
„Coś się kończy, coś się zaczyna”, więc „ci od-
latują, ci zostają”. Ja dzisiaj odlatuję z redak-
cji „Studens Scirbit”. Zostawiam drogich Czy-
telników w dobrych rękach Pauliny, która od 
teraz będzie pełnić funkcję Redaktor Naczelnej 
pisma. 

Korzystając z okazji, składam serdeczne 
podziękowania wszystkich Autorom, których 
z imienia i nazwiska nie wymienię tylko z po-
wodu braku miejsca. Dziękuję Karolinie Kar-
barz za cudowne okładki, Pani Ewie Bednar-
skiej-Gryniewicz za czujne redaktorskie oko 
oraz Panu Tomaszowi Zacharskiemu za miłą 
współpracę! Wszystkim jeszcze raz serdeczne, 
wielkie dzięki!

„Studens Scirbit” — podziel się z nami 
swoimi pasjami, pokaż światu swój punkt wi-
dzenia. 

Do następnego! 
Małgorzata Boguń

„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowe-
go”. Witam Was wszystkich serdecznie, mam 
nadzieję, że będzie nam się dobrze razem pra-
cowało. Obiecuję sprostać postawionemu mi 
zadaniu, ale... Oczywiście potrzebuję do tego 
Waszej pomocy. Bo to my wszyscy tworzymy 
„Studens Scribit”! 

Prawie cztery miesiące ciężkiej pracy za 
nami, zmęczenie niejednemu daje się we zna-
ki. Sesja zbliża się wielkimi krokami. Zanim 
jednak całkowicie pochłonie Was sesyjne sza-
leństwo, oddaję w Wasze ręce ósmy numer pis-
ma Samorządu Studentów „Studens Scribit”. 

Zachęcam do przeczytania „Rozmowy Re-
daktora” z prof. Piotrem Borkiem, dyrektorem 
Instytutu Filologii Polskiej, który z naszą Uczel-
nią związany jest od czasów studiów. W wy-
wiadzie z sentymentem wspomina swoją prze-
szłość i z uśmiechem mówi o planach na przy-
szłość. W tym numerze przeczytać również mo-
żecie o nowych przedsięwzięciach na UP — 
Radiu Spectrum i Klubie Podróżnika. Oczywi-
ście mamy dla Was też wiele innych artykułów, 
więc zapraszam do lektury.

Paulina Gołąb
Redaktor Naczelna

Numer 1 (10)/2014

Wydawca 
Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie 
 
© Copyright by Samorząd 
Studentów UP i Autorzy, 
Kraków 2014

Redaguje kolegium w składzie 
Klaudia Adamus 
Michał Apollo 
Małgorzata Boguń 
Emila Cheba 
Natalia Dudka 
Paulina Gołąb  
Sylwia Kępa 
Przemek Kłonica 
Dorota Kościelniak 
Jolanta Madej 
Jolanta Mirocha 
Adrian Tync 
Sebastian Wesołowski 
Alicja Wielgus 
Marek Żołądek

Projekt okładki 
Karolina Karbarz

Opieka edytorska 
Ewa Bednarska-Gryniewicz

Układ typograficzny  
i łamanie 
Tomasz Zacharski

Druk 
Dom Wydawnictw Naukowych

Nakład: 1000 egz.

Numer zamknięto 3 I 2014 r.

Studentko, Studencie!



2

„Żyjcie pełnią życia, 
patrzcie nie tylko w siebie, 

ale też wokół siebie”

Rozmowa Redaktora

Paulina Gołąb: Jak było w czasach, 
kiedy Pan Profesor studiował? Czy 
był Pan pilnym uczniem, czy raczej 
stereotypowym studentem — głod-
nym, niewyspanym, ciągle bez pie-
niędzy?

Prof. Piotr Borek: Myślę, że łączyłem 
w sobie cechy studenta zapracowane-
go, ale mającego też czas dla siebie. 
Szczęśliwie nie miałem kłopotów finan-
sowych, mieszkałem w Krakowie, więc 
odpadały wszystkie kwestie związane 
z akademikiem, opłatami itd. Byłem na 
garnuszku rodziców. Miałem swoją pa-
sję — czytanie książek, głównie litera-
tury dwudziestowiecznej, ale już od 
pierwszego roku ciągnęło mnie zdecy-
dowanie do literatury dawnej. Pasja 
lekturowa towarzyszyła mi od począt-
ku. Nie byłem obibokiem i leserem, za-
wsze mieściłem się w czołówce studen-
tów, czyli tych ze średnią powyżej 4,5 
i stypendium naukowym. A to wymaga-
ło wysiłku, pracowitości i zaangażowa-
nia. 

Sądzi Pan, że życie studenta wygląda-
ło wtedy podobnie do dzisiejszego?

Przedstawiamy zapis rozmowy z prof. dr. hab. Piotrem Borkiem, profe- ■
sorem z Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej, pełniącym funk-
cję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. 

Prof. dr hab. Piotr Borek (fot. z galerii UP)
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Rozmowa Redaktora

Myślę, że było nam trochę łatwiej, jeśli 
chodzi o studiowanie. Nie mieliśmy tylu 
przedmiotów. Otaczająca rzeczywistość 
wymuszała określone zachowania. To 
były wczesne lata dziewięćdziesiąte, nie 
musieliśmy pracować jak część z Was 
obecnie. Pracowały zaledwie jednostki. 
Reszta natomiast mogła sobie pozwolić 
na spokojny byt. Myślę, że dotyczyło to 
większości studentów, również tych z pro-
wincji; rodziców stać było na utrzymanie 
dziecka w ośrodku akademickim.

Studiował Pan na naszym Uniwersy-
tecie, teraz jest Pan jego pracowni-
kiem. Czy przez ten czas Uczelnia 
się rozwinęła i czy dużo się na niej 
zmieniło?

Są to zmiany kolosalne, można powie-
dzieć — drastyczne. Gdy ja studiowa-
łem, rocznik liczył do 120 osób, grup 
była podobna liczba, czyli do ośmiu, 
średnio około 10–15 osób w grupie. 
Wszyscy dobrze się znaliśmy, znali nas 
dobrze też wykładowcy. Pamiętam, że 
panowała atmosfera większej zażyło-
ści. Istniała tylko jedna specjalizacja — 
polonistyka nauczycielska. I tu uchwyt-
na jest ta skokowa zmiana, dotycząca 
m.in. przyrostu studentów. Otworzyli-
śmy wiele nowych specjalizacji i teraz 
nauczycielska nie należy do najliczniej-
szych. W ciągu 20 lat nastąpiło zatem 
całkowite przeprofilowanie filologii pol-
skiej, która tak naprawdę z „klasyczną” 
polonistyką ma wiele mniej wspólnego 
niż ta dawna. Wcześniej dominowały 
przedmioty stricte literackie i języko-
znawcze plus „oprawa” metodyczna 
i wykształcenie ogólne. Niewiele mieli-
śmy z kolei zajęć profilowanych kulturo-
wo i medialnie. Uczelnia znacznie roz-
winęła się przez te lata — teraz funk-
cjonuje przecież kilkanaście kierunków, 
a specjalizacji kilkadziesiąt. Idziemy do 
przodu, staramy się odpowiadać na za-
potrzebowanie rynku pracy, chociaż 

wiadomo, że nie zawsze uda się wstrze-
lić idealnie w te oczekiwania.

Czy przypomina sobie Pan jakieś 
śmieszne sytuacje z zajęć? Jakieś 
faux pas studentów? 

Tych wpadek było wiele, oczywiście ich 
nie liczyłem. Z kolegami z Katedry mie-
liśmy nawet zamiar założyć zeszyt 
z wpisywanymi doń lapsusami studenc-
kimi. Najczęstsze pomyłki dotyczyły 
braku znajomości chronologii, elemen-
tów biografii, kontekstu literacko-histo-
rycznego epok dawnych. Takich dra-
stycznych wpadek pamiętam kilka. Jed-
na z nich miała miejsce na egzaminie. 
Zapytałem studentkę o to, kto krzewił 
chrześcijaństwo na terenach słowiań-
skich. Po licznych podpowiedziach za-
dowolona odpowiedziała „Cyryl i Mee... 
Metodyk!” Druga historia może nieko-
niecznie się nadaje do przytoczenia 
w tym miejscu, ale ją czasem studen-
tom opowiadam. Na początku zatrud-
nienia nie wykładałem tylko historii lite-
ratury dawnej. Asystent zaczynający 
pracę w Instytucie musiał prowadzić 
zajęcia ze wszystkich przedmiotów, 
a więc z metodyki, literatury — od naj-
dawniejszej po współczesną, poetyki, 
teorii literatury i innych. Dopiero po od-
byciu tych kursów uzyskiwał szlify asy-
stenckie i mógł się „profilować” już na 
konkretną epokę, którą zajmował się 
badawczo. Dodam, że teraz młodzi 
pracownicy wchodzą bezpośrednio 
w meritum swoich kompetencji. Wraca-
jąc do rzeczy: druga śmieszna sytuacja 
wynikła podczas prowadzenia przeze 
mnie zajęć z metodyki w szkole, gdzie 
z podległą mi kilkuosobową grupą, po 
obejrzeniu hospitowanej lekcji, moi pod-
opieczni mieli prowadzić zajęcia w kla-
sie męskiej, bodajże czwartej techni-
kum. Jedna z pań studentek, chyba ce-
lowo ubrana w spódniczkę mini, usiad-
ła na pierwszej ławce i, założywszy 
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Rozmowa Redaktora

nóżkę na nóżkę, powiedziała: „A teraz 
chciałabym...”, po czym nastąpiła chwi-
la ciszy, a z ostatniej ławki dał się sły-
szeć okrzyk: „Ja też!” Nigdy też nie za-
pomnę, jak po egzaminie od jednej 
z grup dostałem nietypowy prezent — 
lipę w doniczce. Rośnie teraz koło do-
mu i już mnie przerosła. Dużo było ta-
kich humorystycznych sytuacji, ale one 
właśnie m.in. budują klimat, który po 
latach wspominają z uśmiechem sami 
studenci. 

Jaki jest Pan Profesor „po godzi-
nach”? Jakie ma Pan zainteresowa-
nia?

A jaki mam być? Jestem normalny, co 
mnie cieszy i na to zwracają uwagę moi 
przyjaciele, rodzina, znajomi. Ani profe-
sura, ani stanowisko dyrektora nie ude-
rzyły mi do głowy. Nie wpływa to abso-
lutnie na moje priorytety. Mam swoje 
hobby, swoje zainteresowania. Po trzy-
dziestu paru latach mieszkania w Kra-
kowie wyprowadziłem się na prowin-
cję — tam mogę uprawiać ogródek. Kil-
ka lat temu zasadziłem, oprócz tej „stu-
denckiej” lipy, kilkanaście arów lasu, 
w którym rosną już maślaki. Wiodę za-
tem żywot człowieka spokojnego, radu-
jącego się chwilą, niczym bliscy mi ide-
owo Horacy oraz Kochanowski. Za nimi 
staram się znaleźć ten złoty środek (au-
rea mediocritas), który stanowi dla mnie 
kompas aksjologiczny. Ważne są „wy-
środkowania” pomiędzy naszymi zabie-
gami codziennymi i celami wyższymi, 
duchowymi. Ta świadomość pomaga 
mi być optymistą, osobą spełnioną ro-
dzinnie i naukowo.

Jakie ma Pan plany na przyszłość? 
Jakie marzenia? 

Jak każdy naukowiec chciałbym napisać 
i wydać jeszcze kilka książek — czy to 
edycji krytycznych, czy monografii autor-
skich i zbiorowych. Mam kilka pomysłów 

na tematy, które wymagają jeszcze zba-
dania, dookreślenia. Myślę, że to marze-
nie, które od początku mi towarzyszy, jest 
sukcesywnie, małymi kroczkami, realizo-
wane. W miarę możliwości chciałbym też 
zwiedzać świat, może już niekoniecznie 
Europę. Odkrywam w sobie żyłkę wę-
drowca, który lubi się przyglądać innym 
kulturom, innym nacjom, ale wzrokiem 
pełnym tolerancji.

Czy jest podróż, która najbardziej 
zapadła Panu w pamięci, taka po-
dróż życia?

Moja podróż życia to każda podróż na 
Wschód, czyli na Ukrainę, do Rosji, na 
Białoruś, na Litwę. Tam wyjeżdżam czę-
sto. Kraje anglosaskie odwiedzam rza-
dziej, gdyż wszystko tam jest bardziej 
oczywiste i mniej mnie zaskakuje. Nato-
miast kraje Europy Środkowej i Środko-
wo-Wschodniej zawsze mnie zadziwia-
ją. Pamiętam zwłaszcza kilka wyjaz-
dów na Białoruś i kulturowo-cywiliza-
cyjną inność tych ludzi. Miałem kilka 
wypraw lotniczych, z której jedną szcze-
gólnie pamiętam, bo wpadliśmy w tur-
bulencje. Nie było to sympatyczne, bo, 
jak się dowiedziałem po wylądowaniu, 
groził nam upadek. 

Czy na zakończenie mógłby Pan 
udzielić jakiejś rady naszym studen-
tom? 

Żyjcie pełnią życia, patrzcie nie tylko 
w siebie, ale też wokół siebie. Niech to-
warzyszy Wam zawsze ta Kantowska 
mądrość, ten imperatyw, że macie nie-
bo gwieździste nad sobą, a prawo mo-
ralne w sobie. Jeśli te drogowskazy bę-
dą dla Was wyznacznikami życia, to 
zawsze będziecie się czuć spełnionymi 
i radosnymi.

Rozmawiała Paulina Gołąb 
III rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

DBAMY O TWOJE SPRAWY 
CENTRALNIE...

Najwyższym organem Samo-
rządu Studentów Uniwersytetu 
Pedagogicznego jest Parla-
ment Studentów UP, złożony ze 
delegatów Wydziałów, który 
bierze udział w podejmowaniu 
najważniejszych decyzji doty-
czących studentów: opiniuje we-
wnętrzne akty prawne, wybiera 
przedstawicieli reprezentujących 
Parlament podczas posiedzeń 
Senatu Uczelni. Przedstawicie-
le studentów należą także do 
zespołów odpowiedzialnych za 
politykę jakości kształcenia na 
Uniwersytecie, bacznie przyglą-
dają się sytuacji socjalno-by-
towej studentów oraz dbają 
o stałe podnoszenie standar-
dów mieszkania w domach stu-
denckich.

Zadaniem Zarządu Uczel-
nianego Samorządu Studen-
tów UP jest z kolei troska o do-
bro społeczności studenckiej. 
W porozumieniu z nim podej-
mowane są bieżące działania 
dotyczące jej spraw. 

Wspieramy aktywność mło-
dych ludzi, którzy chcą się roz-
wijać w różnych dziedzinach 
życia. Doradzamy, jak zdoby-
wać środki finansowe na reali-
zację projektów, pomagamy w or-
ganizacji przedsięwzięć. Orga-

nizując różne imprezy i podej-
mując przedsięwzięcia o cha-
rakterze kulturalnym, dbamy 
o integrację środowiska stu-
denckiego na naszej Uczelni. 

