
W końcu przyszedł maj, na pewno 
przez wielu z Was wyczekiwany z nie-
cierpliwością. Weekend majowy jak 
zwykle minął zbyt szybko, ale najlep-
sze wciąż przed nami… Wiecie, co 
mam na myśli? JUWENALIA! 

Podczas zabawy nie zapomnijcie 
znaleźć chwili na przeczytanie najnow-
szego numeru „Studens Scribit”. Spe-
cjalnie dla Was przygotowaliśmy rela-
cję z VIII Ogólnopolskiego Spotkania 
Prasy Akademickiej. Zachęcam rów-
nież do zapoznania się z artykułem 
o pałacu królewskim w Łobzowie. Do-

wiecie się, jak ciekawą i bogatą histo-
rię kryje w sobie budynek znajdujący 
się naprzeciwko naszej Uczelni, przy 
ul. Podchorążych 1. 

Dziewiąty numer „Studens Scribit” 
jest zarazem ostatnim w tym roku aka-
demickim. Korzystając z okazji, chciała-
bym Wam życzyć, drodzy Czytelnicy, 
sukcesów podczas sesji oraz jak naj-
szybszego uporania się z egzaminami. 

Do zobaczenia na juwenaliach!
 

Paulina Gołąb 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Kwiecień z Samorządem Stu-
dentów obfitował w wiele wy-
darzeń. Imprezy w klubach na 
krakowskim Rynku, np. Brac-
ka 4 (B4), czy w naszym klubie 
Bakałarz przyciągnęły wielu 
chętnych. Również inne wyda-
rzenia cieszyły sie dużą popu-
larnością. Konkurs kulinarny, 
organizowany wraz z Klubem 
Podróżnika, zainteresował wie-
lu spragnionych nowych sma-
ków uczestników i obserwato-
rów. W szranki stanęli nasi stu-
denci, walczący o fartuch i ty-
tuł Top Szefa UP.

Wszyscy, zarówno ci, którzy 
studiują, jak i ci, którzy pracu-
ją na Uczelni, mogli sprawdzić 
stan swojego organizmu w Dniu 
Promocji Zdrowia. Organizo-
wana już po raz kolejny akcja 
DKMS pozwoliła stworzyć szan-
sę dla wielu potrzebujących 
przez zapisanie się w bazie ko-
mórek macierzystych. Ostatnie 
dni kwietnia pokazały też, jak 
dobre serca mają nasi studen-
ci. Krakowski Kwiecień Krwio-
dawstwa, jak co roku, był uda-
ny. Cenny dar krwi lał się stru-
mieniami, na co wdzięcznym 

wzrokiem spoglądaliśmy i my, 
i panie obsługujące nasz punkt 
pobrań.

Niezmiernie ważnym wyda-
rzeniem były wybory Najmil-
szych Studentów UP. Sześć kan-
dydatek i tylu samo kandyda-
tów walczyło w konkurencjach 
sportowych o uznanie jury, w któ-
rym — obok przedstawicieli 
sponsorów i ubiegłorocznych 
zwycięzców — zasiadł sam 
Prorektor ds. studenckich prof. 
Jan Suchanicz. Zwyciężyli Na-
talia Góralczyk i Mateusz Aloj-
zy Lichosyt. Emocji było co nie-
miara. 

Kwiecień był niezwykle bo-
gaty w wydarzenia, z których 
każde kolejne cieszyło bardziej. 
Nie brakowało chętnych, którzy 
w ten sposób spędzali czas 
wraz z przyjaciółmi. W maju 
czekają nas Juwenalia i wiele 
innych wydarzeń. Zachęcamy 
więc do śledzenia fanpage’a 
Samorządu i czynnego udziału.

Polub nas na:
facebook.com/samorząd.up

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe OSPA
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Ogólnopolskie Spotkanie 
Prasy Akademickiej

OSPA

Spotkanie rozpoczęło się od 
rozmowy z księdzem Adamem 
Bonieckim — Redaktorem Se-
niorem „Tygodnika Powszech-
nego”. Według duchownego 
dziennikarz musi odpowiadać 
na zapotrzebowanie społeczeń-
stwa, podejmować ważne tema-
ty i szukać prawdy. „Trzeba 
mieć cholerną odporność w za-
wodzie dziennikarza. Przykrych 
momentów w tym zawodzie jest 
mnóstwo”. Musimy zaufać sobie 
i swoim wartościom. Etyka 
w dziennikarstwie jest jednym 
z najważniejszych elementów. 

Kolejny gość, Agnieszka 
Szydłowska, od 1998 r. praco-
wała w Rozgłośni Harcerskiej, 

a następnie w Radiostacji. Obec-
nie prowadzi audycje w Pro-
gramie Trzecim Polskiego Ra-
dia. Jest członkinią Akademii 
Muzycznej Trójki. Opowiedzia-
ła nam o dziennikarstwie mu-
zycznym, pracy w najlepszej 
polskiej rozgłośni z najwybit-
niejszymi przedstawicielami te-
go zawodu — Markiem Niedź-
wiedzkim i Piotrem Me tzem. 
Droga do spełnienia marzeń 
i osiągnięcia celu nie była ła-
twa, wymagała wiele ciężkiej 
pracy oraz wysiłku. Agnieszka 
Szydłowska zdradziła nam 
również kulisy rozmów z Tho-
mem Yorke’em oraz z zespo-
łem Kings of Leon.

W dniach 14–16 marca w Krakowie odbyło się VIII Ogól ■
nopolskie Spotkanie Prasy Akademickiej, zorganizowane 
przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” oraz 
Pismo Studentów UJ „WUJ”. Na imprezie gościli: ksiądz 
Adam Boniecki, Agnieszka Szydłowska, Arkadiusz Bartosik, 
Łukasz Klinke, Tomasz Machała oraz Konrad Piasecki. 
Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli naszej 
uczelni („Studens Scribit”, Radio Spektrum). 
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OSPA

Czołowi polscy „wywia-
dowcy”, znani z takich gazet, 
jak „Przekrój” czy „Playboy”, 
mówili nam o magii pierwsze-
go pytania. O kim mowa? 
O Arkadiuszu Bartosiku i Łu-
kaszu Klinkem. Mistrzowie wy-
wiadu pracowali z nami nad 
odpowiednim przygotowaniem 
do rozmowy. Musimy wystrze-
gać się pytań banalnych, 
oczywistych i nudnych. W tym 
zawodzie ważna jest pasja. 
Pracując hobbystycznie — za 
mniejsze pieniądze — bar-
dziej dbamy o jakość naszych 
tekstów. 

