tego obszaru stwarza 
sprzyjające warunki dla egzystencji 
i rozwoju endemicznych gatunków roś-
lin oraz zwierząt zagrożonych wyginię-
ciem (Durlej 2012). To właśnie w An-
daluzji rejestruje się najwyższe śred 

nie temperatury roczne, sięgające 18°C 
(Straszewicz 1982). Powierzchnia regio-
nu wynosi 87 268 km2; tworzy go osiem 
prowincji: Almería, Kadyks, Kordowa, 
Grenada, Huelva, Jaén, Malaga i Se-
willa (Straszewicz 1982).

Już od starożytności obszar dzisiej-
szej Andaluzji stanowił swoisty tygiel 
kulturowy. Region ten był obszarem 
nieustannych zmian kulturowych, wyni-
kających ze ścierania się dwóch żywio-
łów — afrykańskiego i europejskiego 
(Durlej 2012). Początki historii tego po-
łudniowego krańca Europy sięgają „re-
wolucji” neolitycznej, podczas której 

* Artykuł oparty jest na pracy licencjackiej 
mgr Agnieszki Durlej Walory turystyczne Andalu
zji. 



57

miało miejsce przejście od koczowni-
czego do osiadłego trybu życia (http://
www.andalucia.org/conoce-andalucia/
historia/). Także w starożytności obszar 
ten był wielokrotnie kolonizowany, co 
w olbrzymim stopniu przyczyniło się do 
jego intensywnego rozwoju (Ferrera 
Cuesta 2005). Najpierw osiedlili się tu 
Fenicjanie i Grecy. To właśnie oni od-
kryli na terenie dzisiejszej Andaluzji 
złoża kruszców szlachetnych — złota, 
miedzi, cyny, a przede wszystkim sre-
bra (García de Cortázar 1994). 
W III w. p.n.e. Andaluzja przeszła pod 
panowanie Rzymian, którzy eksporto-
wali stąd do Imperium oprócz metali 
także wino i oliwę. Nazywali oni tę pro-
wincję Hispania Baetica, czyli Betyka 
(http://www.andalucia.org/conoce-an-
dalucia/historia/). Jako następni w 411 r. 
p.n.e. przybyli na tę ziemię Wandalo-
wie, którzy nadali jej miano Vandalu-
cía, czyli Wandaluzja (http://www.an-
dalucia.org/conoce-andalucia/histo-
ria/). Wiele znaczących zmian, niemal-

że we wszystkich dziedzinach życia, 
wprowadzili wraz ze swym przybyciem 
w 711 r. Arabowie. To oni nadali krai-
nie nazwę Al-Andalus, najbliższą tej, 
która funkcjonuje obecnie (Olmedo, 
Gallego Morell 1999). Świetność arab-
skiego panowania zakończyła się wraz 
z rokiem 1492, kiedy to doszło do kapi-
tulacji Alhambry, ostatniej twierdzy mu-
zułmańskiej (Olmedo, Gallego Morell 
1999). Po burzliwej rekonkwiście rozpo-
częło się na terenach dzisiejszej Hisz-
panii panowanie Królów Katolickich — 
Ferdynanda i Izabeli.

Propagowanie andaluzyjskości, za-
inicjowane powstaniem Stowarzysze-
nia Folkloru Andaluzyjskiego (La So-
ciedad de Folklore Andaluz) w 1870 r., 
trwa do dziś (Ferrera Cuesta 2005).

Obfitość walorów przyrodniczych, 
kulturowych oraz kulturalnych tego re-
gionu prezentuje cytat z przewodnika 
po Hiszpanii Wydawnictwa National 
Geographic:

W baśniowej krainie
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Dzikie góry, zielone doliny, ośnie-
żo ne szczyty, błękitne Morze Śród-
ziemne, oślepiająco białe wsie  
na wzgórzach, mauretańskie zam-
ki i renesansowe rezydencje to 
atrak cje rozległej Andaluzji (Mo-
zolewska-Adamczyk 2002).

Bogactwo kulturowe obsza-
ru Andaluzji budzi zaintereso-
wanie bardzo licznej rzeszy tu-
rystów. Jednym z andaluzyj-
skich miast zasługujących na 
uwagę jest Sewilla, która pełni 
funkcję stolicy tego regionu. 
Ponad miastem góruje wieża 
zwana La Giralda, która przy-
pomina czasy panowania kali-
fów almohadzkich, kiedy to by-
ła najważniejszym meczetem 
w mieście. Warto zwiedzić tak-
że katedrę w stylu gotyckim, 
pochodzącą z przełomu XV 
i XVI w., gdzie spoczywają 
sławne osobistości, takie jak: 
Krzysztof Kolumb, Hernán Cor-
tés czy król Ferdynand III Świę-
ty (Pałęcka, Sobański 1991).