Jednym z ważniejszych pro-
jektów, które realizuje Zarząd 
Uczelniany Samorządu Studen-
tów, są majowe Juwenalia UP. 
Oprócz tego wydajemy kwartal-
nik „Studens Scribit”, a także 
organizujemy: wyjazd integra-
cyjny dla studentów pierwszego 
roku, szkolenia dla starostów 
pierwszych lat, otrzęsiny, kursy 
i szkolenia dla studentów i wie-
le innych ciekawych imprez. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony 
www.up.krakow.pl/samorzad

...I WYDZIAŁOWO

Na każdym Wydziale działa 
Rada Wydziałowa Samorządu 
Studentów, wybierana w wybo-
rach powszechnych. Jej człon-
kowie zajmują się problemami 
studenckimi, zawsze też odpo-
wiedzą na pytania związane 
z tokiem studiów. 
Samorząd Studentów — krea-
tywni, aktywni, z pasją! 
Polub nas na:
facebook.com/samorząd.up

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe



6

OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA GAZET 

AKADEMICKICH 
I STUDENCKICH 

W dniach 13–15 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska  ■
Konferencja Gazet Akademickich i Studenckich. Wśród uczestników nie za-
brakło przedstawicieli naszej Uczelni. Pojawili się redaktorzy oraz dzienni-
karze takich gazet, jak: „Beton Akademicki”, „Krakowski Semestralnik 
Studentów Niepełnosprawnych” oraz „Studens Scribit”.  Poniżej zapis rela-
cji „na gorąco” Jakuba Greloffa, studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności samorządowe

1.
Ekspert OKGAIS Wawrzyniec Pater 
(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 
wiele uwagi poświęcił narzędziom stwo-
rzonym przez europejski program infor-
macyjny Eurodesk, których celem jest 
wspieranie m.in. studentów i doktoran-
tów. Eurodesk udziela odpowiedzi na 
każde indywidualne pytanie studenta, 
prowadzi bazę programów grantowych, 
informuje o polityce młodzieżowej Unii 
Europejskiej, pomaga znaleźć partne-
rów do projektów. Program współpracu-
je z kilkudziesięcioma organizacjami 
w Polsce i kilkuset w Europie, dzięki 
czemu posiada największą bazę w za-
kresie informacji o stypendiach i gran-
tach naukowo-badawczych.

2.
Prezes Fundacji Nowe Media, były 
prezes PAP, publicysta „Konceptu” Ro-

bert Bogdański mówił o mediach dia-
logu społecznego oraz wskaźnikach 
mediów rozrywkowych. Media finanso-
wane z reklamy są traktowane jako 
pozycje w budżecie wielkiego biznesu, 
a nie podmiotowo. Czytelników przeli-
cza się na pieniądze. Obserwuje się 
niepokojące zjawiska w prasie wyso-
konakładowej, gdzie dochodzi do nie-
uczciwego zamieszczania artykułów 
kryptosponsorowanych. To skrajny przy-
kład nieprzejrzystych zjawisk w me-
diach, których najważniejszych źród-
łem finansowania są reklamy. Choć 
media publiczne robią wszystko, by 
podkopać wiarę społeczeństwa w ich 
misję, to jednak były prezes PAP zde-
cydowanie opowiedział się za ich ist-
nieniem i finansowaniem publicznym. 
Krytycznie odniósł się również do licz-
by reklam w tych mediach i do polity-
ki rządu w tym zakresie.
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3.
Redaktor Bogdan Rymanowski (TVN24) 
mówił o złotym środku pomiędzy pro-
duktem a misją. Dziennikarz jest w ja-
kimś sensie najemnikiem, oczekuje się 
od niego produktu, który zdobędzie 
określoną pozycję na rynku. Nawet naj-
większe gwiazdy telewizji podlegają 
presji przełożonych ze względu na słup-
ki oglądalności. Poprawa, inne miejsce 
w ramówce, szukanie innej pracy — to 
propozycje, które otrzymują dziennika-
rze, których produkty nie mają odpo-
wiedniego udziału w rynku.

Redaktor posłużył się kilkoma przy-
kładami z własnej praktyki, by odkryć 
przed zgromadzonymi na sali dzienni-
karzami mediów studenckich tajniki 
warsztatu pracy. Po zaledwie półgodzi-
nie red. Rymanowski przyjął formułę 
żywej dyskusji z uczestnikami, trwa ona 
nadal...

4.
Wicenaczelny „Dwutygodnika Akade-
mickiego «Koncept»” Jarosław Gajew-
ski podczas swojego warsztatu „O pro-
blemach mediów studenckich off the 
record” zaprosił uczestników do dysku-
sji na temat najbardziej uciążliwych 
problemów dziennikarza związanych 
z walką o własną niezależność. Z ze-
branego podczas warsztatu materiału 
powstanie artykuł w „Koncepcie” na te-
mat niezależności dziennikarskiej 
w mediach studenckich i akademic-
kich.

5.
Sobota na Ogólnopolskiej Konferencji 
Gazet Akademickich i Studenckich za-
kończyła się kolacją z udziałem dzien-
nikarskich tuzów: Elizy Olczyk („Rzecz-
pospolita”), Piotra Gursztyna („Do Rze-
czy”), Michała Szułdrzyńskiego („Rzecz-
pospolita”) i Jarosława Gajewskiego 

Aktualności samorządowe

Bogdan Rymanowski (fot. Jakub Greloff)
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(„Koncept”). Ożywioną dyskusję wywo-
łał temat misji dziennikarskiej.

6.
Niedzielną część konferencji rozpoczął 
panel zatytułowany „Gazeta nie tylko 
do zabijania much — sztuka przepro-
wadzania kampanii społecznych”. Dys-
kusję prowadził naczelny „Konceptu” 
Wiktor Świetlik, wykładowca SWPS 
i dyrektor Centrum Monitoringu Wolno-
ści Prasy SDP. W roli ekspertów wystą-
pili publicyści „Konceptu” Jakub Biernat 
i Marcin Rosołowski oraz prezes Fun-
dacji Teraz Polska Krzysztof Przybył. 

Po części wstępnej panelu wydawca 
„Konceptu” prezes Mariusz Chłopik za-
proponował dyskusję o konsolidacji 
branży prasy studenckiej i akademic-
kiej, rozumianej nie jako ograniczenie 
niezależności redakcji członkowskich, 
ale jako stworzenie wspólnej reprezen-
tacji do pozyskiwania partnerów i re-

klamodawców. Utworzenie studenckie-
go domu mediowego było tematem 
licznych rozmów uczestników OKGAIS.

7. 
Nafaszerowane wskazówkami, przykła-
dami i szczegółami technik kreowania 
treści pisma okazało się szkolenie prze-
prowadzone przez naczelnego tygodni-
ka „wSieci” Jacka Karnowskiego. Opi-
sywał model pracy we własnym tygo-
dniku, mówił o poszukiwaniach „wiązki 
energetycznej” — takich miejsc, gdzie 
najwięcej jest splotów emocji we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego. 
Drogą dojścia do głównego tematu jest 
pracowanie nad kilkoma potencjalny-
mi. Dowiedzieliśmy się również, że 
okładka pisma decyduje o 20% jego 
sprzedaży. 

Pismo jest jak gra na fortepianie, 
musi istnieć w nim płodozmian — rze-
czy „lekkie” i „ciężkie”. Zanikają takie 

Aktualności samorządowe

Jacek Karnowski (fot. Jakub Greloff)
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formy dziennikarskie, jak wypośrodko-
wane relacje czy reportaże, nie posia-
dające żadnej tezy. Budowa pisma po-
lega na określeniu jego credo: dla ko-
go piszemy?, co chcemy powiedzieć 
czytelnikowi?, czego on sam szuka?, 
jaką mamy estetykę? — to wszystko 
składa się na dominujący obecnie mo-
del dziennikarstwa tożsamościowego. 

W zagmatwanym świecie ludzie 
orientują się nie tylko według tytułów 
artykułów, ale również według znanych 
nazwisk autorów. Niezwykle użyteczna 
w mediach do opisu decyzji podejmo-
wanej przez czytelnika jest kategoria 
socjologiczna: „dla mnie” i „nie dla 
mnie”. Naczelny „wSieci” mówił o roli 
szefa redakcji, który nie powinien skle-
jać numeru pisma z tego, co wpłynie. 
Naczelny to ktoś, kto planuje, kto wie, 
co ma być w numerze, odsyła teksty do 
poprawy. W przypadku utraty kontroli 
nad pismem okazuje się, że redaktor 
nie zdał egzaminu.

8. 
Propozycję współpracy złożył mediom 
studenckim dyrektor Banku Zachodnie-

go WBK Michał Kuczmierowski, odpo-
wiedzialny w Polsce za program San-
tander Universidades. Fundacja Inicja-
tyw Młodzieżowych będzie w tym za-
kresie wspierać redakcje gazet i prze-
kazywać im informacje o pojawiają-
cych się możliwościach kooperacji, 
a także programach stażowych i sty-
pendialnych.

9.
I Ogólnopolska Konferencja Gazet Aka-
demickich i Studenckich zakończyła się 
rozdaniem certyfikatów sygnowanych 
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich. Uroczystość zamknięcia popro-
wadzili prezes Fundacji Inicjatyw Mło-
dzieżowych (FIM) Mariusz Chłopik oraz 
naczelny „Dwutygodnika Akademickie-
go «Koncept»” Wiktor Świetlik. Przed-
stawiciele prasy studenckiej z całej Pol-
ski rozstali się z mocnym postanowie-
niem dalszej współpracy, by zbudować 
zintegrowane środowisko potrafiące po-
zyskiwać sojuszników społecznych i biz-
nesowych.

 
Redakcja „Studens Scribit”

Aktualności samorządowe

fot. Jakub Greloff
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Początki

Pierwszym redaktorem naczelnym ra-
dia była Anna Worobiec-Tonia, pod 
której okiem m.in. rozstrzygnięto kon-
kurs na nazwę radia. Nazwę „Spek-
trum” zgłosiła Maria Dubis — wówczas 
studentka I roku politologii studiów 
II stopnia.
W tym czasie kształtowały się ramy 
programowe radia, powstały także 
pierwsze relacje, m.in. z Kongresu Za-
granicznych Badaczy Dziejów Polski. 
Na początku października 2012 r., pod-
czas otwarcia wystawy „Jestem stąd — 
Polska wielu narodów” na naszym Uni-
wersytecie, nagrano wywiad z Włady-
sławem Bartoszewskim.

Zmiany

W grudniu 2012 r. nastąpiła zmiana na 
stanowisku redaktora naczelnego. Rów-
nocześnie zaczął tworzyć się nowy ze-

spół radia, który działa do dziś. Liczy 
21 osób. Są wśród nich studenci róż-
nych lat oraz kierunków naszej Uczelni, 
takich jak: administracja, edukacja 
techniczno-informatyczna, filozofia, fi-
lologia polska, grafika, informacja na-
ukowa i bibliotekoznawstwo, kulturo-
znawstwo, socjologia, turystyka i rekrea-
cja.

Redakcja radia do marca 2013 r. 
pod czujnym okiem mgr Katarzyny Lan-
ge z Instytutu Filologii Polskiej ćwiczyła 
dykcję i intonację radiową. W tym cza-
sie przygotowywano również program 
16 autorskich audycji, które od marca 
do końca czerwca 2013 r. nadawano na 
żywo od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 18–22. 

Spektrum dźwięku

Wśród nadawanych programów znaj-
dziemy zarówno dotyczące życia Uczel-
ni, jak i całą serię audycji tematycz-
nych, np. GadżetShow — program 
o nowinkach elektronicznych, Cudze 
chwalicie, a Polak potrafi — audycja, 
w której „odkurzono” sylwetki wybit-

RADIO SPEKTRUM NADAJE 
Z PASJĄ*

Radio Spektrum to studencka rozgłośnia internetowa, która rozpoczęła  ■
nadawanie z okazji inauguracji 67. roku akademickiego na Uniwersytecie 
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W paździer-
niku 2013 r. obchodziliśmy pierwsze urodziny Radia Internetowego Spek-
trum.

Cudze chwalicie...

* Pierwotna wersja tego artykułu została opu-
blikowana w „Konspekcie” 2013, nr 3 (48), s. 82– 
–85.
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nych polskich wynalazców, naukowców 
i geniuszów. W ramówce radia nie bra-
kuje programów typowo muzycznych, 
takich jak: WWM, czyli Wtorkowy wie-
czór muzyczny, Płyta tygodnia Radia 
Spektrum — audycja poświęcona pły-
cie wybranej przez słuchaczy, Filmowe 
AA — podczas którego można posłu-
chać muzyki filmowej czy Dźwięki ar-
trockowej puszczy — dla wielbicieli 
mocniejszych dźwięków.

Swoją audycję pt. Perspektywa mia-
ło także Zrzeszenie Studentów Niepeł-
nosprawnych naszego Uniwersytetu, 
z którym radio współpracuje. Na an-
tenie przez pewien czas pojawiał się 
także redaktor naczelny „Konspektu” 
dr Marcin Kania, który w audycji RE:In-
ter-pretacje mówił o współczesnej mło-
dej poezji, literackich inspiracjach i in-
terpretacjach. 

Radio angażuje się w życie Uczelni, 
nie tylko nadając audycje z nią związa-
ne, ale również przez uczestnictwo ze-
społów reporterskich w ważnych wyda-

rzeniach na UP. Relacjonowano wysta-
wy prezentowane w holu głównym oraz 
ważne projekty organizacji studenckich. 
Reporterzy Radia Spektrum uczestni-
czyli w „Nocy hiszpańskiej” w Bibliote-
ce Głównej, Konwersatoriach Populary-
zacji Wiedzy Matematyczno-Przyrodni-
czej, spotkaniach podróżniczych Stu-
denckiego Koła Geografów, a także 
w wydarzeniach organizowanych w klu-
bie Bakałarz. Swoją obecność zazna-
czyli też w czasie uroczystych posie-
dzeń Senatu czy obchodów Roku Janu-
sza Korczaka. Byli obecni podczas Dnia 
Otwartego, Targów Pracy czy Święta 
Uczelni.

Sprawdzili się także jako konfe-
ransjerzy, prowadząc Juwenalia UP 
w 2013 r.

Spektrum możliwości

Z czasem pozyskaliśmy do współpracy 
krakowskie instytucje, takie jak: Mię-

Cudze chwalicie...

Redakcja Radia Spektrum (fot. LMfoto.pl)
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Cudze chwalicie...

dzynarodowe Centrum Kultury, Nowo-
huckie Centrum Kultury (gdzie mieli-
śmy okazję porozmawiać z Janem Me-
lą i Arturem Andrusem), Biuro Inicjatyw 
Społecznych czy Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe. Do współpracy zaprosiliśmy 
także liczne organizacje studenckie, 
m.in.: Aegee, Stowarzyszenie Manko 
czy serwis Kulturatka.pl. 

W audycji Krakowski planer prezen-
tujemy najciekawsze premiery kinowe, 
teatralne i koncerty, a dzięki nawiąza-
niu współpracy z krakowskimi teatrami 
i kinami rozdajemy bilety dla naszych 
słuchaczy na krakowskie wydarzenia 
kulturalne. 

W kwietniu 2013 r. Radio Spektrum 
włączyło do ramówki tzw. reportażowe 
środy. We współpracy z Akademią Przy-
szłości nadano wówczas serię progra-
mów na jej temat. Podsumowaniem re-
portażowych śród z Akademią Przy-
szłości były miniwarsztaty radiowe, na 
które zaproszono grupę dziesięciorga 
dzieci.