Na tegorocznej OSPIE swoją 
obecnością zaszczycił nas To-
masz Machała, redaktor naczel-
ny naTemat.pl, wcześniej dzien-
nikarz Radia Eska, BBC Polska, 
reporter w TVN24 i w Wydarze
niach Polsatu. Pisał dla „Wprost”, 
publikuje w tygodniku „News-
week”. Jest założycielem serwi-

sów kampanianazywo.pl i poli-
prawda.pl. Tomasz Machała 
opowiedział, jak wygląda pra-
ca w redakcji internetowej i te-
lewizyjnej. „Praca w telewizji 
jest jak praca przy tokarce. Jeś-
li ktoś chce mieć pracę, w któ-
rej każdego dnia będzie robić 
coś nowego, zapraszam do In-
ternetu”. Dziennikarz udzielił 
nam podstawowych rad doty-
czących „stand-upu” w telewizji 
oraz opowiedział o kilku swo-
ich „wpadkach” podczas trans-
misji na żywo. 

Mieliśmy przyjemność po-
rozmawiać również ze studen-
tami i absolwentami studiów, 
którzy byli uczestnikami OSPY 
w poprzednich latach, a teraz 
pracują w dużych redakcjach. 
Wszyscy oni zaczynali tak jak 
my, w gazetach studenckich. 
Dzięki wysiłkowi, ciężkiej pra-
cy, a przede wszystkim pasji 
spełnili swoje marzenia. 

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Prasy Akademickiej (fot. Katarzyna Kołodziej)
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OSPA OSPA

Gościem trzeciego i jedno-
cześnie ostatniego dnia VIII 
Ogólnopolskiego Spotkania 
Prasy Akademickiej był Konrad 
Piasecki. Od dwudziestu lat 
dziennikarz RMF FM, a od 
2008 r. — prowadzący program 
Piaskiem po oczach w TVN24. 
„Wywiad radiowy nie jest dale-
ki od teatru. Każdy kreuje swo-
ją rolę” — mówił Konrad Pia-
secki. Gdy przeprowadzamy wy-
wiad radiowy, wszystko dzieje 
się na żywo. Nieuniknione są 
liczne wpadki, z którymi musi-
my sobie radzić. Trzeba umieć 
znaleźć wyjście z każdej sy-
tuacji. Na koniec dziennikarz 
polecił wszystkim zaintereso-
wanym pracą w programach 
radiowych ćwiczenia logope-
dyczne i artykulacyjne, przede 
wszystkim — częste czytanie 
na głos bajek dla dzieci. 

 
Paulina Gołąb 

III rok filologii polskiej UP

Ks. Adam Boniecki (fot. Yaryna Onishechko)

Tomasz Machała (fot. Katarzyna Kołodziej)
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Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie to jed-
nostka międzywydziałowa zajmująca 
się działalnością dydaktyczną z zakre-
su kultury fizycznej, która ma siedzibę 
przy ul. Ingardena 4. Dyrektorem Cen-
trum jest mgr Piotr Pastuszko, prowa-
dzący również zajęcia z wychowania fi-
zycznego i piłkarską reprezentację ko-
biet AZS UP. 

CSiR prowadzi zajęcia w różnych 
formach, dostosowane do możliwości 
każdego studenta. Należą do nich: 
obligatoryjne — według tzw. grup 
dzie kanatowych — formy ruchu, 
z moż liwością wyboru ich rodzaju, za-
jęcia w grupach rehabilitacji rucho-
wej, zajęcia teoretyczne z kultury fi-
zycznej oraz treningi sekcji klubu 
uczelnianego Akademickiego Związku 
Sportowego. 

Zajęcia obligatoryjne realizują pro-
gram wychowania fizycznego, sportu, 
rekreacji ruchowej i turystyki. Pierwsze 

z nich (według grup dziekanatowych) 
to zajęcia wychowania fizycznego, nie 
trzeba się na nie zapisywać. Są one 
bardzo zróżnicowane pod względem 
uprawianych sportów (koszykówka, 
piłka nożna, siatkówka, badminton). 
Drugi typ zajęć obligatoryjnych to 
sport do wyboru: studenci mogą wy-
brać zajęcia z dziedziny, która najbar-
dziej ich interesuje, i uczęszczać na 
ćwiczenia, w czasie których uprawia-
ny jest ten jeden rodzaj sportu lub re-
kreacji. Aby wybrać ulubiony sport, 
student musi zapisać się odpowiednio 
wcześniej, ponieważ na zajęciach licz-
ba miejsc jest ograniczona. Wśród 
sportów do wyboru są zajęcia płatne 
i bezpłatne; do tych drugich zaliczają 
się np. różne formy aerobiku (body 
shape, step, aqua aerobic), pilates, 
unihok czy ostatnio popularny nordic 
walking. Tenis ziemny, narciarstwo, 
turystyka piesza lub kajakowa — to 
sporty, za które należy wnieść opłatę. 

Centrum Sportu i Rekreacji 
Uniwersytetu Pedagogicznego

Cudze chwalicie...
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Wyszczególnienie sportów oraz infor-
macje o możliwościach zapisu można 
znaleźć na stronie inter ne towej: http://
www.sportdowyboru.up.krakow.pl/. 

Kolejną formą ćwiczeń proponowa-
nych przez CSiR są zajęcia w grupach 
rehabilitacji ruchowej, przeznaczone 
dla osób o ograniczonych możliwo-
ściach ruchowych — głównie dla stu-
dentów z wadami postawy, wadami 
wzroku oraz rekonwalescentów. Zaję-
cia te odbywają się na pływalni, siłow-
ni lub w sali gimnastycznej. Aby móc 
w nich uczestniczyć, należy przekazać 
do sekretariatu CSiR zaświadczenie od 
lekarza pierwszego kontaktu, w którym 
powinna znaleźć się informacja z zale-
ceniami co do określonych ćwiczeń.

Dla osób z problemami zdrowotny-
mi, uniemożliwiającymi uczęszczanie 
na ćwiczenia grup rehabilitacji rucho-
wej lub na zajęcia obligatoryjne, prze-
znaczone są zajęcia teoretyczne z kul-

tury fizycznej. Program obejmuje daw-
ne i współczesne formy aktywności fi-
zycznej, zagadnienia z psychologii oraz 
higieny zdrowia fizycznego.

Ostatnią formą zajęć proponowanych 
przez CSiR są treningi sekcji klubu 
uczelnianego Akademickiego Związku 
Sportowego dla studentów uzdolnio-
nych w danej dziedzinie sportu. Za-
wodnicy szkolą swoje umiejętności tech-
niczne pod okiem trenerów, specjalizu-
jących się w wybranej dziedzinie spor-
towej, a ponadto reprezentują naszą 
uczelnię w Akademickich Mistrzostwach 
Polski oraz w Małopolskiej Lidze Aka-
demickiej. Klub uczelniany prowadzi 
następujące sekcje sportowe: koszykar-
ską, piłkarską, siatkarską, lekkoatle-
tyczną, pływacką, tenisa stołowego, 
narciarstwa alpejskiego, badmintona. 
Gorąco zachęcamy do spróbowania sił 
w wybranej sekcji. Godziny treningów 
można znaleźć na stronie: http://azs.