Charakterystyczne dla an-
daluzyjskiego krajobrazu są 
tzw. pueblos blancos, co w ję-
zyku hiszpańskim oznacza 
‘białe wsie’. Przykładem tego 
typu zabudowań jest Ronda, 
usytuowana na masywnej ska-
le, wzdłuż której przebiega wa-
pienna, urwista, rozpadlina. Ta-
ka nietypowa lokalizacja do-
starcza wielu wrażeń osobom 
zwiedzającym to miasto (Ar-
dagh 2008).

Wspaniała jest także Mala-
ga, miasto założone przez Fe-
nicjan na Costa del Sol, czyli 
Wybrzeżu Słońca (Otamedi 
2008). Historyczne zabytki, sta-
nowiące jego cenne dziedzic-

two, to zamek Gibralfaro, 
wzniesiony w XIV w. wraz z for-
tecą La Alcazaba, oraz ruiny 
El Teatro Romano, czyli Teatru 
Rzymskiego (Otamedi 2008).

W miejscowości Fuengirola 
żelaznym punktem programu 
wycieczki powinien być park 
zoologiczny Bioparc Fuengiro-
la. Park ten został zaplanowa-
ny tak, by stworzyć poszcze-
gólnym gatunkom warunki naj-
bardziej zbliżone do ich środo-
wiska naturalnego. Z tego właś 
nie powodu nazywany jest zoo
inmersión, co w języku hisz-
pańskim oznacza dosłownie 
‘zoo-zanurzenie’, gdyż zwiedza-
jący mogą empirycznie odczuć 
środowisko, które jest ty po we 
dla danego gatunku. Zostały 
tutaj m.in. zrekonstruowane eko  
systemy Afryki i Azji południo-
wo-wschodniej. Nie stanowiło 
nawet problemu odtworzenie 
w tym parku lasów tropikal-
nych, gdyż w tej części wybrze-
ża Hiszpanii roślinność subtro-
pikalna jest czymś na turalnym 
(http://www.bioparc fuengirola.
es/es/bioparc).

W Andaluzji można także 
spotkać „jaskiniowców”. Miesz-
kają oni w mieście Guadix, 
w jaskiniach które skupione są 
w dzielnicy Barrio de Santiago. 
Jaskiniowcy w swych podziem-
nych mieszkaniach dysponują 
wszelkimi zdobyczami nowo-
czesnej technologii: telewizją 
satelitarną, Internetem bezprze-
wodowym, mają nawet jacuzzi. 
Jaskinie w czasów panowania 
Maurów służyły za kryjówki lu-
dziom prześladowanym z przy-
czyn religijnych. Później za-
mieszkiwali je ubodzy. Dziś sta-
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nowią znakomite miejsce, w któ-
rym można schronić się przed 
upałem, gdyż temperatura wy-
nosi tam 20–22°C (http://www.pi-
sanewsewilli.com/2011/08/an-
daluzyjscy-jaskiniowcy-guadix.
html).

Andaluzja zachwyca także 
licznymi walorami kulturalny-
mi, które z biegiem czasu sta-
ły się ogólnohiszpańskimi sym-
bolami. Wśród nich jest Sema-
na Santa, czyli bardzo hucznie 
obchodzone na hiszpańskich 
ulicach procesje Wielkiego Ty-
godnia (Otamedi 2008). Specy-
ficzne dla tych obchodów są 
saetas, tradycyjne andaluzyj-
skie śpiewy, których geneza 
wiąże się z flamenco (Mozo-
lewska-Adamczyk, 2002). Sa-
mo flamenco spełnia w hisz-
pańskiej kulturze podwójną 
funkcję. Jest niezwykle ekspre-
syjnym tańcem, a zarazem me-
taforą ludzkiej egzystencji, 
w której mieszają się chwile ra-
dosne i smutne (Ardagh 2008). 
Popularnym atrybutem anda-
luzyjskich rozrywek jest znane 
na całym świecie wino sherry, 
które pochodzi właśnie z Hisz-
panii. Wytwarza się je w Jerez 
de la Fronera, mieście słyną-
cym z produkcji szlachetnych 
win. Nazwa „sherry” wywodzi 
się z języka hiszpańskiego, od 
słowa jerez lub xerez, a dla 
obu tych nazw źródłosłowem 
jest nazwa stolicy tego wina — 
właśnie Jerez de la Frontera 
(Ardagh 2008). Specyfikę re-
gionu tworzą także walki torre-
adorów z bykami, zwane po-
wszechnie corridą (pełna na-
zwa brzmi corrida de toros (Mo-
zolewska-Adamczyk 2002).