Nasze projekty

W miesiącach wakacyjnych zrealizo-
wano dwa duże projekty. Pierwszy — 
„Radio Spektrum szturmuje miasto” — 
polegał na promowaniu radia w mie-
ście. Nasze zespoły reporterskie docie-
rały do ciekawych osób i miejsc. W ra-

mach projektu przeprowadzono liczne 
wywiady w Krakowskim Biurze Festiwa-
lowym, Międzynarodowym Centrum 
Kultury, Regionalnym Centrum Wolon-
tariatu, z reżyserem Teatru Mumerus 
Wiesławem Hołdysem, a także odwie-
dzono Festiwal Spowalnania Czasu, 
który odbył się na krakowskim Małym 
Rynku. 

Drugi z projektów — „Wkręć się 
w studiowanie” — to seria programów 
telewizyjnych, które adresowane są do 
studentów pierwszych lat studiów. Pro-
gramy mają na celu pomóc im odna-
leźć się w życiu Uczelni; np. z odcinka 
o pomocy materialnej student dowie 
się, jak ubiegać się o stypendium so-
cjalne oraz z jakich innych form pomo-
cy można skorzystać na naszym Uni-
wersytecie.

Dołącz do nas!

Chcemy, aby działalność stacji skupiła 
się na integracji środowiska naszej 
Uczelni, przekazywaniu bieżących in-
formacji o życiu UP oraz o studenckim 
życiu kulturalnym w Krakowie. Autor-
skie audycje są niepowtarzalną okazją 
do dyskusji na tematy ważne i aktual-
ne, dzięki czemu nasze radio staje się 
projektem istotnym dla promocji Uni-
wersytetu Pedagogicznego. 

Zapraszamy do nas każdego, kto 
ma głowę pełną pomysłów oraz chce 
podzielić się z nami swoimi pasjami! 
Radio Spektrum to spektrum dźwięku, 
ale także spektrum możliwości! Skorzy-
staj z nich! 

Do usłyszenia na:  
www.radiospektrum.up.krakow.pl! 

 
Małgorzata Boguń 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia) 

Patrycja i Kasia podczas audycji auto.STOP 
(fot. T. Prokop)
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KLUB PODRÓŻNIKA 
SAMORZĄDU 

STUDENTÓW UP 
ZAPRASZA

Chcesz miło spędzać czas, 
ciesząc się wspaniałymi wido-
kami przyrody? Lubisz aktyw-
ny wypoczynek? A może chcesz 
poznać fajnych ludzi i poznać 
piękne miejsca? Może sam 
masz pomysł na zorganizowa-
nie jakiegoś wypadu? Przyjdź 
do nas — pomożemy Ci! Klub 
Podróżnika Uniwersytetu Pe-
dagogicznego to jest właśnie 
miejsce dla Ciebie. ZAPRASZA-
MY!

Z naszym przedstawicielem 
można spotkać się w biurze Sa-
morządu Studentów w budynku 
głównym Uczelni przy ul. Pod-
chorążych 2 w pokoju 48b. Dy-
żurujemy we wtorek w godzi-
nach 9.30–11.00 i w czwartek 
w godzinach 9.00–12.00.

O naszych wyprawach mo-
żesz posłuchać co drugi wtorek 
w Radiu Spektrum. Słuchaj nas 
od godziny 18.00 na www.radio-
spektrum.pl!

Klub w założeniu ma zrze-
szać studentów naszej Uczelni, 
którzy w weekendy oraz w po-
zostałym wolnym czasie mają 
chęć poznawać nowe miejsca 
w towarzystwie nowych ludzi.

Idea utworzenia Klubu Po-
dróżnika zrodziła się na obo-
zie adaptacyjnym w 2012 r. 
w głowach trójki ówczesnych 
pierwszaków: Ani Podhorodec-
kiej, Łukasza Ziemby i Przem-
ka Kłonicy. Gdy sporządzony 
plan zyskał akceptację Zarzą-
du Samorządu Studentów, ru-
szyła reklama i organizacja, 
która trwa nadal. Pragniemy 
zorganizować jak najwięcej 
wypadów zarówno po samym 
Krakowie, jak i wycieczek w in-
ne magiczne miejsca! 

Podróżuj z nami! 
 

Przemysław Kłonica 
II rok biologii UP 
(studia I stopnia)

Cudze chwalicie...



14

Członkowie Klubu Podróżnika

Zdobywcy Babiej Góry

Cudze chwalicie...
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Nowinki kół naukowych

Z inicjatywy dr Beaty Langer, 
ówczesnego opiekuna Stu-
denckiego Koła Naukowego 
„Bibliolog”, działającego przy 
Instytucie Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa UP, odby-
ła się wycieczka członków Koła 
do Biblioteki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Książni-
ca ta nie mieści się w głównym 
gmachu uczelni przy pl. Matej-
ki, a przy ul. Smoleńsk. Daw-
niej ten budynek zajmowało 
nieistniejące już Muzeum Prze-
mysłu Artystycznego, a wcześ-
niej — Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowe, powstałe z ini-
cjatywy Adriana Baranieckie-
go, zasłużonego lekarza i dzia-
łacza społecznego. Historię miej-
sca przybliżyła zwiedzającym 
dyrektor biblioteki Jadwiga Wiel-
gut-Walczak. Krakowska ASP 
otrzymała budynek pod koniec 
1951 r. Od tego czasu mieści 
się tu Biblioteka Główna tej 
uczelni oraz Gabinet Rycin 
i Gabinet Plakatów. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
przyjrzenia się czytelni głów-
nej, stanowiącej jedyne dostęp-
ne dla studentów pomieszcze-
nie. Trwała akurat wystawa 
z cyklu „Galeria jednej książ-
ki”; tym razem prezentowano 
Księgę Piotra Bożyka — nie-
zwykłe dzieło, które może sta-
nowić polemikę z tradycyjnie 

rozumianą książką i zawartym 
w niej zapisem. Prezentowana 
Księga to ruchoma drewniana 
machina, ukrywająca czy też 
może czekająca na zapis. Każ-
dy zwiedzający może spróbo-
wać samodzielnie wprawić ją 
w ruch.

Przejdźmy do czytelni. Naj-
bardziej zwraca tu uwagę ory-
ginalne wyposażenie. Stare 
meble, solidne drewniane krze-
sła, wyślizgane pulpity, proste 
szafy, katalogi z mosiężnymi 
uchwytami. W wysokim na kil-
ka metrów pomieszczeniu jest 
sporo miejsca na prezentację 
sztuki: czytelnika wita Strip-
tease Jerzego Nowosielskiego, 
dar artysty, a także kilka in-
nych znakomitych płócien. Przy 
wejściu „spogląda” przez okno 
spiżowe popiersie założyciela 
muzeum. Czytelnia przylega 
bezpośrednio do magazynu, 
który można zobaczyć za mu-
rowanym łukiem. Książki zo-
stały zgromadzone na starych 
żeliwnych regałach, sięgają-
cych niemal pod sam sufit — 
bibliotekarze muszą wspoma-
gać się w pracy drewnianymi 
drabinkami. Na jednym z koń-
ców czytelni znajduje się gabi-
net dyrektora, niewielkie po-
mieszczenie, również wypełnio-
ne zabytkowymi meblami. Każ-
dy z nich ma swoją historię 

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE 
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 

W KRAKOWIE
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i znanego z nazwiska projek-
tanta — wszystkie elementy 
wyposażenia są wysmakowa-
ne i pełne surowej elegancji: 
proste szafy na książki, stół 
obity skórą czy fotel wygląda-
jący tak, jakby tylko czekał na 
czytelnika pragnącego odpo-
czynku. Dyrektor Biblioteki za-
prezentowała nam niezwykły 
dokument: Liber benefactorum, 
czyli księgę darczyńców. Każ-
dy, kto ofiarował coś bibliote-
ce, napisał w tej książeczce kil-
ka słów, nieraz pozostawił też 
niewielki rysunek. Wpisy roz-
poczyna notatka Jerzego No-
wosielskiego, zawierająca in-
formację o podarowaniu wspo-
mnianego Striptease’u.
Po zwiedzeniu czytelni i gabi-
netu pani dyrektor podąży liś my 
piętro wyżej, do części niedo-
stępnej dla studentów i pra-
cowników, co stanowiło niewąt-
pliwie atrakcję naszego zwie-
dzania. I ta właśnie część wy-
cieczki przyniosła zdecydowa-
nie najwięcej wrażeń. Przywitał 
nas ciasny korytarzyk, z które-
go przeszliśmy do jednoosobo-
wej pracowni reprograficznej. 
W celu wykonywania zdjęć, 
przede wszystkim plakatów, za-
montowano na ścianie specjal-
ny metalowy uchwyt na aparat 
fotograficzny. Mniejsze plakaty 
kładzie się na specjalnie na-
świetlanej platformie. Więk-
sze — po prostu na podłodze, 
choć, jak wynika z relacji pra-
cownika obsługującego to sta-
nowisko, taki zabieg często nie 
wystarcza. Wtedy fotografujące-
mu pozostaje wykonanie kilku 
zdjęć i „poskładanie” ich w jedno, 
co jednak komplikuje zadanie.

Z pracowni przeszliśmy do 
przestronnego magazynu. Prze-
strzeń jest tu zaaranżowana 
zupełnie inaczej niż w prze-
ciętnym pomieszczeniu tego 
rodzaju: czyste, białe ściany, 
a na nich obrazy. Jest to możli-
we, ponieważ składuje się tu 
plakaty. Mieszczą się one 
w specjalnych metalowych ko-
modach, nie wyższych niż pół-
tora metra, w związku z czym 
zostaje sporo miejsca. Wska-
zania producenta zabraniają 
poza tym przesadnego oszczę-
dzania miejsca, gdyż komody 
nie wytrzymują dużego cięża-
ru. Tylko jeden mebel może 
spoczywać na drugim. Wyjątek 
uczyniono dla ponadpółmetro-
wej, wykonanej z tkaniny i włó-
kien, wyszywanej Wielkiej księ-
gi Babilonu Małgorzaty Bu-
czek-Śledzińskiej, którą umiesz-
czono tu pod solidną przezro-
czystą osłoną. Księga została 
przekazana bibliotece po jej 
prezentacji w 2012 r., w ra-
mach wspomnianej „Galerii jed-
nej książki”. Plakaty natomiast 
leżą w płytkich szufladach, 
w zestawach po dziesięć sztuk, 
ułożone według numerów ka-
talogowych. Większe egzem-
plarze przechowywane są rów-
nież tutaj, tyle że zajmują one 
dolne, dłuższe szuflady. Taki 
układ uniemożliwia prezenta-
cję zbiorów studentom, w związ-
ku z czym materiały są sukce-
sywnie digitalizowane i umiesz-
czane jako miniaturki w kata-
logu, a także archiwizowane 
na nośnikach cyfrowych w for-
macie TIFF. Uzyskaliśmy wiele 
praktycznych wskazówek doty-
czących odpowiedniego prze-

Nowinki kół naukowych
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chowywania plakatów. Jak się 
okazuje, nie powinno się ich 
zwijać licem do wewnątrz, po-
nieważ bardzo trudno potem 
jest przywrócić im płaski 
kształt. Powinno się więc nara-
żoną na zniszczenie stronę wy-
stawić na zewnątrz, zabezpie-
czając ją np. tubą. Niedopusz-
czalne jest składanie arkuszy 
w kostkę, pozostawiające nie-
odwracalne ślady i uszkodze-
nia. Poza plakatami pomiesz-
czenie wypełniają także pod 
sam sufit ręcznie opisane tek-
turowe boksy z nietypowymi zbio-
rami. 

Sposobem na dodatkowe 
wykorzystanie miejsca była bu-
dowa antresoli — podwiesza-
nego półpiętra. Trafione, bo wy-
korzystujące nieużywaną prze-
strzeń rozwiązanie zapropono-
wała jedna z pracujących tu 
bibliotekarek. Po metalowych 
schodkach wyszliśmy na pod-
wieszaną niewielką kratowni-
cę. Zebrano tu głównie zbiory 
fotograficzne, przeważnie upo-
rządkowane tematycznie w pu-
dłach. Są jednak także odręb-
ne kolekcje, jak np. zbiór zdjęć 
Ignacego Kriegera czy wielko-
formatowe teki grafik wypełnia-
jące łukowatą przestrzeń od dzie-
lającą magazyn od antresoli.

Zobaczyliśmy również dru-
gi magazyn książek. Zajmuje 
on niewielką powierzchnię, 
lecz kilkumetrowe regały, usta-
wione dość blisko siebie, 
mieszczą co najmniej kilkana-
ście tysięcy zbiorów. Wiele tu 
śladów historii Krakowa z okre-
su zaborów — bogato zdobio-
ne dzieła po niemiecku, kosz-

towne albumy, oprawne w skó-
rę rozprawy z historii sztuki. 
Zdarzają się także mniej uży-
wane prace polskich autorów. 
Do obejrzenia pozostał jeszcze 
skarbiec, ale to już miejsce nie 
dla nas. Otwarta na gości pa-
ni dyrektor wynagrodziła nam 
to jednak, prezentując unikal-
ne albumy z oryginalnymi pa-
pierami wyklejkowymi, wyko-
nanymi podczas warsztatów 
Bonawentury Lenarta z począt-
ku XX w., a także inne „pereł-
ki” kolekcji — drugie, ilustro-
wane osobnym tomem grafik, 
wydanie Encyklopedii Denisa 
Diderota czy rzadkie druki 
orientalne. Jak się dowiedzieli-
śmy od opiekuna tych zbiorów, 
studentom ASP, zafascynowa-
nym wyklejkami Lenarta, nie 
udało się niestety metodą prób 
i błędów uzyskać równie efek-
townych wzorów — technika 
klajstrowa czy też karagenowa 
stanowi nie lada wyzwanie.

Na tym zakończyła się na-
sza wyprawa w świat nieistnie-
jącego Muzeum Przemysłu, 
świat nieodkrytych jeszcze cał-
kowicie kolekcji starych zdjęć 
i rycin. Z pewnością jest co 
zgłębiać, znajdzie się tu nieje-
den temat na pracę naukową. 
Jeżeli nawet nie znamy się na 
historii sztuki, czemu by nie 
przejrzeć aktualnych czaso-
pism o sztuce, tej, która otacza 
nas dzisiaj? Nic, tylko usiąść 
i czytać, podziwiając od czasu 
do czasu widok na stary Kra-
ków.

Adrian Tync  
Studenckie Koło Naukowe UP 

„Bibliolog” 

Nowinki kół naukowych
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Za oknem deszcz, wiatr, niska tempera-
tura sprawiają, że plany treningowe od-
chodzą w zapomnienie. Nawet jesienią 
i zimą możesz zadbać o kondycję, upra-
wiając sporty, które może nie od razu 
przychodzą Ci na myśl. Jak zadbać 
o formę, kiedy jesienna aura sprawia, że 
jesteśmy bardziej leniwi niż latem? Nale-
ży poszukać nowych rozwiązań. 