Cudze chwalicie...

Kryta pływalnia Uniwersytetu Pedagogicznego (fot. z galerii CSiR)
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Cudze chwalicie...

up.krakow.pl/. Przynależność do sekcji 
KU AZS UP zapewnia świetną atmosfe-
rę, doskonalenie umiejętności sporto-
wych, a także udział w imprezach inte-
gracyjnych.

Oprócz wymienionych form aktyw-
ności fizycznej Centrum Sportu i Rekrea-
cji UP oferuje zajęcia dodatkowe, z któ-
rych może skorzystać każdy student 
naszej Uczelni. Te „nadprogramowe” 
atrakcje to: kryta pływalnia, fitness, 
aqua aerobik, nordic walking oraz sau-
na. Zajęcia te mogą również odbywać 
się pod okiem trenerów, a często, przy 
różnych okazjach, CSiR przygotowuje 
dla naszych studentów ciekawe promo-
cje. Warto więc od czasu do czasu od-
wiedzać stronę internetową: http://swfis.
up.krakow.pl/, by sprawdzić aktualne 
promocje.

CSiR UP często również organizuje 
turnieje dla studentów i nie tylko dla 
nich. W zawodach występują też druży-

ny złożone z pracowników naszej Uczel-
ni, a rywalizowanie z własnym trene-
rem może okazać się ciekawym do-
świadczeniem. W turniejach może 
wziąć udział każdy student UP, odpo-
wiednio wcześniej zapisując się wraz 
z drużyną. Co roku na uczelni są orga-
nizowane takie wydarzenia sportowe, 
jak: Futsal Cup, mistrzostwa w siatków-
ce czy uczelniany turniej koszykówki. 
Informacje na temat turniejów znajdują 
się na wymienionej stronie interneto-
wej.

Jak widać, Centrum Sportu i Rekrea-
cji ma wiele propozycji dla studentów 
naszej Uczelni, więc warto z nich sko-
rzystać i rozwijać swoje umiejętności 
sportowe. Wszak sport to zdrowie, 
a w zdrowym ciele zdrowy duch!

 
Sebastian Wesołowski 

 II rok socjologii UP 
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Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Granice są wszechobecne w życiu każ-
dego człowieka i dotyczą wszelkich sfer 
życia, począwszy od emocji i rozumu, 
po granice, które są wyznaczane dla 
grup społecznych i wyznaniowych, 
a także narodowości. Są granice pań-
stwowe, które oddzielają terytorium jed-
nego państwa od drugiego; w XXI w. 
się one zmieniają — jedne przekracza-
my bez problemu, inne zaś są obwaro-
wane kontrolami. Są też granice nie-
przekraczalne ze względu na przeszko-
dy naturalne, takie jak wysokie góry. 
Są wreszcie granice mentalne, które 
ograniczają sposób patrzenia na oso-
by z niepełnosprawnością i postrzega-
nia rzeczywistości przez samych nie-
pełnosprawnych. 

Ten właśnie problem zostanie poru-
szony na XI Ogólnopolskim Spotkaniu 
Studentów Niepełnosprawnych, organi-
zowanym przez środowisko studentów 
z niepełnosprawnościami z krakowskich 
uczelni: Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Politech-

niki Krakowskiej. W każdej z tych szkół 
działają Zrzeszenia Studentów Niepeł-
nosprawnych, które podejmują inicjaty-
wy mające na celu zwiększenie świado-
mości środowiska akademickiego w za-
kresie niepełnosprawności. Już po raz je-
denasty organizujemy spotkanie, pod-
czas którego studenci z całej Polski mają 
szansę wymienić się doświadczeniami, 
zdobyć wiedzę merytoryczną i praktycz-
ną oraz poznać nowe osoby. Do tej pory 
na OSSN-ach poruszono tematy doty-
czące rynku pracy, wizerunku osób z nie-
pełnosprawnościami kreowanego przez 
media, sportu i turystyki ON. W tym roku 
chcemy porozmawiać o podróżowaniu 
i życiu codziennym na terenie Polski 
oraz poza jej granicami, przeanalizować 
możliwości wyjazdów w ramach progra-
mów typu Erasmus, zastanowić się, jak 
to jest z przystosowaniem środków trans-
portu do potrzeb osób, które mają pro-
blemy z poruszaniem się czy dysfunkcje 
wzroku i/lub słuchu. Chcemy porównać 
sposoby funkcjonowania ON w pracy 
i codziennym życiu w krajach Unii Euro-
pejskiej, a także uchwycić różnice men-
talne i stereotypy, jakie panują na świe-
cie wśród pełnosprawnych na temat nie-
pełnosprawnych. Oprócz tego pojawi się 
wątek podróżniczy, w którym nasi goście 
opowiedzą o dalekich i trudnych wypra-
wach.

Już dziś serdecznie zapraszam na to 
spotkanie, które odbędzie się 11–14 VII 
2014 r., tradycyjnie w Krakowie. Więcej 
informacji na jego temat znajdziecie na: 
http://www.zsn.agh.edu.pl/zsn/ossn/in-
dex.html oraz www.face book.com/OSSN.
Krakow

Patrycja Wołosz 
ZSN UP

Niepełnosprawność 
poza granicami 
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Nowinki kół naukowych

Wyobraźcie sobie grupkę osób, 
która w każdy czwartek, po 
ciężkim dniu, wypełnionym za-
jęciami i masą innych obo-
wiązków, spotyka się, by roz-
wodzić się nad szeroko rozu-
mianą poetyką. Tak, to jest 
możliwe. Nasza sekcja składa 
się z wąskiego grona ludzi, 
którzy poza statycznym, reali-
stycznym spojrzeniem na świat 
lubią kluczyć w labiryncie me-
tafor i fantazji. Bierzemy na 
warsztat umysły, dusze, serca 
ludzi, którzy w przeszłości od-
ważyli się czuć inaczej i spło-
dzili morze fascynujących myś-
li. Każdy z nas ma w sobie — 
w mniejszym lub większym 
stopniu — coś z psychologa, 
który analizuje ludzkie wnę-
trze. Są wśród nas jednostki 
kreatywne, które po przebieg-
nięciu kolejnej życiowej mili 
odczuwają potrzebę przelania 
na papier (czy też „wklikania”) 
odrobiny siebie i podzielenia 
się nią z innymi. Ten osobliwy, 
a czasami wręcz intymny prze-
kaz myśli nadaje wyjątkowe 
znaczenie naszym spotkaniom. 
W imię zasady „wszystkiego 
po trochę” staramy się także 
krytycznym okiem podejść do 
poetyki na innych płaszczy-
znach, często z nią niekojarzo-