Andaluzja przyciąga wielu 
turystów z całej Europy. Jak 
przed wiekami, stanowi wielo-
barwną mozaikę rozlicznych 
wa lorów: przyrodniczych, kul-
turowych i kulturalnych. Podróż 
po tym zakątku Hiszpanii to 
prawdziwa uczta dla ciała i du 
cha.
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Na hawajskiej 
plamie gorąca

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Podczas jednej z wcześniejszych wy-
praw — „The Throne of the Sun Tiger 
Energy Expedition 2007” — będąc 
w trasie z San Francisco do Sydney, po 
około pięciu godzinach lotu zauważy-
łem z pokładu jumbo jeta archipelag 
z dosyć wysokimi szczytami, przypomi-
nającymi wyglądem obszar wulkanicz-
ny. Po sprawdzeniu w systemie infor-
macyjnym boeinga okazało się, że wła-
śnie znajdowałem się nad Hawajami. 
Miejsce to zainteresowało mnie tak 
bardzo, iż postanowiłem kiedyś je od-
wiedzić. Kilka lat później, po pokona-
niu 4000 km z Los Angeles, znajdowa-
łem się na pokładzie maszyny przygo-
towującej się w promieniach zachodzą-
cego słońca do lądowania na lotnisku 

w Hilo, będącym największym miastem 
na wyspie Hawaii (Big Island), leżącej 
na hawajskiej „plamie gorąca” — 
w jednym z najaktywniejszych wulka-
nicznie miejsc na Ziemi. Miejsce to od 
początku wyglądało bardzo tajemni-
czo. Zbliżając się do wyspy, można by-
ło dostrzec tropikalne lasy, nad którymi 
wznosiły się wysokie zbocza górskie to-
nące w chmurach. Samo miasto emito-
wało bardzo małą ilość światła dzię-
ki specjalnej konstrukcji latarni ulicz-
nych, co powodowało odczucia podob-
ne do lądowania bez żadnych świateł 
na tropikalnej wyspie przypominającej 
tę z fil mu Jurassic Park.

Przebywając w Hilo, można zauwa-
żyć codzienną powtarzalność warun-

Michał Apollo i Marek Żołądek na szczycie Mauna Kea (4205 m n.p.m.) (fot. M. Apollo) 
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Michał i Marek w Hilo (fot. M. Apollo)

Welcome in Hawaii (fot. M. Żołądek)
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ków pogodowych. Po wschodzie słońca 
bezchmurne niebo szybko zasnuwały 
gęste deszczowe chmury. Niewielkie, 
ale ciągłe opady trwały do godzin po-
południowych, a po zachodzie słońca 
znów robiło się bezchmurnie. Warunki 
takie powodowały stałe wiatry — pasa-
ty, docierające do wschodniej części 
Hawajów. Jednym z najciekawszych 
miejsc dla geografów jest rejon wulka-
nu Kilauea (Halemaumau Krater), gdzie 
znajduje się jedno z pięciu stałych je-
zior lawowych na ziemi. Pozostałe leżą 
w Etiopii (Erta Ale), Kongu (Mount Nyi-
ragongo), Vanuatu (Mount Yasur) oraz 
na Antarktydzie (Mount Erebus). To nie-
zwykłe miejsce łatwo zlokalizować, 
gdyż w dzień z krateru wydobywają się 
kłęby dymu oraz pary wodnej, nato-
miast w nocy aktywność lawy wywołuje 
łunę świetlną widoczną z odległości kil-
ku kilometrów. Można również usłyszeć 
specyficzny odgłos, jaki emituje aktyw-
ne jezioro lawowe. W rejonie tym znaj-
dują się również olbrzymie pola la-
wowe należące do krateru Pu’u O’o. 
Obecnie można obserwować przyrost 
powierzchni lądowej wyspy Hawaii 
wskutek docierania płynnej lawy do 
wód Oceanu Spokojnego. Po ochłodze-
niu skały wulkaniczne tworzą nowy ob-
szar lądowy, w przeważającej części 
w kształcie pionowego klifu, opadają-
cego do wód Pacyfiku. Już w pobliżu 
Pu’u O’o można odczuć wszystkimi zmy-
słami potęgę natury, gdyż od kilku kilo-
metrów odczuwalny staje się nagły 
wzrost temperatury. Zbliżając się do 
płynnej lawy, mamy wrażenie, że prze-
bywamy w rozgrzanym piekarniku. Dla 
kontrastu kilka kilometrów dalej rozpo-
ścierają się baśniowe lasy, w których 
wśród olbrzymich paproci można odna-
leźć jaskinie lawowe (ang. lava tube). 
Są to naturalne tunele utworzone przez 
lawę płynącą pod powierzchnią ziemi. 
Jedna z takich jaskiń na wyspie Ha waii 