Stosunkowo nowym, ale bardzo po-
pularnym sposobem na aktywne spę-
dzanie czasu jest nordic walking. Ta 
forma rekreacji jest dostępna w zasa-
dzie dla każdego, nie ma znaczenia 
bowiem, jaką masz kondycję czy syl-
wetkę. Nordic walking polega na spa-
cerowaniu, wspomaganym dwoma kij-
kami, angażuje 90% mięśni ciała i jest 
o 50% wydajniejszy niż marsz bez kij-
ków. W Krakowie, w ramach akcji Urzę-
du Miasta „Kraków biega, Kraków spa-
ceruje”, odbywają się bezpłatne spo-
tkania na ścieżkach nordic walking. 
Zajęcia są prowadzone przez wykwali-
fikowanych instruktorów i odbywają się 
na dwóch trasach: dla początkujących 
w piątki i niedziele o godzinie 18 w Par-
ku Lotników i dla zaawansowanych na 
Błoniach krakowskich (zbiórka na lądo-
wisku helikoptera) w poniedziałki i śro-
dy o godzinie 18 oraz w niedziele o go-
dzinie 13.

Inny sposób na spędzanie wolnego 
czasu to squash, który, choć pojawił się 
w Polsce dopiero 10 lat temu, bardzo 
szybko się rozwija i zyskuje nowych sym-
patyków. Jest to dyscyplina sportowa po-
legająca na odbijaniu piłeczką o ścianę, 
tak aby jak najbardziej utrudnić przeciw-
nikowi ponowne odbicie piłeczki. Squash 
może się wydawać sportem dla snobów, 
ale prawda jest taka, że może spróbo-
wać każdy, kto chce się poruszać i po-

rządnie zmęczyć. W Krakowie godzina 
gry kosztuje około 50 zł, natomiast bilet 
ze zniżką dla studentów — około 30 zł.

Wspomnieliśmy o dopiero rozwijają-
cych się w Polsce sportach rekreacyj-
nych, ale nie można zapominać o uzna-
nych już formach aktywności fizycznej, 
takich jak basen. Pływanie jest nie tyl-
ko zdrowe dla naszego kręgosłupa, ale 
także dla samych kości. Pływać można 
przez cały rok, co warto mieć na uwa-
dze. Należy pamiętać, że można rów-
nież biegać mimo niskiej temperatury, 
wystarczy odpowiedni strój i... w drogę 
albo na bieżnię. Bardziej leniwym po-
zostaje spacerowanie.

Jak zmotywować się do codzienne-
go treningu? Istnieje kilka sposobów, 
które pomagają w dotrzymaniu posta-
nowień. Ważne, aby unikać monoton-
nych treningów, trzeba czasem coś 
zmienić, np. porę ćwiczeń lub trasę bie-
gu. Pod tym względem każdy z nas mu-
si być kreatywny i na własną rękę uroz-
maicać sobie zajęcia. Drugą sprawą, 
o której warto pamiętać, jest towarzy-
stwo, gdyż wzajemna motywacja jest 
bardzo przydatna — jeśli mamy gorszy 
dzień, możemy liczyć na partnera i nie 
opuścić treningu. Jeżeli jednak nie uda 
nam się znaleźć kompana, na ratunek 
może przyjść muzyka. Należy również 
pamiętać o tym, aby na początku sta-
wiać sobie łatwe cele, a ich realizowa-
nie podziała motywująco. 

Sport to nie tylko zdrowie fizyczne, 
aktywne spędzanie czasu poprawia 
również samopoczucie. Jak widać, dla 
chcącego nic trudnego, trzeba się zmo-
tywować i działać, bo w zdrowym ciele 
zdrowy duch! 

Sebastian Wesołowski 
Klub Uczelniany AZS UP

SPORT TO ZDROWIE, NAWET JESIENIĄ!

Akademicki Związek Sportowy
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Na każdego użytkownika języka czyha-
ją różne pułapki. Wypowiadamy kilka-
naście tysięcy słów dziennie1, a nasze 
wypowiedzi nie są wolne od błędów — 
fleksyjnych, fonetycznych, składniowych 
itp. Szczególnym rodzajem odstępstw 
od normy językowej — wzorcowej i użyt-
kowej — są błędy leksykalne, czyli błę-
dy w zakresie posługiwania się wyraza-
mi2. Mogą one polegać na przypisaniu 
wyrazowi niewłaściwego znaczenia 
(np. arbitralny jako ‛sprawiedliwy’ za-
miast ‛taki, który nie liczy się ze zda-
niem innych i bezwzględnie narzuca 
swoje decyzje’), rozszerzeniu znaczenia 
słowa w nieuzasadniony sposób (np. 
jubileusz w znaczeniu ‛rocznica’) czy 
naruszeniu łączliwości (np. odnieść po-
rażkę). Interesującym typem błędu lek-
sykalnego jest p a r o n i m i a, czyli zja-
wisko polegające na pomyleniu par 
(trójek, czwórek) wyrazów o podobnej 
pisowni i realizacji artykulacyjnej, ale 
o różnych znaczeniach3. Czasami mówi 
się też o m a l a p r o p i z m i e, czyli „uży-

1  Por. E. Nieckuła, Wszyscy jesteśmy z Mar-
sa, „Wprost” 2010, nr 13, http://www.wprost.pl/
ar/190133/Wszyscy-jestesmy-z-Marsa/?I=1417 (do-
stęp: 20 XI 2013 r.). Autorka przywołuje badania 
psycholog Janet Hyde, która po przeanalizowaniu 
400 nagrań rozmów studentów ustaliła, że zarów-
no kobieta, jak i mężczyzna wypowiadają około 
16 tys. słów dziennie.

2  Por. A. Markowski, Nauka o języku, War-
szawa [2006], s. 34.

3 Por. M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów 
czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2008, s. 8.

ciu wyrazu innego niż zamierzony, czę-
sto dającym efekt komiczny”4.

Mylone wyrazy mogą się różnić: 
jedną głoską lub literą (np. banzai — 
bonzai), układem głosek (pepita — pi-
peta) albo występowaniem w jednym 
z wyrazów dodatkowej głoski/litery (idio-
latria — idolatria), sylaby (dekapita-
cja — dekapitalizacja) lub kilku głosek/
liter, których nie ma w drugim słowie 
(rutynowany — rutynowy).

Pary (trójki, czwórki) paronimiczne 
składają się z wyrazów będących tymi 
samymi częściami mowy — rzeczowniki 
mylą się z rzeczownikami, przymiotniki 
z przymiotnikami itd., przy czym najwię-
cej paronimów to właśnie rzeczowniki.

Można się spodziewać, że używanie 
paronimów przytrafia się jedynie uczniom 
lub osobom z ograniczoną kompetencją 
językową. Nic bardziej mylnego — błędy 
te popełniają także ludzie pracujący na 
co dzień słowem, czyli dziennikarze, 
albo pełniący funkcje państwowe, czyli 
urzędnicy i politycy.

Piotr Müldner-Nieckowski, profesor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, wspomina w swoich artyku-
łach5 m.in.: o urzędniczce, która powie-
działa do kogoś, aby ten nie podważał 

4 Malapropizm, [w:] Słownik języka polskiego 
PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2566802/malapro-
pizm (dostęp: 20 XI 2013 r.).

5 P. Müldner-Nieckowski, Wyrazy mylone, 
czyli paronimy, „Puls” 2009/2010, nr 12/1, s. 39, 
oraz tenże, Paronimy, „Puls” 2008, nr 9, s. 47.

O PARONIMACH, 
CZYLI WYRAZACH 

MYLONYCH

Na językach!
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jej terytorium (zamiast autorytetu), o ko-
respondencie z wojny argentyńsko-bry-
tyjskiej, któremu suwerenność pomyliła 
się z supremacją, o Tadeuszu Mazowiec-
kim przystępującym do formułowania 
rzą du czy o dziennikarzu, który zarzekał 
się, iż dostał „książkę ładnie opakowaną 
w ozdobną dyktę”. Był bowiem przeko-
nany, iż dykta (inaczej sklejka — „płyta 
sklejona z cienkich warstw drewna”6) jest 
tym samym co tektura, gdyż u niego 
w domu słowo to wymawiało się dektura 
lub dyktura.

Małgorzata Kita i Edward Polański 
w Słowniku paronimów przypominają 
przemówienie prezydenta USA Geor-
ge’a W. Busha, który pomylił dwa termi-

6 Sklejka, [w:] Słownik języka polskiego PWN, 
http://sjp.pwn.pl/slownik/2521043/sklejka (dostęp: 
20 XI 2013 r.).

ny ekonomiczne (dewaluacja — defla-
cja), powodując gwałtowną reakcję giełd 
na całym świecie.

Bloger Purysta7 pisze o paronimach, 
które przydarzyły się dziennikarzom 
„Gazety Wyborczej”. Na przykład w li-
stopadzie 2008 r. pisano o „ka ta stro-
ficz nych skutkach globalnego ociep le-
nia”, choć globalne ocieplenie z ka ta-
stro fizmem nic wspólnego nie ma.

W tabeli poniżej przykłady paroni-
mów (gwiazdką w nawiasie oznaczono 
pluralia tantum, czyli rzeczowniki wystę-
pujące wyłącznie w liczbie mnogiej)8.

Klaudia Adamus 
III rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)

7 Purysta.blox.pl, http://purysta.blox.pl/tagi_b/ 
48735/pa-ronimy.html (dostęp: 20 XI 2013 r.).

8 Por. M. Kita, E. Polański, dz. cyt.

Na językach!

aktyw — ludzie najbardziej aktywni, zwykle 
przewodzący jakiejś organizacji lub grupie

aktywa (*) — zasoby majątkowe przedsię-
biorstwa służące jego działalności gospodar-
czej

autorytarny — taki, który zawsze chce na-
rzucić innym swoją władzę

autorytatywny — taki, który cieszy się auto-
rytetem, zasługuje na szacunek

dewiza — sentencja zawierająca wytyczne 
postępowania danego człowieka

dewizy (*) — zagraniczne środki płatnicze, 
przede wszystkim pieniądze

efektowny — przyciągający urodą, oryginal-
nością itp.

efektywny — przynoszący efekty, skuteczny

koniektura — rekonstrukcja brakujących 
fragmentów uszkodzonego tekstu

koniunktura — korzystne warunki, pozytyw-
nie wpływające na wydarzenia

toner — proszek używany do drukowania 
w drukarkach komputerowych i kserokopiar-
kach

tuner — główna część odbiornika radiowego 
lub telewizyjnego służąca do odbierania sy-
gnału

uchwała — tekst będący wyrazem woli orga-
nu zbiorowego, zawierający pewne postano-
wienie

ustawa — akt prawny wydany przez najwyż-
szy organ władzy państwowej

ibidem (ib., ibid.) — w opi-
sie bibliograficznym: tamże, 
czyli w tym samym dziele, na 
tej samej stronie, w tym sa-
mym miejscu

idem (id.) — w opisie biblio-
graficznym: tak jak poprzed-
nio, jak w pozycji poprzedza-
jącej

item — również, także, tak 
samo

osławiony — znany z cze-
goś złego, taki, o którym się 
mówi ze złych powodów

sławetny — okrzyczany, taki, 
o którym się wiele mówi, 
zwłaszcza niepochlebnie

sławny — cieszący się sła-
wą, rozgłosem ze względu na 
swoje zasługi
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W latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych modne było bycie hipisem. Dzie-
ci kwiaty manifestowały swój bunt prze-
ciwko światu dorosłych, za kultowe uwa-
żano wożenie się flower-power busem 
i zapuszczanie włosów do ramion. W la-
tach dziewięćdziesiątych zapanowała 
moda na bohaterów Beverly Hills 90210 
i boys bandy. Nowe tysiąclecie pokazu-
je, że jeżeli chodzi o modę, to możliwo-
ści nie zostały wyczerpane. 

Dziś nie wystarczy ubrać się w mar-
kowe ciuchy, wyjechać na wakacje all 
inclusive w tropiki czy zrobić sobie ta-
tuaż. Świat idzie do przodu, więc nasze 
potrzeby rosną do granic możliwości, 
czasem je nawet przekraczając. 

Przekroczeniem modowej granicy 
jest trend na bycie homo. Kwestia ho-
moseksualizmu nie jest już nikomu ob-
ca. Wszelakie działania medialne, pa-
rady równości czy walka o prawo do 
zawierania małżeństw homoseksualnych 
i adopcji dzieci sprawiają, że problemy 
egzystencjalne „kochających inaczej” to-
warzyszą nam na co dzień.

Obsypany nagrodami film Tajemni-
ca Brokeback Mountain ukazuje histo-
rię dwóch mężczyzn, których łączy nie-
rozerwalna więź, przeradzająca się na 
tle pięknych krajobrazów Ameryki 
w głębokie uczucie. Jest to jednak świa-
domy akt dojrzałej miłości, a nie mło-
dzieńczy wybryk. 

Homoseksualizm, czyli powód do 
dumy... 

Sytuacja ta przedstawia się zupełnie 
inaczej wśród młodych ludzi, którzy od-
czuwają potrzebę zwrócenia na siebie 
uwagi czy wyróżnienia się wśród znajo-
mych i wykorzystują do tego aspekt 

seksualny. Homoseksualizm nie jest bo-
wiem już traktowany jako coś wstydli-
wego, ale jako powód do dumy, świa-
dectwo oryginalności. Najzagorzalsi fa-
ni deklarują swoją odmienność już w li-
ceum. Tylko czy w wieku 17–19 lat moż-
na w sposób świadomy podejmować 
tak poważną decyzję? Czy czasem nie 
jest tak, że musimy do niej po prostu 
dojrzeć? Co do do istoty samego homo-
seksualizmu: przez większość traktowa-
ny jest on jako choroba, a jedynie przez 
niektórych jako zaburzenie psychiczne. 
Media kochają sensację, a każdy wy-
bryk od razu trafia do publicznej wia-
domości. Ludzie w mgnieniu oka wyko-
rzystują takie sytuacje w życiu prywat-
nym. Podejmują próbę urozmaicenia 
swojego nudnego życia, chcą ekspery-
mentować, przetestować coś, co dotąd 
nie zostało sprawdzone. 

Najbardziej podatni na wpływ me-
diów są właśnie młodzi ludzie. Nasto-
latki, tak samo jak dorośli, pragną do-
świadczyć w swym krótkim życiu cze-
goś im dotąd nieznanego.

Przechodząc ostatnio obok jednej 
z krakowskich galerii, doznałam małe-
go szoku. Za przystankiem autobuso-
wym, bez skrępowania, lecz za to bar-
dzo namiętnie, całowały się dwie mło-
de dziewczyny. Ich wiek oceniam naj-
wyżej na 16 lat. Czy były świadome te-
go, co robią? Szczerze wątpię. 

Czy można więc przejść obok no-
wych zwyczajów modowych bez naj-
mniejszej choćby refleksji? Chyba cza-
sem wypadamy z rytmu wirującego 
świata, może zresztą to świat przyspie-
sza, a my nie jesteśmy w stanie go do-
gonić? 

Popularny stał się również zwyczaj 
deklarowania swoich skłonności na 

MODNI INACZEJ

Modni inaczej
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szkolnych korytarzach. Uczennice prze-
chwalają się, do jakiego stopnia posu-
nęły się w zdobywaniu nowych seksual-
nych doświadczeń z koleżanką z ławki. 
Następuje efekt kuli śnieżnej — z jed-
nej biseksualnej licealistki w klasie ro-
bi się pięć.