nych, czego wynikiem są ana-
lizy filmów przesiąkniętych za-
wiłymi środkami przekazu i bo-
gatą symboliką. W ramach do-
datkowych spotkań poza uczel-
nią (dla chętnych) pojawiamy 
się na imprezach kulturalnych, 
wieczorach poezji czy spotka-
niach autorskich (zawsze w sym-
patycznym gronie i często przy 
różnych substytutach herbaty). 
Dowodem tego, że nie ograni-
czamy się terytorialnie, są pla-
ny wyjazdów na festiwale po-
ezji do innych polskich miast. 
Naszym celem, do którego sta-
ramy się dążyć przez cały czas, 
jest wydanie wspólnego tomiku 
najlepszych tekstów, które po-
jawiają się na spotkaniach 
sekcji. Przynależność do na-
szego grona przynosi wiele sa-
tysfakcji, poszerza horyzonty, 
a przede wszystkim stwarza 
możliwość miłego spędzenia 
czasu w opiniotwórczym środo-
wisku.

Zainteresowanych zapra-
szamy w każdy wtorek o godzi-
nie 18.30 na piąte piętro do sa-
li 539. 

Dawid Kwaśny 
I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP 

(studia II stopnia)

SEKCJA POETYCKA
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Ile razy zdarzało się, że pod-
czas czytania jakiegoś tekstu 
przychodziła Wam do głowy 
myśl, że czegoś tu jest zbyt du-
żo? Bardzo możliwe, że mieli-
ście wtedy do czynienia ze zja-
wiskiem r e d u n d a n c j i, czyli 
n a d m i a r o w o ś c i.

Być może zgrzytaliście zę-
bami, mając okazję czytać lub 
słyszeć o akwenach wodnych1, 
błędnych omyłkach, okresie 
czasu, podnoszeniu w górę czy 
poprawie i polepszeniu. Jeśli 

1 Wszystkie przykłady pleonazmów 
i tautologii zaczerpnięto z pozycji: M. 
Ruszkowski, Słownik polskich pleona
zmów i tautologii, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 
2012.

tak, to znaczy, że zetknęliście 
się z najbardziej znanymi (i czę-
sto utożsamianymi) „przedsta-
wicielami” redundancji — pleo
nazmem oraz tautologią.

Wiele szczegółowych infor-
macji na temat tych seman-
tycznie nadmiarowych połą-
czeń językowych umieszczono 
w niedawno wydanej pozycji 
Słownik polskich pleonazmów 
i tautologii. Autor — Marek 
Ruszkowski — opisuje trudno-
ści i rozbieżności definicyjne, 
przyjmując w swej książce ro-
zumienie tożsame z tym z Kul
tury języka polskiego Danuty 
Buttler, Haliny Kurkowskiej 
i Haliny Satkiewicz. Pleonazm 
to zatem „redundantne połą-

CZAS TRWANIA CZASU
Pleonazmy i tautologie

Na językach!
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czenie e lementu  nadr zęd-
nego i podrzędnego”, a tau-
tologia — „redundantne połą-
czenie e l e m e n t ó w  w s p ó ł -
r z ę d n y c h”2. Druga grupa po-
łączeń jest zdecydowanie mniej 
liczna.

Gdy mówi się o pleona-
zmach i tautologiach, zwykle 
kwalifikuje się je jako błędy 
języ kowe. Marek Ruszkowski 
zwraca jednak uwagę na to, iż 
negatywne wartościowanie tych 
zjawisk jest właściwe tylko no-
wym pozycjom o charakterze 
nor matywnym, w definicjach 
umieszczonych w starszych słow-
nikach (np. pod redakcją Doro-
szewskiego czy Szymczaka) 
nie znajdziemy natomiast kom-
ponentu oceniającego. Autor 
podkreśla, że w codziennych 
kontaktach językowych może-
my używać przynajmniej nie-
których wymienionych przez 
niego połączeń (w polszczyź-
nie pisanej tolerancja języko-
znawców będzie oczywiście 
mniejsza). Poza tym nierzadko 
mówiący posługują się pleona-

2 Spotkałam się również z rozróż-
nieniem (por.: Lekarski Poradnik Języ-
kowy, Parada pleonazmów, tautologii 
i paradoksów, http://www.lpj.pl/pleo-
nazm.htm (dostęp 15 I 2014)), wedle 
którego pleonazm to „niepoprawne wy-
rażenie, w którym jeden lub więcej wy-
razów niepotrzebnie powtarza jakąś 
część znaczenia innych”, tautologia 
natomiast to „błąd polegający na nie-
potrzebnym powtórzeniu całego zna-
czenia przez podanie dwóch wyrazów 
bliskoznacznych”. Definicje M. Rusz-
kowskiego (podobne rozróżnienie przy-
tacza Mirosław Bańko, por. np. Porad-
nia PWN, Pleonazm i tautologia, http://
poradnia.pwn.pl/lista.php?id=4853 
(dostęp 15 i 2014)) są jednak bardziej 
przejrzyste.

zmami i tautologiami, aby uwy-
datnić wyrażaną treść, podkre-
ślić coś3. Nie można zaprze-
czyć, że te semantycznie nad-
miarowe połączenia są nie-
zgodne z kryterium ekonomicz-
ności środków językowych, bę-
dącego składnikiem kryterium 
funkcjonalności. Mają jednak 
inną ważną funkcję — służą 
eliminacji szumów (zakłóceń 
w komunikowaniu), uzupełnia-
ją komunikat o informacje, któ-
re z jakiejś przyczyny mogłyby 
do odbiorcy nie trafić4. Gdy nie 
jest to uzasadnione, należy ich 
jednak unikać.

Jeśli chodzi o przyczyny 
powstawania pleonazmów, to 
możemy tutaj — za Markiem 
Ruszkowskim — wymienić: nie-
znajo mość znaczenia wyrazów 
(zwłaszcza obcego pochodze-
nia, np.: bilateralne stosunki 
dwustronne, deratyzacja szczu
rów, panaceum na wszystko), 
chęć podkreślenia, uwydat-
nienia wyrażanej treści (dobre 
walory, kwapić się z ochotą), 
wpływ stylu urzędowego (mia
sto Kraków), niska sprawność 
językowa twórcy tekstu (Po
ziom produkcji został na nie
zmienionym poziomie). Nie-
które z tych czynników mogą 
występować jednocześnie.