ma prawie 50 km długości (powstała 
w r. 1859 i odprowadzała lawę z wulka-
nu Mauna Loa do Oceanu Spokojne-
go).

Szukając najwyższych punktów Pa-
cyfiku, trzeba udać się w głąb wyspy, 
gdzie znajdują się dwa wysokie wulka-
ny: Mauna Loa (4169 m n.p.m.) oraz 
Mauna Kea (4205 m n.p.m.). Pierwszy 
zaliczany jest do tzw. wulkanów deka-
dy. Do tego grona zostało zaklasyfi-
kowanych przez IAVCEI (International 
Asso ciation of Volcanology and Chemi-
stry of the Earth’s Interior) 16 wulkanów, 
których prawdopodobne erupcje mogą 
spowodować olbrzymie straty w skali 
globalnej. Mauna Loa jest również naj-
większą górą na Ziemi, a jej objętość 
jest szacowana na około 80 000 km3.

Drugi z wulkanów, Mauna Kea, to 
z kolei najwyższa górą świata, jeśli 
weźmiemy pod uwagę wysokość od 
podnóża (znajduje się ono na głęboko-
ści prawie 6 km) do szczytu. Jeśli ob-
szar Oceanu Spokojnego pozbawiliby-
śmy wody, to wolno stojąca Mauna Kea 
osiągałaby wysokość 10 200 m, a więc 
ponad dwukrotnie większą niż Mount 
Everest (od podnóża do szczytu ma on 
maksymalnie 4650 m). Na północnym 
zboczu wulkanu na wysokości 2835 m 
n.p.m. znajduje się stacja naukowa 
Onizuka, będąca bazą wypadową w re-
jon wierzchołka. Dalszą trasę można 
pokonać pieszo lub samochodem. Dru-
ga opcja jest trudniejsza technicznie, 
zwłaszcza dla pojazdu, z powodu sta-
nu trasy oraz wysokości i związanego 
z tym dopływu niewielkich ilości tlenu 
do silnika pojazdu. Z powodu „pozor-
nej” łatwej dostępności góra jest często 
bagatelizowana przez turystów oraz 
trekkerów. Wysokość oraz położenie 
sprawiają, iż warunki, jakie możemy tu-
taj zastać, bywają bardzo wymagające. 
Sam wierzchołek Mauna Kea jest jed-
nym z najlepszych punktów dla obser-
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Marek na polu lawowym Pu’u O’o (fot. M. Apollo)

Hilo, miasto zagrożone falami tsunami (fot. M. Żołądek)

wacji astronomicznych na świe-
cie, głównie dzięki wysokości, 
położeniu w środku Pacyfiku, 
z dala od gęsto zaludnionych 
obszarów, a także stosunkowo 
niskiej szerokości geograficz-
nej. Znajduje się tutaj kom-
pleks budynków Mauna Kea 
Observatories, wyposażony m.in. 
w 13 teleskopów.

To tylko kilka atrakcji tego 
egzotycznego archipelagu, któ-
ry zainteresuje nie tylko po-
dróżnika czy wspinacza, ale 
także naukowca zajmującego 
się badaniami z zakresu geo-
grafii, biologii, historii lub innej 
dziedziny nauki.

 
Marek Żołądek 

Doktorant geografii UP
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Przyroda Hawajów (fot. M. Żołądek)

Jezioro lawowe Kilauea-Halemaumau nocą (fot. M. Żołądek)