W większych miastach powstała 
masa klubów gejowskich, w których ba-
wią się również heteroseksualiści, szczy-
cąc się udziałem w takiej imprezie, jak-
by dzięki temu mieli być lepsi. Przeważ-
nie w takich miejscach bywają młodzi 
ludzie pragnący „wylansować się”, ale 
to już inny temat. Dziewczyny opowiada-
ją o swoich przyjaźniach z lesbijkami, 
jakby to miało uczynić je wyjątkowymi. 
Oczekują, że w ten sposób wzbudzą re-
spekt wśród znajomych. 

Modne celebrytowanie

Manifestowanie swojej orientacji sek-
sual nej stało się również modne wśród 
celelebrytów, błyszczących na war-
szawskich salonach. Zaistnieć w me-
diach tanią sensacją jest łatwo, schody 
zaczynają się dopiero wtedy, gdy trze-
ba się utrzymać na szczycie sławy. 
W takim przypadku najlepszą receptą 
jest sprzedanie szokującego newsa, np. 
że jest się gejem/lesbijką. To gwaran-
cja tego, że prasa się nie odczepi przez 
długi czas. Szkoda tylko, że cena sła-
wy, jaką się płaci, jest aż tak wysoka. 
Czytając portale internetowe, szybko 
przekonujemy się o popularnym zjawi-
sku sprzedawania swojej prywatności, 
co dowodzi braku szacunku do same-
go siebie. 

Doskonałym przykładem jest tu (były) 
portorykański piosenkarz, idol nastola-
tek Ricky Martin, cieszący się ogromną 
popularnością w latach dziewięćdziesią-
tych. Ogłaszając światu w 2010 r., że jest 
homoseksualistą, stracił jednak rzeszę 

najwierniejszych fanek. Zwolenniczki 
urodziwego wokalisty pozbyły się wszel-
kiej nadziei. Od czterech lat jest ojcem 
bliźniaków, których urodziła matka za-
stępcza. Obrazek obu partnerów, trzy-
mających na rękach dzieci, nie okazał 
się jednak radosnym family portrait i nie 
był w stanie utrzymać gwiazdy na szczy-
cie sławy.

Być „bi-”

Oprócz homoseksualizmu modny jest 
biseksualizm. Być może bycie „bi-” 
skończy się wraz z wejściem w wiek do-
rosły i poważny związek. Spotkałam 
się z opinią, że fajnie jest w życiu tro-
chę poeksperymentować, skoro się jest 
młodym. W większości przypadków bi-
seksualiści mają problemy z identyfi-
kacją własnej osoby. Nie potrafią stwo-
rzyć udanego związku partnerskiego 
z osobą tej samej płci. Inność jest po-
żądana, bo umożliwia nowe doznania 
seksualne, a oryginalność pozwala na 
bycie trendy. Tak więc wszystkie warun-
ki zostają spełnione. 

Czy możemy wysunąć wniosek, że 
nastała moda na homoseksualizm? Czy 
to jest jedyny sposób na wyróżnienie się 
wśród społeczeństwa w XXI w.? Homo-
seksualiści, którzy są świadomi swojej 
orientacji seksualnej i pozostają w trwa-
łych związkach z partnerami tej samej 
płci, przeważnie nie ujawniają swojej 
inności. Brak potrzeby wykrzyczenia 
wszystkim o swojej orientacji stanowi 
o ich prawdziwych uczuciach. Fenomen 
tej mody polega na jej dosadnym ekspo-
nowaniu. W końcu żeby być modnym, 
trzeba być zauważonym. Czy ten trend 
na lansowanie homoseksualizmu stał 
się już ikoną naszych czasów? 

Emilia Cheba 
I rok filologii polskiej UP 

(studia II stopnia)

Modni inaczej
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Felieton

NA RATUNEK 
„MAŁEMU KSIĘCIU”

My, silne i apodyktyczne kobie-
ty, sprawiłyśmy, że mężczyźni 
zagubili się w tym ogromnym 
„zbabszczonym” świecie. Za-
chciało nam się władzy, kariery, 
pieniędzy — rządzenia. A oni 
biedni nie potrafią się w tej sy-
tuacji odnaleźć. W sytuacji, 
w której znajdują się na słab-
szej pozycji (według nich oczy-
wiście). Samiec alfa ma być ni-
żej niż kobieta? Nie, tak być nie 
może! Czy Machulski w Seksmi-
sji nie ostrzegał swoich braci 
przed złymi kobietami? Czy już 
w 1983 r. czuł wielką ekspansję 
babskich sił? 
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Felieton

Nie popadajmy w paranoję. 
Zachłysnęliśmy się „nowym świa-

tem” i nie potrafimy sobie z nim pora-
dzić. Cicha wojna, która od paru lat to-
czy się pomiędzy dwiema płciami, sta-
je się wielkim paradoksem, na który 
nikt nie potrafi znaleźć antidotum.

Współcześni mężczyźni zostali schwy-
tani w pułapkę. Społeczeństwo, które 
współtworzą, z jednej strony, wymaga od 
nich, aby byli wrażliwi, serdeczni i roze-
śmiani, a jednocześnie wysyła ich na 
wojnę, gdzie mają wykazać się twardo-
ścią, bezwzględnością i okrucieństwem. 
Dylematem staje się wyzwanie, jak sca-
lić antagonistyczne cechy osobowości? 
Być wrażliwym, czułym, wyrozumiałym, 
a zarazem pozostać silnym, pewnym 
siebie, stanowczym i odpowiedzial-
nym — to wyzwanie dla wielu mężczyzn 
staje się tym trudniejsze, że męskości 
nikt ich nie uczy, a fala krytyki świata 
męskiego narasta. Zagubili się, czego 
przejawem jest niechęć do rzeczywiste-
go dojrzewania osobowego. W miarę 
upływu lat coraz bardziej widoczny sta-
je się rozdźwięk pomiędzy wiekiem a doj-
rzałością emocjonalną i duchową.

Mężczyźni coraz częściej przejmują 
postawy i zachowania dojrzewających 
chłopców. Popularność Małego Księcia 
polega na tym, że reprezentuje zbioro-
wego bohatera dzisiejszego społeczeń-
stwa Zachodu. Męski bohater jest tak 
wrażliwy, że nie chce mieszkać na Zie-
mi, i zakochany w swej róży, odlatuje 
na inna planetę. W istocie wynika to 
z tęsknoty za idealną atmosferą raju, 
jaki stwarza dziecku matka. Nawet je-
żeli uda mu się zawrzeć związek mał-
żeński, to i tak nie będzie widział nicze-
go więcej niż czubek swego nosa. Nie 
wejdzie w głębszą relację emocjonalną 

z żoną i dziećmi; pozostanie skoncen-
trowany na sobie i własnych subiektyw-
nych przeżyciach. 

Kiedy zaś „mały książę” zakocha 
się w innej kobiecie, nie będzie miał 
oporów, by zostawić żonę i dzieci dla 
„nowej róży” . 

Fundamentalna zasada Piotrusia 
Pana (tak go również możemy nazwać) 
brzmi: życie ma być zawsze wielką 
i ciekawą przygodą. Praktyka pokazuje 
jednak, że nie jest to takie proste.

Nieustanne poszukiwanie nowych 
przygód czyni życie „małego księcia”, 
czy tez Piotrusia Pana, jałowym, pu-
stym i pełnym niepokoju, zaś jego no-
stalgia za rajską miłością i przyjaźnią 
czyni go w końcu wyizolowanym i sa-
motnym zarówno w domu rodzinnym, 
jak i wśród przyjaciół. Dopiero alkohol 
doprowadza do ujawnienia się frustra-
cji i rozczarowania światem. 

Może Czesław Miłosz swą ironią 
prze mówi do „zagubionych” mężczyzn?

On:
Świadomy współzawodnictwa.
Napięty.
Czujny.
Gotowy do biegu.
Agresywnie myślący.
Wiedzący lepiej od innych.
Poprawiacz świata.
Przeżuwający latami każdą porażkę.
Rzucający wyroki potępienia.
Niezdolny do pogodzenia się z sobą.
A kobieta przygląda się temu z uśmiechem,
bo wie,
że on jest zajęty rzeczami,
które przemijają i nie mają większej wagi.

Natalia Dudka 
III rok filologii polskiej UP 

(studia I stopnia)
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Pojęcie realizmu magicznego1 wprowa-
dzone zostało przez Niemca Franza 
Roha w latach dwudziestych XX w. i do-
tyczyło sztuk plastycznych, a dokład-
nie — malarstwa. Obrazy namalowane 
wedle założeń tego nurtu charakteryzu-
je pozorna zwyczajność, chaos i nieja-
sne połączenie pewnych elementów. 
Teoretycy i artyści realizmu magiczne-
go starali się tworzyć na podstawie wy-
obraźni. Czerpali inspirację z mitów, le-
gend, opowieści. 

Przenieśmy się do świata składają-
cego się z milionów woni, przenikają-
cych się wzajemnie, tworzących niepo-
wtarzalne związki zapachowe. Przenie-
śmy się do świata stworzonego przez 
Patricka Süskinda w Pachnidle. Historii 
pewnego mordercy2. Süskind (ur. 1949), 
studiował w Monachium i tam rozpo-
czął karierę pisarską. Jest autorem jed-
noaktówki Kontrabasista, ale sławę 
przyniosła mu powieść Pachnidło, za 
którą otrzymał Nagrodę im. Gutenber-
ga. W Pachnidle porusza wiele waż-
nych kwestii, takich jak: problem samo-
poznania, granic geniuszu, władza 
i stosunki społeczne. Analizując je na 
tle oświeceniowych idei, dokonuje rewi-

1 G. Gazda, Słownik europejskich kierunków 
i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000, 
s. 545.

2 Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. 
1. Auflage, Diogenes Verlag AG, Zürich 1985; 
wyd. polskie: Pachnidło. Historia pewnego mor-
dercy, przeł. M. Łukasiewicz, Świat Książki, War-
szawa, 1996..

zji ówczesnych poglądów. Udowadnia, 
że rozum nie jest prawdziwą wartością. 
Parafrazuje w tym celu słynne zdanie 
Kartezjusza, mówiąc ironicznie: „Pach-
nę, więc jestem”. Süskind w swej po-
wieści kreśli niezwykle naturalistyczny 
obraz społeczeństwa osiemnastowiecz-
nej Francji, ze wszystkimi jego wadami 
i niesprawiedliwościami. Niezwykłe uję-
cie tematu, tj. odbieranie otoczenia nie 
przez wzrok, nie przez dotyk, a właśnie 
przez węch, pozwala czytelnikowi prze-
nieść się do zupełnie innego, zmysło-
wego świata. Takie właśnie postrzega-
nie świata za pomocą węchu nazywa-
my olfaktoryzmem. 

Osiemnastowieczny Paryż jest pełen 
smrodu, brudu i niesprawiedliwości. 
Pośrodku miasta człowiek od urodzenia 
skazany na cierpienie — porzucany, 
odtrącany, nieustannie spychany na 
margines społeczeństwa. Brzydki i od-
rażający Jan Baptysta Grenouille przy-
chodzi na świat tuż obok straganu 
z cuchnącymi rybami. Porzuca go mat-
ka, przechodzi pod opiekę wynajmowa-
nych mamek. Jest w nim jednak coś, co 
odsuwa od niego po kolei wszystkie 
opiekujące się nim kobiety, mianowi-
cie — brak zapachu. Grenouille zosta-
je wyrzucony poza nawias społeczeń-
stwa. Niezauważony przez nikogo z po-
wodu swojej bezwonności, żyje spokoj-
nie z dnia na dzień, ukrywając przed 
światem swój geniusz. Oto bowiem po-
zbawiony zapachu nieurodziwy karzeł 

Realizm  magiczny

HISTORIA PEWNEGO 
MORDERCY
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posiada węch absolutny. Potrafi rozpo-
znać każdą woń na niebywałą wręcz 
odległość. Jego fenomenalna pamięć 
przechowuje miliony zapachów. Wkrót-
ce zapach staje się jego obsesją, z upo-
rem stara się poznawać coraz to now-
sze metody utrwalania zapachu. Jego 
szaleństwo zaczyna się, gdy mając do-
starczyć wygarbowane skóry, przemie-
rza paryskie ulice i poznaje miasto 
z całym bogactwem jego woni. Tu na-
trafia na najbardziej rozkoszną woń, 
jakiej kiedykolwiek doświadczył, i po-
stanawia za nią pójść mrocznymi ulicz-
kami. W końcu odkrywa jej źródło — 
piękną dziewczynę. Morduje ją wyłącz-
nie po to, by upoić się jej zapachem. 
Ten incydent odcisnął piętno na całym 
jego życiu. Grenouille znalazł sobie 
cel, a dążąc do jego spełnienia, wyka-
zuje takie cechy, jak: determinacja, 

cierpliwość, sumienność, ale równocześ-
nie amoralność, aspołeczność oraz cho-
robliwie wybujały indywidualizm. W re-
zultacie zabija 25 kobiet po to, by stwo-
rzyć zapach idealny.

Szansą dla niego okazuje się spo-
tkanie z mistrzem sztuki perfumeryjnej 
Giuseppem Baldinim. Po spektakular-
nej prezentacji swych umiejętności mło-
dy Grenuoille zostaje czeladnikiem mi-
strza i rozpoczyna naukę fachu. Staje 
się głównym sprawcą ogromnego suk-
cesu podupadającej wcześniej firmy 
Baldiniego. Jego niesłychane umie-
jętności mistrz utrzymuje w tajemnicy, 
zresztą Jana Baptystę nie interesuje 
rozgłos i sława. Pracownia mistrza da-
je mu szansę nauki i eksperymentowa-
nia z nowymi formułami, poszukiwań 
w świecie zapachów dostępnych i roz-
poznawalnych tylko dla niego. Od mo-
mentu zdobycia perfumiarskich umie-
jętności posługuje się zapachem jak 
maską. Kreuje nim swoją osobowość. 
Żyje pod osłoną rozmaitych woni, które 
zmienia odpowiednio do okoliczności 
jak ubrania i dzięki którym ludzie nie 
naprzykrzają mu się i nie mogą rozpo-
znać jego rzeczywistej natury. Jan Bap-
tysta wypacza zatem podstawowe zało-
żenie sensualizmu. Nie czyni ze zmy-
słów narzędzia poznania, lecz stara się 
je oszukać. Gdy Jan Baptysta odkrywa, 
że jego przeznaczeniem jest zostać naj-
większym perfumiarzem wszechcza-
sów, nie opuszcza go marzenie o wyde-
stylowaniu wonności nad wonnościami, 
pachnidła z dziewiczego ciała kobiece-
go. Jeśli nawet uświadamia sobie, że 
marzenie to zrodziło się ze zbrodni, jest 
mu to zupełnie obojętne.

Po zdobyciu wiedzy na temat desty-
lowania zapachów u mistrza Baldinie-
go Grenouille’a dopada zwątpienie, 
zaczyna ciężko chorować i wydaje się, 
że nie ma już dla niego nadziei. Jego 
choroba okazuje się mieć podłoże psy-

Realizm magiczny 
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chiczne, o czym świadczy fakt, że bo-
hater zdrowieje, dowiedziawszy się 
o nowych metodach wydobywania za-
pachów. Wyrusza w podróż do de Gras-
se — światowej stolicy perfum. Podróż 
ta w jego przypadku to symbol wtajem-
niczenia3.