3 Podobnie podchodzi do tego za-
gadnienia Agata Hącia (Nauka o języ
ku, red. A. Markowski, WSiP, Warsza-
wa 2006, s. 276): „[...] nie można jednak 
uznawać za błędy wszystkich połączeń 
redundantnych, chociażby ze względu 
na ich frekwencję i na znaczenie dla 
stylistyki i ekspresji tekstów”.

4 Por. A. Kula, Redundancja w me
diach. Rozważania wstępne, „Poznań-
skie Studia Polonistyczne, Seria Języko-
znawcza” 17 (37), 2010, s. 71.

Na językach!
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Przykłady pleonazmów5

alternatywny wybór — alter
natywny ‛dopuszczający jedną 
z dwóch możliwości’6

aprobująca zgoda — zgo
da ‛zgodzenie się na coś; apro-
bata’

bardziej zrozumialszy — 
zrozumialszy ‛stopień wyższy 
przymiotnika zrozumiały’

cofnąć się wstecz/do ty
łu — cofać się ‛usuwać się do 
tyłu [...]’

dorobek twórczości — do
robek ‛ogół dzieł stworzonych 
przez, pisarza, artystę itp.; 
twórczość’

godzina (miesiąc, rok) cza
su — godzina ‛jednostka czasu 
składająca się z 60 minut’

kontynuować dalej — kon
tynuować ‛wykonywać w dal-
szym ciągu rozpoczętą czyn-
ność’

miesiąc styczeń/luty itd. — 
styczeń ‛pierwszy miesiąc ro-
ku’

najbardziej optymalny/opty 
malnie najlepszy — optymalny 
‛najlepszy, najkorzystniejszy’

numer NIP/PIN — NIP ‛Nu-
mer Identyfikacji Podatnika’; 
PIN ‛Poufny Identyfikacyjny Nu-
mer’

5 Definicje, które podaje M. Rusz-
kowski, pochodzą ze Słownika języka 
polskiego pod red. M. Szymczaka 
(wyd. 9, Warszawa 1994), Uniwersalne
go słownika języka polskiego pod red. 
S. Dubisza (Warszawa 2003) oraz 
Słownika wyrazów obcych PWN pod 
red. E. Sobol (Warszawa 1995).

6 Por. również pleonazm dwie al
ternatywy.

obligatoryjna konieczność — 
konieczność ‛to, co jest koniecz-
ne’

okres czasu — okres ‛czas 
trwania czegoś’

potencjalna możliwość — 
potencjalny ‛[...] przypuszczal-
ny, możliwy’

sprawa kwestii — kwestia 
‛sprawa wymagająca rozstrzyg-
nięcia, załatwienia’

uzupełniać się wzajemnie — 
uzupełniać się ‛dopełniać się 
wzajemnie’

uczelnia wyższa — uczel
nia ‛szkoła wyższa’

wracać z powrotem — wra
cać ‛przybywać z powrotem’

wyemigrować z kraju — wy
emigrować ‛wyjechawszy [...] 
z ojczyzny, osiedlić się w obcym 
kraju’

wzajemna współpraca — 
współpraca ‛praca wykonywa-
na wspólnie z kimś, z innymi’

Przykłady tautologii

cały czas bez przerwy — 
bez przerwy ‛bezustannie, nie 
przerywając, [...] ciągle, stale’

istotny i duży — istotny ‛du-
ży, znaczny’

konieczny i niezbędny — 
konieczny ‛[...] nieuchronny, 
nieodzowny, niezbędny, przy-
musowy’

problem i zagadnienie — 
problem ‛poważne zagadnie-
nie, zadanie wymagające roz-
wiązania, kwestia do rozstrzyg-
nięcia’

Klaudia Adamus 
III rok filologii polskiej UP

Na językach!
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Od kilku lat widoczny jest spadek licz-
by studentów w Polsce (z 1,9 mln 
w 2008 r. do 1,6 mln w 2013). Z roku na 
rok przybywa za to wyższych uczelni, 
zwłaszcza niepublicznych (obecnie jest 
ich prawie trzy razy więcej niż państwo-
wych). Szkoły zmuszane są więc do te-
go, by promować się wśród potencjal-
nych studentów. Większość wybiera tra-
dycyjne metody, których celem jest 
przede wszystkim polepszenie wizerun-
ku uczelni. Są też i takie, które wybie-
rają mniej konwencjonalne metody.

Skuteczna promocja na targach

Najpopularniejszym sposobem promo-
cji wybieranym przez uczelnie publicz-
ne wciąż pozostają targi edukacyjne. 
Są one szansą na zaprezentowanie 
swojej oferty tym, którzy są nią rzeczy-
wiście zainteresowani. Targi to również 
okazja, by pokazać uczelnię od niekon-
wencjonalnej strony, szkoły organizują 
więc warsztaty, szkolenia czy oryginal-
ne pokazy z udziałem studentów.

Uniwersytety na Facebooku

Uniwersytety i akademie dbają też 
o swój wizerunek w Internecie. Nie ma 
dziś uczelni, która nie posiadałaby 
strony WWW. Większość z nich prowa-
dzi również własny profil na Faceboo-
ku. Część szkół traktuje tę formę pro-
mocji jako kanał przekazu informacji 
o bieżących wydarzeniach. Są też jed-
nak takie, które prócz informacji publi-

Uniwersytety w ofensywie, 
czyli 

o najpopularniejszych metodach 
promocji szkół wyższych

Edukacja

Były czasy, kiedy uczelnie wyższe nie musiały martwić się o liczbę stu ■
dentów. Młodzi ludzie rywalizowali o to, komu uda się zdobyć wymarzony 
indeks. Dziś sytuacja nieco się odwróciła. Niż demograficzny, sytuacja go
spodarcza i ogromna konkurencja wśród szkół wyższych sprawiły, że to 
uczelnie — zarówno państwowe, jak i prywatne — muszą zabiegać o stu
dentów.
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kują na swoich fanpage’ach anegdoty, 
zdjęcia czy memy znalezione w sieci. 
To doskonały sposób, by zaintereso-
wać tych, którzy (jeszcze) studentami 
uniwersytetu nie są. Akademia Górni-
czo-Hutnicza, chcąc obalić stereotyp 
swojej studentki jako brzyduli, pochwa-
liła się udziałem jednej z nich w wybo-
rach Miss Polski. W wyniku kampanii 
przeprowadzonej przez moderatora 
fanpage’u AGH (który notabene ma po-
nad 25 tys. sympatyków), studentka 
uzyskała największą liczbę głosów 
w głosowaniu internetowym i otrzyma-
ła tytuł Miss Polski Internautów. Wresz-
cie AGH może pochwalić się, że w sze-
regach przyszłych pań inżynier znajdu-
ją się najładniejsze dziewczyny w Pol-
sce. 