Zmierzając do celu, bohater popa-
da w zniechęcenie. Kryzys prowadzi go 
ku martwym, górskim pustkowiom, 
w których zaszywa się na kilka lat. Gre-
nouille zaczyna żyć we własnym wy-
imaginowanym świecie. Śpi całymi 
dniami i nocami, żywi się mchem i nie-
toperzami. W końcu przychodzi opa-
miętanie, bohater wraca do pierwotne-
go planu i zmierza ku de Grasse. Spo-
tyka markiza de la Taillade-Espinasse 
i to właśnie w jego warsztacie tworzy 
zapach ludzki, dzięki któremu swobod-
nie może wmieszać się w tłum. Po do-
tarciu do de Grasse Grenouille odnaj-
duje dziewczynę o zapachu idealnym, 
czeka dwa lata, by Laura dojrzała. Jest 
ona jego ostatnią ofiarą, najważniej-
szym, brakującym zapachem w kolek-
cji jego 12 fiolek. Niezawodny węch 
podpowiada Grenouille’owi, że Laura 
z ojcem opuściła miasto. Grenouille do-
ciera do miejsca ich schronienia i zabi-
ja swoją ostatnią ofiarę. Po tej zbrodni 
na jego trop wpada policja, a bohater 
zostaje skazany na karę śmierci. Ma-
giczna jest scena samej egzekucji, gdy 
to Jan Baptysta po spryskaniu się swo-
ją esencją wychodzi na szafot. „Na 
oczach wszystkich dokonał się cud. 
Bóg we własnej osobie wstrzymał rękę 
kata, obawiając się, że ten, którego 
miano za mordercę, jest aniołem”4. Lu-
dzie, przekonani o niewinności zbrod-
niarza, puszczają go wolno. Jan Bapty-
sta Grenouille osiągnął swój cel, lecz 

3 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 
1990, s. 332.

4 P. Süskind, dz. cyt., Warszawa 2000, s. 233.

mimo to nie czuje się szczęśliwy. Czeka 
na śmierć z ręki ojca Laury, ale ten rów-
nież ulega mocy perfum i prosi go, by 
został jego synem. Bohater, nie widząc 
sensu dalszego życia, wybiera śmierć.

Wstrząsająca jest końcowa scena 
książki, tym bardziej, że nie przedsta-
wia właściwie samobójstwa, lecz raczej 
zabójstwo na prośbę bohatera. Udaje 
się on późno w nocy na cmentarz, 
gdzie spotyka zgromadzonych oprysz-
ków. Podejmuje decyzję, skrapia się ob-
ficie swoim pachnidłem i rusza w ich 
stronę. Ci zaś, ogarnięci nagłym sza-
łem, poddają się działaniu magiczne-
go zapachu i zaczynają pałać do nie-
znanego im człowieka nagłą, niepoha-
mowaną miłością. Otaczają go i zacie-
śniają krąg. W końcu rozszarpują go 
na kawałki, pomagając sobie nożami, 
a na końcu zachłannie zjadają. „Byli 
niezwykle dumni. Po raz pierwszy zro-
bili coś z miłości”5. 

W Pachnidle fascynuje kreacja 
głównego bohatera. Narrator sugeruje 
już od pierwszych stron, że to najgorszy 
z ludzi, podkreślając wciąż, jakim jest 
odrażającym potworem, jednakże czy-
tając książkę, w Grenouille’u można 
doszukać się czegoś, co przyciąga. Po-
za tym, że jest niezwykły przez swój dar 
i odrażający przez swoje czyny, wywo-
łuje współczucie, może nawet w jakimś 
stopniu zrozumienie. W jego przypadku 
potrzeba bycia kimś, potrzeba bycia 
akceptowanym wyjaśnia wszystkie jego 
zachowania. Pachnidło to powieść o al-
chemii mordercy, wędrówce w głąb sie-
bie, potrzebie akceptacji niezależnej 
od systemu wartości, samotności i nie-
zrozumieniu geniusza, nienawiści do 
ludzi.

Paulina Gołąb 
III rok filologii polskiej 

(studia I stopnia)

5 Tamże, s. 253.

Realizm magiczny
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Richard Millet jest autorem niezwykle 
interesującej książki. Jego Upodobanie 
do brzydkich kobiet1 wciąga czytelnika 
w świat skomplikowanych relacji dam-
sko-męskich, w których wygląd odgry-
wa najważniejszą rolę. Bohater powie-
ści to pięćdziesięcioletni mężczyzna, 
opisujący swoje trudne doświadczenia, 
związane z własnym wyglądem. Od po-
czątku do końca jesteśmy świadkami 
jego klęsk uczuciowych. 

W dzieciństwie matka z siostrą 
zgodnie przyznawały, że nie jest ład-
nym chłopcem. W szkole śmiano się 
z jego wyglądu. Dziewczyny drwiły 
z niego, gdy miał nadzieję na nawiąza-
nie z którąś bliższych relacji. Nie potra-
fił się z tym uporać. Wiedział, że jest 
brzydki, i odczuwał to na każdym kro-
ku. Jak każdy, pragnął jednak uczuć 
i prawdziwego związku. Czuł jednak, 
a właściwie był święcie przekonany, że 
nigdy nie będzie mu to dane. Zaczął 
sypiać z prostytutkami. Spotykał się 
z kobietami nieurodziwymi, głównie po 
to, aby udowodnić samemu sobie, że 
nigdy nie będzie mógł dostąpić miłości 
kobiety pięknej. Wbił sobie do głowy to 
przeświadczenie i trwał przy nim przez 
całe życie. Nawet gdy zainteresowała 
się nim młoda i piękna dziewczyna, nie 
umiał przy niej pozostać. Zakończył 
związek, przekonując ją, że kiedyś sta-
nie się nudny, uciążliwy i zazdrosny. Je-
go związki z innymi kobietami nie trwa-
ły nigdy dłużej niż rok. 

Zawsze potrafił doskonale zabić 
uczucie w zarodku. Wierzył, że musi 

1 Le Gôut des femmes laides, Gallimard, Pa-
ris 2005; wyd. polskie: Upodobanie do brzydkich 
kobiet, przeł. G. Majcher, Warszawskie Wydaw-
nictwo Literackie Muza, Warszawa 2007.

być sam, naznaczony piętnem brzydo-
ty. Nie miał zamiaru zmieniać swojego 
nastawienia, sposobu myślenia, patrze-
nia na świat i na kobiety. Sam przekreś-
lił swoje szanse na szczęście. To jest 
właśnie coś, co wyróżnia tę książkę. 
Można by się bowiem spodziewać, że 
bohater znajdzie w końcu szczęście 
i przestanie narzekać. Nic takiego się 
jednak nie zdarzy, happy endu nie bę-
dzie.

Zaskoczeniem dla czytelnika są w tej 
książce ogromnie rozbudowane zdania. 
Nie jest to na pewno atutem tej książki, 
choć trudno się oderwać od lektury.

Upodobanie do brzydkich kobiet 
niesie przesłanie: nie należy zamykać 
się w świecie własnych przekonań, lę-
ków i uprzedzeń. Zawsze warto zmienić 
swoje nastawienie, a dzięki temu może-
my doznać czegoś, czego od dawna 
pragniemy. Ponadto książka porusza 
ważne kwestie dotyczące miłości. Wy-
raźnie pokazane jest, jak ogromną wa-
gę do niej przykładamy i jak czujemy 
się bez niej. Opisano tu doświadczenie 
egzystencjalnej pustki z braku prawdzi-
wego uczucia. Zaspokojenie cielesne 
nie przynosi szczęścia ani poczucia 
spełnienia, czego doskonałym przykła-
dem jest bohater powieści. Czegoś mu 
brakuje przez całe życie, czegoś szuka, 
ale nie umie tego znaleźć z powodu 
wewnętrznych ograniczeń. Piętno brzy-
doty sprawia mu ból, ale zdołał się już 
z nim oswoić. Nie warto jednak przy-
zwyczajać się do bólu, trzeba spróbo-
wać go przełamać...

Jolanta Madej 
II rok informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa UP 
(studia II stopnia)

PIĘTNO BRZYDOTY U MILLETA

Piękmo brzydoty
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Reportaż to trudny i ważny gatunek li-
teracki. Ważny, bo pokazuje czytelniko-
wi jakiś wycinek rzeczywistości — cza-
sem egzotycznej, nieznanej, ale w pe-
wien sposób odnoszącej się do jego 
doświadczeń lub zasad moralnych; 
trudny — dlatego że opiera się na 
autentycznych zdarzeniach, wymaga 
umiejętności przekucia historii w sło-
wa, które możliwie najlepiej ją odda-
dzą. Największą trudnością jest jednak 
to, iż twórca reportażu staje wobec hi-
storii obnażających ludzkie okrucień-
stwo i żądzę bezmyślnego mordu — 
czasem trudno uwierzyć, że w XX w. do-
chodziło do takich masakr oraz pogro-
mów. 

I tu dotykamy istoty dobrego repor-
tażu: pokazuje on pewną rzeczywistość 
z czyjegoś punktu widzenia, ale jedno-
cześnie nie pojawia się w nim katego-
ryczny osąd. Dobrym przykładem jest 
tu twórczość Jeana Hatzfelda — kore-
spondenta wojennego oraz pisarza, 
który poświęcił trzy swoje książki woj-
nie domowej w Rwandzie, gdzie doszło 
do pogromu plemienia Tutsi dokonane-
go przez plemię Hutu. Najłatwiej było-
by od razu potępić postępowanie osób 
biorących udział w tej rzezi, trwającej 
100 dni, ale uznany pisarz postanowił 
znaleźć odpowiedź na pozornie banal-
ne pytanie: DLACZEGO? Co sprawiło, 
że sąsiedzi nagle postanowili zwrócić 
się przeciwko sobie? Czy można to 
w jakiś sposób uzasadnić? I kto ponosi 
za to odpowiedzialność? Może wszyscy, 

czyli nikt? I jak żyć po czymś tak niewy-
obrażalnie złym?

Przeczytałam dwie książki Hatzfel-
da, w których mówią ocaleni (Nagość 
życia. Opowieści z bagien Rwandy1) 
oraz ich kaci (Sezon maczet2). Muszę 
przyznać, że właśnie ten pierwszy re-
portaż zrobił na mnie ogromne wraże-
nie — być może dlatego, iż autor oddał 
głos ocalonym. Rzeczowe komentarze 
pisarza dotyczą na ogół okoliczności 
poznania kolejnych bohaterów opowie-
ści lub chronologii tragicznych zda-
rzeń, dzięki czemu uwaga czytelników 
skupia się wyłącznie na słowach świad-
ków.

1 J. Hatzfeld, Nagość życia. Opowieści z ba-
gien Rwandy, przeł. J. Giszczak, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2011.

2 Tenże, Sezon maczet, przeł. J. Giszczak, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.

CIERPIENIE 
ZAMKNIĘTE 
W SŁOWACH

Reportaże
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Ich wypowiedzi są bardziej lub 
mniej składne, czasem brakuje im od-
powiednich zwrotów na opisanie tego, 
co przeżyli, ale właśnie to decyduje 
o wstrząsającej wymowie Nagości ży-
cia. Równie przerażające są wspomnie-
nia dotyczące tygodni spędzonych na 
bagnach w ukryciu i ciszy, wśród dźwię-
ku, jaki wydaje maczeta przy zetknięciu 
z ludzką czaszką. Ta historia przypomi-
na bardziej koszmar senny niż rzeczy-
wistość, choć wydarzyła się nie tak 
dawno, bo w 1994 r. I nadal pozostaje 
żywa w pamięci mieszkańców Rwandy, 
którzy wciąż nie potrafią sobie pora-
dzić z traumą po rzezi Tutsi. 

Sezon maczet to z kolei próba spoj-
rzenia na rzeź z punktu widzenia jej 
sprawców — przebywający w więzieniu 
mężczyźni Hutu opowiadają o swoim 
codziennym życiu, a w końcu — o dniu, 

w którym chwycili za maczety i zaczęli 
wybijać Tutsi. Ich beznamiętne opisy 
polowań na ofiary, brak poczucia winy 
i niezrozumienie istoty uczynionego zła 
są czymś naprawdę przerażającym. 
Sam Hatzfeld wspominał o tym, iż 
w trakcie spisywania Sezonu maczet 
odczuwał, z jednej strony, obrzydzenie 
i niechęć do swoich rozmówców, z dru-
giej strony jednak — nawiązywała się 
nić porozumienia, może koleżeństwa? 
Co ciekawe, niemożliwe jest znalezie-
nie odpowiedzialnych za ludobójstwo 
w Rwandzie. Mordercy na ogół próbują 
zrzucić winę na innych, wpływ radia 
i wypowiedzi urzędników, w końcu na 
okoliczności, które można streścić w na-
stępujący sposób: „Musieliśmy, nie by-
ło wyboru. Co mogliśmy zrobić? Kazali 
nam”. Najgorsze jest chyba to ślepe po-
słuszeństwo, które doprowadziło do lu-
dobójstwa na ogromną skalę. A może 
zawsze wybór istnieje i ten przymus jest 
zaledwie wymówką?

Hatzfeld stworzył coś więcej niż ko-
lejny reportaż z miejsca, gdzie w czło-
wieku ujawniły się najbardziej prymi-
tywne instynkty. Dla ofiar była to tera-
pia, próba uporania się ze wspomnie-
niami, które rzucają cień na ich dalszą 
egzystencję, ale i pomnik wystawiony 
tym, którym nie udało się przeżyć; dla 
morderców — możliwość przedstawie-
nia własnego punktu widzenia lub bła-
gania o wybaczenie — nie zawsze 
zresztą szczerego i wynikającego ze 
skruchy. Dla czytelników zaś to prze-
stroga, że obojętność, ślepe podążanie 
za tłumem i wyzbycie się ludzkich od-
ruchów w imię głoszonych idei zawsze 
prowadzą do stworzenia koszmaru na 
ziemi. W końcu — jak napisał Thomas 
Stearns Eliot — ,,Piekło to jesteśmy my 
sami”.

Sylwia Kępa 
I rok filologii polskiej UP 

(studia II stopnia)

Reportaże
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I ty możesz uratować komuś życie  

Żyjemy coraz szybciej. Ciągle 
gdzieś się spieszymy, coś nad-
rabiamy, z czymś nie nadąża-
my. Wierzymy, że każdą chwilę 
musimy wykorzystać pożytecz-
nie. Biegnąc przed siebie, mi-
jamy innych ludzi. Pniemy się 
po ścieżkach kariery, inwestu-
jemy...

W tym szaleńczym pędzie 
czasem jednak tracimy oddech. 

Opadamy z sił, a winą za każ-
de niepowodzenie obarczamy 

„SIEBIE SAMEGO TRZEBA 
DAĆ...”
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samych siebie. Zabiegani i zagubieni, 
często zapominamy, co jest naprawdę 
ważne. A przecież gdzieś obok nas żyją 
inni ludzie — nasi bliscy, przyjaciele 
i znajomi. Są też tacy, z którymi praktycz-
nie nic nas nie łączy. Tylko z pozoru, bo 
przecież obowiązkiem każdego z nas 
jest troska o innych. Zwłaszcza o tych, 
którzy naszej pomocy potrzebują. Możli-
wości jest wiele. Wystarczy tylko odrobi-
na dobrej woli, reszta przyjdzie sama.