Na początku stycznia akcję promo-
cyjną licytacji na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy prowadził 
face bookowy fanpage Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Przedmiot li-
cytacji był niebagatelny — dzień na 
stanowisku rektora uczelni. 

Szkoły wyższe traktują Facebooka 
również jako narzędzie rywalizacji. 
Przed kilkoma tygodniami AGH zamie-
ściła w Sieci zdjęcie nowej pracowni 
komputerowej, wyposażonej w najwyż-
szej jakości sprzęt. Niewiele później 
zdjęcie w nieco zmienionej formie poja-
wiło się na fanpage’u Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Na fotografii można by-
ło zobaczyć te same komputery, lecz na 
ekranach widoczne było logo UJ.

Reklama na ulicach

Wciąż jedną z najpowszechniejszych 
form reklamy pozostają plakaty i afi-
sze. Coraz rzadziej jednak mają one 
formę tablic informacyjnych z nazwą 
uczelni i proponowanymi kierunkami. 
Szkoły wiedzą, że aby zainteresować 

młodych ludzi, muszą odpowiednio 
przyciągnąć ich uwagę. Kilka lat temu 
Politechnika Wrocławska reklamowała 
się hasłem „Znajdź swoją miłość, 
znajdź swoją przyszłość”, umieszczo-
nym na plakacie ze zdjęciem dwojga 
młodych ludzi pracujących wspólnie 
w laboratorium.

Oryginalne billboardy zawisły rów-
nież na ulicach Białegostoku. Wszystko 
za sprawą kampanii prowadzonej przez 
Wydział Prawa tamtejszego Uniwersy-
tetu. Przewodnie hasło akcji znajdujące 
się na afiszach „Dajesz na prawo” za-
chęcało do rekrutacji na studia prawni-
cze. Wkrótce na tych samych billboar-
dach pojawiły się hasła dopisane 
sprayem przez samych studentów: 
„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro” 
albo „Twoje życie w twoich rękach”. 
Cała akcja była, rzecz jasna, dokład-
nie zaplanowana.

W YouTube filmy i lipduby

Uczelnie nie zapominają też o tym, by 
przyszli studenci mogli odnaleźć po-

Edukacja
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trzebne im informacje w serwisie You-
Tube. Coraz popularniejsze staje się 
zamieszczanie krótkich filmów promo-
cyjnych. I tak Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie w swoim promocyjnym spo-
cie wskazuje na osiem powodów, dla 
których warto podejmować naukę na 
tej uczelni, kilkunastominutową etiudę 
prezentuje w serwisie Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie, a Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu — film promocyjny 
skierowany bezpośrednio da kandyda-
tów na studia. Uniwersytet Opolski 
w krótkim spocie reklamowym zapew-
nia zaś, że jest „kluczem do sukcesu 
w biznesie”.

W serwisie YouTube kandydaci na 
studia odnaleźć mogą też krótkie filmy 
stworzone z inicjatywy studentów. 
Szczególnie barwne i oryginalne są 
tzw. lipduby — wideoklipy muzyczne, 
w których przebrani studenci tańczą 
i imitują śpiew do znanych utworów 
muzycznych. Największą popularno-
ścią cieszą się filmy przygotowane 
przez studentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Warszawskiego i Medyczne-
go w Białymstoku.

Kreatywne niepubliczne

Uczelnie niepubliczne zdają sobie spra-
wę, że jedyną przeszkodą dla wielu za-
interesowanych podjęciem nauki w ich 
szkołach są finanse. Przygotowują więc 
liczne promocje i zniżki dla nowych stu-
dentów. Z niższych opłat nierzadko mo-
że korzystać rodzina dotychczasowych 
studentów. Uczelnie oferują też brak 
opłaty rekrutacyjnej, a nawet laptopy, 
tablety i karnety na siłownię dla tych, 
którzy zapiszą się na wybrany kierunek 
jako pierwsi. Wyższa Szkoła Zarządza-
nia i Bankowości w Krakowie zachęca 
do studiowania nie tylko ludzi młodych, 

ale też tych nieco starszych. Dla naj-
starszego studenta przygotowała zniż-
kę 50%. Wyższa Szkoła Biznesu w Dą-
browie Górniczej próbuje przekonać do 
studiowania... studentów innych uczel-
ni. Osoby, które zdecydują się prze-
nieść do WSB, mogą liczyć na bonifika-
tę w postaci dwóch rat czesnego. Tych, 
którzy nie lubią poniedziałków, zachęci 
zapewne oferta Szkoły Wyższej im. Bog-
dana Jańskiego. Chcąc zapewnić stu-
dentom najbardziej komfortowe warun-
ki do nauki, szkoła oferuje wolne ponie-
działki.

Niepubliczne szkoły prowadzą rów-
nież inne działania promocyjne. Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej umie-
ściła na ulicach Wrocławia plakaty 
z najciekawszymi, według wykładow-
ców, usprawiedliwieniami studentów. 
Wśród nich znalazły się: „Nie przeczy-
tałam tekstu, bo spóźniłam się do punk-
tu ksero” czy „Przecież powiedział Pan, 
że jak nie mogę być, to nie muszę, 
a nie mogłem przez ostatnie 6 razy”. 
Trudno przewidzieć skuteczność tej ory-
ginalnej kampanii. Jedno jest pewne: 
plakaty przykuwały uwagę przechod-
niów i zmuszały do refleksji nad podej-
ściem studentów (zwłaszcza uczelni 
prywatnych) do edukacji.

Oryginalnie promowała się też Wyż-
sza Szkoła Lingwistyczna z Częstocho-
wy, a robiła to za pomocą... suszarek 
do rąk w centrach handlowych. Każdy, 
kto odwiedzał toaletę w czasie zaku-
pów, mógł wysuszyć ręce pod suszarką 
ze zdjęciem chuchającego mężczyzny. 
Na urządzeniach znajdowało się rów-
nież adekwatne hasło promocyjne: 
„Chuchamy na Twoją przyszłość”.

 
Dorota Kościelniak 

I rok filologii polskiej UP 
(studia I stopnia)

Edukacja
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Literacki spór

— Z czym kojarzy Ci się Prus?
— A, Lalka, Wokulski, Izabela. Jesz-

cze Kamizelka albo Antek, smęty ta-
kie.

— A Sienkiewicz?
— Krzyżacy, Quo vadis, no i ten Po

top! Same dłużyzny, zanudzić się moż-
na.

— Pozytywizm?
— Praca organiczna, praca u pod-

staw, emancypacja kobiet, asymilacja 
Żydów1. I długie powieści.