Tak wiele jest miejsc, w których każ-
dego dnia czeka ktoś, komu możemy 
podarować swój uśmiech, czas i serce. 
W samym tylko Krakowie funkcjonuje 
ich bardzo wiele. To rozmaite placówki 
i instytucje, domy dziecka, hospicja, 
szpitale, w których każda pragnąca 
bezinteresownie nieść pomoc osoba 
z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
Również przy wielu kościołach zrzesza-
ją się osoby, które zajmują się wolonta-
riatem. Liczy się każda forma wspar-
cia — od wspólnego spędzania czasu, 
przez wyjścia na spacer, aż po pomoc 
w nauce i załatwianie spraw urzędo-
wych. To również gotowość do wysłu-
chania drugiego człowieka i udzielenia 
mu rady.

Zapewne każdy z nas stosunkowo 
często spotyka się z organizowanymi 
na dużą skalę akcjami. Przez aktywne 
uczestnictwo w nich można podarować 
drugiemu człowiekowi „kawałek” sie-
bie. Wszelkie zbiórki pieniędzy, żywno-
ści czy odzieży, które tak naprawdę nie-
wiele nas kosztują, mogą komuś dać 
szansę na lepsze życie. To także orga-
nizowanie świątecznych paczek dla ro-
dzin, które los ciężko doświadczył.

Wydawać by się mogło, że poma-
ganie jest trudne. Tymczasem często 
wystarczy, że poświęcimy na nie tylko 
trochę czasu. Czasami myślimy, że so-
bie nie poradzimy, że na pomoc po pro-
stu nas nie stać. Nieraz nie robimy nic, 

bo wydaje nam się, że to niepotrzebne 
albo że się wygłupimy. A wystarczy się 
rozejrzeć, czy gdzieś obok nas nie cze-
ka ktoś, komu jesteśmy bardzo potrzeb-
ni. Ktoś, kto na pewno nie ośmieli się 
o tę pomoc poprosić, bo wcześniej wie-
lokrotnie mu jej odmawiano. Właśnie 
Ty możesz to zmienić.

 Są też sytuacje, w których można 
podarować drugiemu człowiekowi szan-
sę na dalsze życie. W kwietniu na Uni-
wersytecie Pedagogicznym (oraz na in-
nych krakowskich uczelniach) przepro-
wadzano akcję, podczas której można 
było zarejestrować się jako potencjalny 
dawca szpiku kostnego. Pracujący przy 
tym przedsięwzięciu wolontariusze uświa-
damiali nam, jak wielkie znaczenie ma 
wspólna walka z białaczką. Tego typu 
działania nie są jednorazowe — na na-
szym Uniwersytecie przecież regularnie 
organizuje się zbiórkę krwi. Fundacje, 
które czuwają nad tymi akcjami, uświa-
damiają społeczeństwu, jak bardzo li-
czy się każdy dawca. I jak niewiele cza-
sami potrzeba, aby ura tować czyjeś ży-
cie. A wolontariusze? Zgodnie odpo-
wiadają, że za podejmowane przez sie-
bie działania otrzymują bezcenną za-
płatę — naukę życia, umiejętność doce-
nienia każdego dnia i pokonanie pro-
blemów, które kiedyś wydawały się nie-
rozwiązywalne.

„Obym nigdy nie był tak zajęty swo-
imi sprawami, by nie zareagować na 
potrzeby innych ze współczuciem i życz-
liwością”— te słowa, wypowiedziane 
kiedyś przez Thomasa Jeffersona, dziś 
stają się szczególnie aktualne. Zabie-
gani, sfrustrowani i skupieni wyłącznie 
na własnych sprawach, zbyt często  
patrzymy na rzeczywistość obojętnym 
wzrokiem.

Jolanta Mirocha 
III rok socjologii UP 

(studia I stopnia)

I ty możesz uratować komuś życie   
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Teatry w Krakowie cieszą się 
obecnie wielką popularnością. 
I — co ciekawe — nie tylko te 
profesjonalne oraz znane na 
świecie, ale również teatry 
amatorsko-młodzieżowe. Na ca-
łe szczęście, pomimo istnienia 
nowoczesnej technologii, dość 
spora liczba młodych ludzi 
znajduje czas, by zaangażo-
wać się w tę sferę życia.

Dla jednych teatr to pasja, 
przyszłość, dla innych — spo-
sób na wypełnienie wolnego 
czasu, chęć rozwijania się i ro-
bienia czegoś ciekawego. Tak 
czy inaczej, młodzi ludzie lu-
bią uczestniczyć w życiu tea-
tralnym. Przykładem może być 
mnogość scen amatorskich, 
które istnieją na terenie Krako-
wa. 

O poziomie teatrów mło-
dzieżowych rozstrzygają różne 
festiwale. Najbardziej znanym 
jest Festiwal Artystyczny Mło-
dzieży, organizowany właśnie 
w Krakowie. W tym roku Grand 
Prix zdobył na nim teatr PRÓG 
Junior za sztukę KrasneLudki.

Równie popularny wśród 
młodzieży jest Festiwal Małych 
Form Teatralnych, organizowa-
ny przez II Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Jana So-

bieskiego w Krakowie. Nawia-
sem mówiąc, to właśnie na tym 
festiwalu zadebiutował nie-
gdyś Maciej Stuhr, dzisiaj wy-
bitny aktor. W tym roku w te-
atrze Groteska wyróżniono Ze-
spół Teatralny Sceny „i” za 
sztukę Lilije, a trzecie miejsce 
przyznano Grupie Warsztato-
wej Sceny 5 na 3 za sztukę Pa-
nie Gałczyński. Pierwszego 
i drugiego miejsca nie przy-
znano. 

Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski jest widać bardzo lubiany 

TEATROMANIA 
WŚRÓD MŁODZIEŻY

Coolturka
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przez młodzież, ponieważ również mło-
dzi ludzie z Teatru Nieco Większych 
Form przygotowali sztukę na podstawie 
Zielonej Gęsi. Teatr ten działa w Cen-
trum Sztuki Współczesnej — Solvay. 
W tym roku akademickim zespół wziął 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Te-
atrów Młodzieżowych „Melpomena”, 
gdzie zajął pierwsze miejsce oraz zdo-
był wiele innych nagród.

Najświeższym wydarzeniem jest 
jednak 1. Festiwal Teatrów Szkolnych 
Polski Południowej, który odbywał się 
w dniach 16–17 maja 2013 r. W skład 
jury weszli: pani Anna Osławska — wy-
bitna artystka krakowska, absolwentka 
teatrologii UJ, reżyserii dramatu w PWST, 
współtwórczyni THEATRUM MUNDI, pa-
ni Agnieszka Rzepka-Basta, instruktor 
teatralny w CSW Solvay, oraz repre-
zentant młodego pokolenia — Dawid 
Malec, student teatrologii na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, instruktor amator-
skich grup młodzieżowych i aktor ama-
tor. Ostatni z jurorów, mówiąc o festi-
walu, pozostawał pod wrażeniem wyso-

kiego poziomu wystawianych sztuk: 
„Zaangażowanie młodzieży było 
ogromne, zauważalny był też wielki 
wpływ instruktorów — pomogli młodym 
otworzyć się na sztukę”.

Jak widać, miłość młodych ludzi do 
teatru jest żywa. Oczywiście, każdy wy-
biera to, co jest dla niego. Jedni wolą 
grać na scenie, inni oglądać sztukę na 
widowni. Z pewnością teatr jest nam 
potrzebny, w jakiejkolwiek formie. No-
valis napisał: „Teatr to aktywna reflek-
sja człowieka nad samym sobą”.

Mimo że słychać głosy o zamiera-
niu życia teatralnego, w Krakowie sce-
ny nadal istnieją i przyciągają młodych 
ludzi. Teatr pozwala się im otworzyć, 
a to pozytywnie skutkuje w życiu co-
dziennym. Przez uczestniczenie w życiu 
teatralnym młodzi ludzie uczą się śmia-
łości, swobody wypowiadania się i... 
poprawnej polszczyzny. 

 
Alicja Wielgus 

I rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Coolturka
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Coolturka

Wiadomości o borykających się z pro-
blemami finansowymi kinie ARS oraz 
innych kinach studyjnych zainspirowa-
ły mnie, fankę kina ambitnego, do na-
pisania kilku skromnych słów o trwają-
cym już kilkanaście lat upadku kina.

Kończy się rok 2013. Jest to czas 
walki o przetrwanie tradycyjnych kin, 
spowodowanej zastąpieniem starych 
wartości nową technologią. Taka jest 
rola multipleksów, które pożerają ostat-
ki duchowych wartości i wrażliwości te-
atralnej. Według informacji Forum Film 
w Polsce istnieje około 88 multipleksów 
i 300 małych kin, liczba tych drugich 
zmniejsza się jednak z dnia na dzień. 
Przypadkowi miłośnicy multipleksów 
wpadają do galerii na zakupy i przy 
okazji udają się na błahą komedię, by 
odpocząć po całodziennym wysiłku umy-
słowym. Film, będący kiedyś intelektu-
alną ucztą, dziś stał się odskocznią, 
podczas której choć na chwilę możemy 
wyłączyć myślenie. Ludzie pokochali 
trzystuosobowe sale kinowe z niemożli-
wymi do objęcia wzrokiem ekranami. 
Do tego wielka cola i wielki pop corn, 
wszystko w rozmiarze XXL! Taka to 
dziwna moda, że wielkość stała się kul-
tem.

Tę trwającą od lat dziewięćdziesią-
tych ekspansję multipleksów próbują 
powstrzymać tzw. arthouse’y. To kina 
oferujące nam coś więcej niż komercyj-
ny show. Poszczycić się mogą pokazy-
waniem nieśmiertelnej klasyki filmowej 
oraz niszowych tytułów. Klient Gabine-
tów, Reduty czy Aneksu nie jest przy-
padkowy, zna i kocha kino, które rozu-

mie jako sztukę widowiskową, a nie ko-
mercyjną rozrywkę. Imię róży, Sokół 
maltański czy Chinatown to dawno za-
pomniany kunszt intelektualny. My, re-
prezentanci młodego pokolenia, mamy 
więc najlepszą okazję do poznania te-
go, co wartościowe, i zaspokojenia na-
szego „umysłowego” apetytu.

Chociaż zwolenników prawdziwego 
kina nie brakuje, arthouse’y coraz czę-
ściej ulegają destrukcji na rzecz gma-
chów wielkomiejskich. Ratunkiem dla 
małych kin studyjnych jest program 
współtworzony z Filmoteką Narodową. 
Polega on na udzielaniu kinom pomo-
cy finansowej i ułatwianiu dostępu do 
ambitnego repertuaru. 

Niestety, nawet Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie jest 
w stanie podźwignąć tego, co chyli się 
ku upadkowi. Tak naprawdę jedynym 
ratunkiem jesteśmy my, wierni miłośni-
cy kina, których nawołuję do kultywo-
wania tradycji sztuki filmowej i zaraża-
nia naszą pasją innych. Nie pozwólmy 
tak po prostu odejść prawdziwej kultu-
rze do lamusa. Nie pozwólmy umrzeć 
śmiercią naturalną kinom, które mają 
duszę. To nie są tylko małe sale z wy-
godnymi krzesłami, ale także zapach 
unoszącej się w powietrzu sztuki. 

Po cichu, niezauważenie, tracimy 
cząstkę duchowego bogactwa, którą 
otrzymaliśmy od ARS-u, Agrafki czy Ki-
na pod Baranami. Zasmakujmy sztuki 
kina z korzyścią dla nas samych! 

Emilia Cheba 
I rok filologii polskiej UP 

(studia II stopnia)

CZAR ARTHOUSE’ÓW 

Nie pozwólmy umrzeć śmiercią naturalną kinom, które mają duszę... ■



36

Przechodząc uliczkami Starego Miasta 
w Krakowie, możemy usłyszeć słowa 
w obcych językach, przewijają się tu 
bowiem Anglicy, Francuzi, Rosjanie, 
Czesi... Co powoduje, że Kraków cieszy 
się tak wielką popularnością wśród ob-
cokrajowców? Przecież nie jest to ani 
największe, ani najludniejsze, ani naj-
bardziej rozwinięte pod względem prze-
mysłowym miasto w Polsce. Mimo to 
nawet Polacy dostrzegają uroki Krako-
wa. Mówią: „Tu jest klimat”. Rzeczywi-
ście, odczuwa się tu atmosferę, której 
brak w innych miastach. Atmosferę kul-
tury, dziedzictwa, historii...

Przenieśmy się oczyma wyobraźni 
w czasy Młodej Polski. Kraków, zniewo-
lony, ale ożywiony artystycznym du-
chem, pełen ludzi świadomych sytuacji 
w kraju, a jednocześnie zrezygnowa-
nych z powodu końca wieku... Nastrój 
więc panuje melancholijny, ale jak wi-
dać, służy on miastu nad wyraz dobrze. 
To właśnie wtedy bowiem pojawiają się 
artyści znani do dziś, twórcy wybitni, 
którzy rozpoczynają nową erę w kultu-
rze polskiej — w malarstwie, literatu-
rze, muzyce.

Któż z nas nie chciałby wrócić do 
czasów, kiedy na ulicach Krakowa po-
jawiały się rozwichrzone postacie w ka-
peluszach z szerokimi rondami i fałdzi-
stych pelerynach, siadały w Jamie Mi-
chalika przy secesyjnych stolikach 
i tworzyły? Nawiasem mówiąc, chociaż 
być może zburzy to obraz „kultury wyż-
szej”, przypomnijmy, że często artyści 
swoimi dziełami — obrazami, rzeźba-
mi, wierszami — płacili za absynt, któ-
ry oczywiście niezbędny im był do ży-

cia i tworzenia w czasie ogólnonarodo-
wej melancholii. Któż z nas nie pra-
gnąłby poznać artystów, którzy niewąt-
pliwie mieli życiorysy ciekawe — może 
kontrowersyjne, może budzące odruch 
negacji, ale dzięki temu nie idealne, 
nie udawane? Któż z nas nie chciałby 
stanąć twarzą w twarz ze Stanisławem 
Wyspiańskim, tak zasłużonym dla Kra-
kowa, twórcą planu przebudowy Wa-
welu, który, jak wiadomo, nigdy nie zo-
stał zrealizowany? Któż z nas nie chciał-
by poznać Stanisława Przybyszewskie-
go, duchowego przywódcy krakowskiej 
moderny? Każdy z pewnością chętnie 
zobaczyłby spektakl słynnego kabaretu 
Zielony Balonik, dla którego pisał Ta-
deusz Boy-Żeleński.

Nazwiska, które pojawiły się do tej 
pory, to tylko cząstka krakowskiego śro-
dowiska artystycznego okresu Młodej 
Polski. Czasy te były o tyle ciekawe, że 
życie kulturalne nie toczyło się — jak 
we wcześniejszych epokach — w salo-
nach literackich, ale w pracowniach, 
a nawet w knajpach. Można powie-
dzieć, że artyści wyszli na ulicę. Oczy-
wiście w tamtych czasach takie sytua-
cje były prowokacją, oburzały niektó-
rych, dlatego w historii zapisali się i ta-
cy, którzy szydzili z cyganerii. Przykła-
dem mogą tu być sztuki Jana Augusta 
Kisielewskiego czy pamflety Adolfa No-
waczyńskiego.