Myślę, że mniej więcej tak mogłaby 
wyglądać rozmowa, gdybyśmy zapyta-
li o skojarzenia przeciętnego absol-
wenta liceum. Szkoła niejako przyzwy-
czaja nas do tworzenia schematów, 
analizowania utworów z myślą o „klu-
czu”. Trochę trudno się dziwić, że tak to 
wygląda. Trzeba przygotować ucznia 
do tzw. egzaminu dojrzałości, a że przy 
okazji zabije się w nim jakąkolwiek 
chęć poznania literatury — tak bywa.

Kiedy zagłębiamy się nieco bar-
dziej w biografie twórców literackich 
oraz w to, co pisali, dostrzegamy, że 
oni naprawdę byli ludźmi, a nie jakimiś 

1 Albo, jak zwykł mawiać jeden z doktorów 
prowadzących zajęcia z Młodej Polski, aby spraw-
dzić naszą czujność: „asymilacja kobiet” i „eman-
cypacja Żydów”.

posągami... I lubili sobie nawzajem do-
gryzać.

Jak wiemy, Sienkiewicz przed Poto
pem napisał Ogniem i mieczem. Po-
wieść ta ukazywała się w odcinkach2 
w war  szaw skim „Słowie”, budząc wiel-
ki zapał u czytelników. Stanisław Tar-
nowski pi sał:

Kiedyś pamiętniki, może i historie literatu-
ry, wspominać będą, że kiedy wychodziło 
Ogniem i mieczem, nie było rozmowy, któ-
ra by się od tego nie zaczynała i na tym 
nie kończyła, że o bohaterach powieści 
mówiło się i myślało jak o żywych lu-
dziach, że małe dzieci w listach do rodzi-
ców po zdrowiu swoim i swego rodzeństwa 
donosiły o tym, co zrobił Skrzetuski albo 
co Zagłoba powiedział; że kiedy młode 
panienki pisały lub chciały pisać do auto-
ra, żeby na miłość boską nie zabijał 
Skrzetuskiego, to matki i babki sędziwe 
w błogosławieństwach swoich ze łzami 
prosiły, żeby synowie ich synów mieli takie 
jak on dusze. Jak legenda wyglądać będą 
opowiadania o tej pani, co zapytana przy 

2 Publikowanie w odcinkach było niezwykle 
wyczerpujące i Sienkiewicz nieraz zarzekał się, że 
już więcej w takiej formie publikował nie będzie. 
Zrobił tak m.in. po ukończeniu Quo vadis..., by 
obietnicy — nie po raz pierwszy — nie dotrzymać 
i już po dwóch miesiącach odpoczynku zabrać się 
za pracę nad Krzyżakami.

O krytyce 
ogniem i mieczem, 

czyli nie taki 
Prus smętny...
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powitaniu, czy jej się stało co złego, że 
taka smutna, odpowiedziała: „Bar wzię-
ty!”, o tym pacierzu, który ktoś mówił za 
duszę Podbipięty i aż w połowie spostrzegł 
się sam, że to wymyślona śmierć i wymy-
ślona dusza. A to wszystko to szczera 
prawda przecie i szczery tylko dowód, jak 
my z figurami tej powieści żyjemy, jak one 
opanowały nam wyobraźnie i serca3.

Znalazł się jednak ktoś, kto tę wy-
bitną powieść historyczną... w sposób 
wybitny — celny oraz inteligentny — 
skrytykował. Tym kimś był Aleksander 
Głowacki, znany bardziej jako Bole-
sław Prus. Umieścił on w petersburskim 
„Kraju” recenzję4, w której ośmieszył 
niemal wszystko, co się w Ogniem 
i mieczem znalazło („szkielet powieści 
jest zupełnie fałszywy”).

Autor recenzji podważył najpierw 
ewentualność, aby przyczyną opisa-
nych epizodów wojennych był zatarg 
o pannę, czyli o Helenę. Innych powo-
dów jednak Sienkiewicz nie wymienia, 
co musi, zdaniem Prusa, razić czytel-
nika:

Dziesiątki stronic poświęcił autor piękne-
mu zresztą opisowi stepów ukraińskich, 
a pominął ich społeczne stosunki, całe 
dzieło zalał krwią i pożogą, bynajmniej nie 
troszcząc się o ich źródła. Tymczasem 
człowiek nawet na widok przewróconego 
lasu albo powodzi ma zwyczaj pytać: skąd 
się to wzięło? a cóż dopiero na widok tak 
głębokiej rewolucji!

Znakomicie opisuje Głowacki po-
staci utworu, przedstawiając je karyka-
turalnie. Rzędziana porównuje do pra-

3 H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, oprac. 
B. Mazan i D. Mazanowa, wyd. 1, t. I, Ossolineum, 
Wrocław 1990.

4 B. Prus, „Ogniem i mieczem”, powieść z lat 
dawnych H. Sienkiewicza, „Kraj” 1884, nr 28–30, 
https://pl.wikisource.org/wiki/%22Ogniem_i_mie-
czem%22_powie%C5%9B%C4%87_z_dawnych_
lat_Henryka_Sienkiewicza (dostęp: 13 i 2014),

cowitej mróweczki, zbierającej wszę-
dzie — „gdzie się da i nie da” — ma-
monę. Wołodyjowski to u niego „malut-
ki i fertyczny oficerek, z gapiowatą twa-
rzą”. Ta gapiowatość nie przeszkadza 
jednak znakomitemu żołnierzowi „ko-
chać i z tego powodu cierpieć co parę 
tygodni dla innego ideału”. Stosunko-
wo najmniej dostało się Bohunowi, któ-
ry został określony jedynie jako „dziw-
ny mieszaniec”, gdyż łączy w sobie ce-
chy okrutnego rozbójnika i najtkliwsze-
go kochanka.

A poczciwy Podbipięta? Nie, Prusa 
nie zwiodła ta poczciwość. Dla niego 
Longinus jest „złowrogą figurą”, „najpo-
sępniejszym Don Kichotem”, cierpiącym 
na „monomanię ścinania głów”... Porów-
nuje więc żołnierza do gilotyny, zgryźli-
wie stwierdzając, że Królowa Anielska 
powinna spoglądać na jego postać z da-
leka, a nie pod swoje nogi.

Skrzetuski jest równie mało reali-
styczny:

[...] wykradają mu narzeczoną, ale on jej 
nie szuka, nawet nie myśli szukać jej bez 
urlopu, gdyż jego rycerskie serce jest tylko 
szufladą do spraw publicznych, nie zaś or-
ganem osobistych uczuć. [...] główny bo-
hater połowy całej akcji, jaka rozgrywa się 
w powieści, nic w niej nie robi, walkę o He-
lenę toczą z Bohunem przyjaciele Skrzetu-
skiego, a on tymczasem poświęca się dla 
spraw publicznych, albo też z Chmielnic-
kim czy Kisielem prowadzi dysputy, zno-
wu — o sprawach publicznych. 