Przełom w życiu artystycznym Kra-
kowa zapoczątkowali malarze, którzy 
skupiali się najpierw wokół Szkoły 
Sztuk Pięknych, a od 1900 r. — Akade-
mii Sztuk Pięknych. Mówiąc o malar-
stwie młodopolskim, niewątpliwie my-

MŁODOPOLSKI DUCH 
KRAKOWA
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ślimy o Jacku Malczewskim, 
twórcy takich dzieł, jak Melan-
cholia (widać atmosfera Kra-
kowa miała na niego wielki 
wpływ) czy Błędne koło, obraz 
kojarzący się z końcową sceną 
z Wesela Wyspiańskiego. Z Kra-
kowem związani byli także Le-
on Wyczółkowski, portrecista 
i pejzażysta, twórca całej serii 
widoków Wawelu, czy rzeź-
biarz Konstanty Laszczka, au-
tor wielu portretowych rzeźb 
osobistości krakowskich. Pla-
stycy krakowscy, być może znie-
chęceni niskim poziomem wy-
staw Towarzystwa Sztuk Pięk-
nych, postanowili w 1897 r. za-
łożyć własne, ekskluzywne To-
warzystwo Artystów Polskich 
„Sztuka”. Dzięki temu Kraków 
zasłynął jako ośrodek wysta-
wienniczy, a wystawy odbywa-
ły się już nie tylko w Sukienni-
cach.

W Krakowie na początku 
XX w. kwitło życie artystyczny, 
a każdy artysta — malarz, 
rzeźbiarz czy poeta — musiał 
przewinąć się przez to miasto. 
Tutaj też pojawił się Stanisław 
Wyspiański — wybitny twórca, 
o niezwykle ciekawym życiory-
sie. Poeta, dramaturg, archi-
tekt, malarz — prawdziwy czło-
wiek renesansu. Chyba nie 
trzeba wiele mówić o wpływie 
jego utworów literackich na ko-
lejne dekady, wystarczy sięg-
nąć po tekst Wesela, aby prze-
konać się, jak utwór ten zapadł 
głęboko w pamięć Polakom, 
a przede wszystkim krakowia-
nom. Do dzisiaj toczą się dys-
kusje i polemiki na temat tego 
utworu, interpretuje się go na 
różne sposoby. Dowodem tego 

jest choćby seria spektakli po-
święconych tematyce dzieła, 
m.in. wystawiona do listopada 
2013 r. w Teatrze Starym sztu-
ka Romana Brandstaettera Ja 
jestem Żyd z „Wesela”. Ale Wy-
spiański to także — obok Józe-
fa Mehoffera — reprezentant 
krakowskiej secesji. Propago-
wano wówczas piękno w sztu-
ce użytkowej, dekoracyjność 
i bogatą ornamentykę, stąd 
zmiany w wystrojach wnętrz, 
zarówno krakowskich sal po-
siedzeń, jak i cukierni, np. Ja-
my Michalika przy ul. Floriań-
skiej.

Kraków tego okresu to jed-
nak nie tylko wystawy sztuki, 
ale przede wszystkim — miej-
sce bujnego rozkwitu literatury. 
Boy-Żeleński nazwał miasto „ge-
neralną kwaterą Młodej Pol-
ski”. Wydaje się, że datą prze-
łomową był tu rok 1891, kiedy 
to w Krakowie ukazały się trzy 
tomiki poezji: Andrzeja Niemo-
jewskiego, Franciszka Nowic-
kiego i oczywiście Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. Choć ten 
ostatni urodził się na Podhalu 
i często przebywał w Zakopa-
nem, uchodzi za poetę krakow-
skiego, a jego twórczość wy-
warła ogromny wpływ na ów-
czesną młodzież.

Mówiąc o artystach młodo-
polskich, nie sposób pominąć 
propagatora, a właściwie pre-
kursora modernizmu na zie-
miach polskich — Stanisława 
Przybyszewskiego. To on zre-
wolucjonizował krakowskie śro-
dowisko artystyczne, jego ha-
sło „sztuka dla sztuki” wywo-
łało ogromne kontrowersje... 
Wkroczył do Krakowa owacyj-
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nie witany przez młodzież, zna-
ny już dzięki utworom opubli-
kowanym w języku niemiec-
kim. Wkrótce objął redakcję 
czasopisma „Życie”, programo-
wego pisma sztuki moderni-
stycznej.

Tadeusz Boy-Żeleński — 
niezwykle utalentowany, obda-
rzony wielkim poczuciem hu-
moru autor wierszyków saty-
rycznych, ale i lekarz społecz-
nik, a przede wszystkim autor 
klasycznych przekładów litera-
tury francuskiej, wychowany 
w Krakowie. Szydzący z kra-
kowskich konserwatystów, ale 
kpiący również z artystycznej 
bohemy i jej póz. Nazwisko te-
go twórcy kojarzy się przede 
wszystkim z kabaretem arty-
stycznym Zielony Balonik. Było 
to nowe zjawisko, zapoczątko-
wane w Krakowie przez Kisie-
lewskiego. Początkowo przed-
stawienia były improwizowa-
ne, z czasem wykorzystywano 
w nich teksty Boya, Teofila 
Trzcińskiego i innych.

Modernistyczny Kraków to 
jednak nie tylko artyści, ale też 
zwykli ludzie, mieszczanie. 
Właśnie z nich szydziła arty-
styczna młodzież. Możemy so-
bie wyobrazić zgorszenie „po-
rządnych” obywateli miasta, 
kiedy na ulicach pojawili się 
artyści odziani w peleryny i ka-
pelusze, pijący wielkie ilości 
kawy i alkoholu, a przy tym 
dyskutujący o sztuce. I to jesz-
cze gdzie! Nie w salonach, nie 
w ekskluzywnych miejscach, 
do których obowiązywały bile-
ty wstępu, ale w kawiarniach! 
Malarze bowiem gromadzili 
się przeważnie w kawiarni 

Sauera na ul. Szczepańskiej 
i w Jamie Michalika, aktorzy — 
u Janikowskiego przy Plantach. 
Najważniejszy był jednak lokal 
Ferdynanda Turlińskiego Paon 
(mieścił w się w nieistniejącej 
już kamienicy przy ul. Szpital-
nej 38, naprzeciwko Teatru im. 
Słowackiego), gdzie królował 
Przybyszewski.

Młoda Polska i Kraków — 
dwa pojęcia, które są ze sobą 
nierozerwalnie złączone. Duch 
tamtej epoki przetrwał częścio-
wo do dziś, Kraków został za-
pamiętany jako miasto kultury. 
Idąc Floriańską, podziwiamy 
ulicznych artystów, mijamy też 
Jamę Michalika, na Rynku tra-
fiamy do Piwnicy pod Barana-
mi... 

Może właśnie te miejsca, 
tworzące atmosferę niecodzien-
ności, powrotu do dawnych lat, 
powodują, że Kraków jest atrak-
cyjny do dziś i wciąż gromadzi 
artystów. Nawet teraz spotyka-
ją się oni w starych kawiar-
niach, aby podyskutować o sztu-
ce... Może właśnie dlatego Kra-
ków jest najbardziej znanym 
z polskich miast. Może dlatego 
nie sprawia wrażenia wielkie-
go miasta, pełnego zabiega-
nych ludzi, ale raczy nas chwi-
lami refleksji.
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Według legendy, już w XIII w. pojawił 
się w Krakowie zalążek hejnału. Rano 
i wieczorem każdego dnia trębacz da-
wał znak otwarcia lub zamknięcia miej-
skich bram. W ten sam sposób sygna-
lizowane były pożary lub zagrożenie ze 
strony wrogów. Legenda głosi też, że 
w 1241 r., widząc zbliżające się wojska 
tatarskie, trębacz zaczął grać na alarm. 
Melodia została przerwana przez na-
jeźdźców, kiedy trębacz został trafiony 
w gardło strzałą. Od tej pory utwór jest 
tradycyjnie przerywany.

Z najazdem Tatarów na Kraków 
wiąże się jeszcze jedna historia. Gdy 
w 1287 r. wrogowie oblegli miasto, 
w obronie Krakowa stanęło bractwo 
włóczków (flisaków) ze Zwierzyńca. 
Dzielnym włóczkom udało się zabić 
chana tatarskiego a najeźdźcy odstąpi-
li od oblężenia. Wówczas naczelnik 
bractwa triumfalnie wjechał do miasta 
przebrany za Tatara. Na pamiątkę te-
go zdarzenia co roku w oktawę Bożego 
Ciała jeden z pracowników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji (kontynuującego tradycje kra-
kowskich włóczków), zwany Lajkoni-
kiem, w podobnym przebraniu prze-
mierza tradycyjną trasę ze Zwierzyńca 
na Rynek Główny.

Trzynastego wieku sięga też histo-
ria najpopularniejszego krakowskiego 

specjału kulinarnego. To wówczas po-
jawiły się pierwsze obwarzanki. Po-
czątkowo wypiekane były tylko w okre-
sie Wielkiego Postu przez specjalnie 
wyznaczonych piekarzy. W XV w. król 
Jan Olbracht wydał rozporządzenie, 
zgodnie z którym obwarzanki mogły 
być wypiekane tylko na terenie Krako-
wa. Aż do połowy XX w. obwarzanki 
sprzedawano wprost z wiklinowych ko-
szy. 

Pod koniec XV w. wybudowano jed-
ną z najpopularniejszych krakowskich 
budowli — Barbakan. Jako element 
zabudowy fortyfikacyjnej został on 
wzniesiony za panowania króla Jana 
Olbrachta i połączony z Bramą Floriań-
ską. Jego nazwa pochodzi z języka 
arabskiego; długo nazywany był rów-

KRÓTKO O HISTORII
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Nie o wielkich bitwach, królach i powstaniach, ale o wszystkim tym, co  ■
tworzy niezwykły klimat Krakowa. 

Barbakan (fot. Wikipedia)
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nież Rondlem ze względu na charakte-
rystyczny kształt.

Na początku XIX w. w miejscu zbu-
rzonych murów miejskich i fos powstał 
najsłynniejszy krakowski park — Plan-
ty. Nazwa tego miejsca pochodzi od 
plantowania, czyli wyrównywania grun-
tu. Grząski, zaniedbany teren został 
przeobrażony w przepiękne miejsce 
spotkań i wydarzeń artystycznych — tu 
odbywały się koncerty i zabawy towa-
rzyskie. W czasie drugiej wojny świato-
wej Planty zostały zdewastowane przez 
Niemców, a ich renowacja rozpoczęła 
się dopiero po 1989 r.

W drugiej połowie XIX w. powstały 
dwa inne krakowskie parki. Pierwszy 
z nich, park Krakowski, został założo-
ny w 1885 r. przez Stanisława Rehma-
na. Na jego terenie znajdowały się 
m.in.: cukiernia, restauracja, pływalnia 
i budynek teatralny. Dwa lata później 
z inicjatywy dr. Henryka Jordana z czę-

ści Błoń wydzielono kolejny park. Poza 
miejscem dla zabawy dla młodzieży, 
na zlecenie doktora powstała tam rów-
nież galeria 44 popiersi sławnych Pola-
ków.

W połowie XIX wieku na ulicach 
Krakowa pojawiły się dorożki. Naj-
pierw podróżowano otwartymi fiakra-
mi, później jednokonnymi krytymi ka-
retkami. Od 1875 r. mieszkańcy i go-
ście Krakowa mogli przemieszczać się 
omnibusami konnymi. Jeździły one od 
dworca kolejowego do mostu Podgór-
skiego. W 1882 r. w Krakowie pojawił 
się konny tramwaj. Przypominał omni-
bus, ale poruszał się po jednotorowej 
linii. Składał się z sześciu wagonów.  
16 marca 1901 r. na ulice Krakowa wy-
jechał pierwszy tramwaj elektryczny. 

 
Dorota Kościelniak 
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Jak wygląda lodowiec? Gdzie 
można go zobaczyć? Zazwy-
czaj słysząc to słowo, mamy 
w pamięci jeden z filmów fabu-
larnych, w których lodowiec za-
zwyczaj jest miejscem rozterek 
głównych bohaterów... Głębo-
kie szczeliny, zagrożenie lawi-

nowe czyhające na otaczają-
cych zboczach, a nawet mitycz-
ny człowiek śniegu yeti, żyjący 
w najodleglejszych masywach 
górskich...

Lodowiec najprościej może-
my opisać jako wolno płynącą 
masę lodu, powstałą w specy-

W KRAINIE LODOWCÓW

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Michał Apollo i Marek Żołądek w BC Chimborazo, Ekwador (fot. M. Apollo)
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ficznych warunkach. Zalicza-
my do nich: klimat, ukształto-
wanie terenu, a także położe-
nie na obszarach wysokogór-
skich lub w strefie arktycznej/
antarktycznej. Lodowce może-
my podzielić na kontynentalne, 
czyli lądolody, oraz górskie, 
którym dokładniej się przyjrzy-
my. W Tatrach Polskich może-
my odnaleźć płat wieloletniego 
śniegu, przez niektórych nazy-
wany lodowczykiem szczątko-
wym — Mięguszowiecki Śnież-
nik. Jest on doskonale widocz-
ny ze szlaku Czarny Staw pod 
Rysami–Przełęcz pod Chłop-
kiem. Na obszarze Tatr Sło-
wackich, w masywie Łomnicy, 
znajdziemy Miedziany Śnież-
nik, którego minimalna wiel-
kość pod koniec lata wynosi 
około 2 ha. Prawdziwe lodowce 
górskie znajdują się dalej od 
terytorium naszego kraju. Naj-
bliższe znajdziemy w Alpach 
Austriackich, górach Skandy-
nawii oraz na Kaukazie, a te 
najbardziej interesujące — na 
bardziej odległych obszarach 
naszego globu.

Alaska

Tutaj znajdują się jedne z naj-
dłuższych lodowców na Ziemi 
(bez obszaru Antarktydy). Nie-
które dochodzą do poziomu 
morza (wysokość 0 m n.p.m.). 
Lodowiec Kahiltna w rejonie 
góry Denali (Alaska Range) 

ma długość 71 km, a na jego 
terenie zlokalizowane jest lą-
dowisko dla niewielkich samo-
lotów, obsługujących głównie 
alpinistów wspinających się na 
najwyższy szczyt kontynentu — 
Denali.

Alpy Południowe

Jest to główne pasmo górskie 
na nowozelandzkiej Wyspie 
Południowej. Znajduje się tutaj 
ponad 3 tys. lodowców o po-
wierzchni wiekszej niż 1 ha, 
a największy to Lodowiec Tas-
mana o długości 27 km.

Kilimandżaro

Stratowulkan, najwyższa góra 
Afryki (5895 m n.p.m.), na któ-
rej znajdują się największe lo-
dowce kontynentu. Pozostałe 
znajdują w masywach góry Ke-
nia oraz Rwenzori.

Chimborazo

Wulkaniczny szczyt w ekwa-
dorskiej Kordylierze Zachod-
niej, położony w sąsiedztwie 
równika. Jego wierzchołek jest 
najdalej położonym punktem 
od środka Ziemi.

Marek Żołądek
Doktorant geografii

UP
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Marek Żołądek na lodowcu Kahiltna, Alaska (fot. M. Apollo)

Lodowiec Kahiltna, start z lodowca, Alaska (fot. M. Żołądek)
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Marek Żołądek przy rzece lodowcowej, lodowiec Tawa, Himalaje, Indie (fot. M. Apollo)

Lodowce Kilimandżaro (fot. M. Apollo)