Myślałby kto może, że Prus oszczę-
dzi chociaż Zagłobę. Nic bardziej myl-
nego. Przyznaje wprawdzie, iż jego 
charakter jest „najobfitszy”, ale zaraz 
potem nazywa go łgarzem i pieczenia-
rzem (darmozjadem) z ryjem i „kłap-
ciatymi uszami”.

Ustęp poświęcony podsumowaniu 
głównych bohaterów pierwszej części 
Trylogii jest równie kąśliwy i barwny 

Literacki spór
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jak charakterystyki poszczególnych po-
staci:

Jak dalece zapomniał autor o zachowaniu 
miary, dowodzi tego rzut oka na komplet 
czterech przyjaciół. Tworzą oni spółkę, do 
której wchodzi: śmiertelnie kąsająca osa 
(jak mówi sam o Wołodyjowskim), sfinks 
ze łbem wieprza, zwany Zagłobą, gilotyna 
w ludzkiej postaci — Podbipięta — i Jezus 
Chrystus w roli oficera jazdy, Skrzetuskie-
go!...

Bolesław Prus nie poprzestaje na 
ośmieszeniu postaci. Chwilę później 
dowodzi, iż Sienkiewicz nie zna bitew. 
Opisywane przez autora Ogniem 
i mieczem sytuacje są co prawda ma-
lownicze, ale nie są to bitwy (rozumie 
Głowacki jednak, że ma to na celu 
uwydatnienie cech głównych postaci). 
Oto kilkanaście razy silniejszy Chmiel-
nicki staje w półksiężyc, a garstka lu-
dzi Potockiego rzuca się w jego śro-
dek i wycina pułk po pułku, zamiast 
zostać otoczona. A Krzywonos pchają-
cy tłumy czerni na wąską groblę, 
ostrzeliwaną z boków przez piechotę 
i artylerię? „Wydaje mi się, że nie tyl-
ko fachowy żołnierz, jakim był Krzy-
wonos, ale nawet parobek nagle 
awansowany na wodza takiej grobli 
nie zdobywałby w taki sposób”. A hu-
sarze tworzący z boków rodzaj alei 
i siekący gwałtownie uciekających Ko-
zaków, choć po chwili powinni byli zo-
stać rozerwani?

Przeplótłszy analizę bohaterów tym 
wymienieniem błędów militarnych, po-
wraca Prus do postaci — tym razem hi-
storycznych. Chmielnicki, zdaniem Gło-
wackiego, jest pokazany przede wszyst-
kim jako silny charakter, ale nie wódz 
buntu. Autor recenzji zwraca uwagę 
szczególnie na Jeremiego Wiśniowiec-
kiego — odważnego co prawda i peł-
nego energii, ale te zalety nie są w sta-
nie sprawić, że zbledną jego wady, 

a „morderca, anarchista i buntownik” 
zostanie zrehabilitowany. Miłość do oj-
czyzny walczy u niego z ambicją. Wiel-
ki wódz napotyka przeszkody, z którymi 
nie jest w stanie sobie poradzić („to nie 
jest wódz, tylko figurant”):

Scena ta [modlitwy Jaremy], która po-
wszechnie się podobała, mnie, jeżeli mam 
wyznać prawdę, razi. Co znaczy ta konfi-
dencja cichego Boga cierpiących i malucz-
kich z rozhukanym magnatem — ukrzyżo-
wanego z oprawcą? Jakim pacierzem mo-
dlił się Wiśniowiecki, czy tym, którego na-
uczyła go matka, czy tym, którego nauczył 
się sam z pobudek politycznych? i onże to 
wahał się dziś wobec ojczyzny, którą wczo-
raj deptał, łamiąc prawa, demoralizując 
posłów, rozsadzając władzę?

Prus dodaje, że wspomniani boha-
terowie byliby może nawet piękni, 
„gdyby historia, czepiwszy się ich na-
zwisk i rzekomego stanowiska, nie 
krzyczała wielkim głosem: jesteście 
chińskimi cieniami, nie Wiśniowieckim 
i nie Chmielnickim!”

Ostra to krytyka tej wyśmienitej po-
wieści. Ostra i zjadliwa, a jednocześnie 
bardzo inteligentna. Aleksander Gło-
wacki, nie przebierając w słowach, po-
kazał fe lie to nistyczny kunszt, o którym 
wielu współczesnych mogłoby jedynie 
po ma rzyć. Nie zabrakło przy tym w re-
cenzji uprzejmości wobec autora kryty-
kowanej powieści:

Niechaj to będzie dowodem szacunku dla 
talentu, a życzliwości dla człowieka. Może 
być zresztą, żem w niektórych punktach 
sądził nazbyt surowo i dlatego kończę tym, 
czym zacząłem: „Łatwiej jest krytykować 
aniżeli tworzyć”.

Może ten Prus, Sienkiewicz i pozyty-
wizm nie są jednak tacy nudni...?

 
Klaudia Adamus 

III rok filologii polskiej UP

Literacki spór
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Nie widzisz kogoś przez kilka miesięcy, 
ponieważ studiuje w innym mieście, 
kończy dopiero liceum lub jest na dru-
gim końcu świata, ale jesteś na bieżą-
co z informacjami o nim. Dokładnie 
wiesz, co je na śniadanie, z kim się 
spotyka, kiedy imprezuje i mało braku-
je, a dowiesz się, kiedy korzysta z toa-
lety. O czym mowa? O facebookowym 
zwierzaniu się. Jeżeli tak to można 
w ogóle nazwać. 

Zastanawia mnie jedno. Czy ludzie 
są aż tak uzależnieni od oceny innych, 
że szukają potwierdzenia swojej warto-
ści na Facebooku? Cięta riposta, „wy-
hejtowanie” kogoś, ma stać się krokiem 
do zwiększenia mojego PR-u wśród 
znajomych? Jak mówi stare porzekadło, 
wszystko jest dla ludzi, ale po przeczy-
taniu paru „kreatywnych” postów mam 
wrażenie, że wielu użytkowników na 
określenie homo sapiens (człowiek ro-
zumny) nie zasługuje. 

Otwieram Facebooka, a tutaj widzę, 
że osoba po skomplikowanym związku, 
który oczywiście śledziło 300 znajo-
mych, nagle dodaje zdjęcie z porodów-
ki z malutkim dzidziusiem. Hmm… pew-
nie już rodząc, myślała nad dobrą po-
zycją do zdjęcia. Ale jeśli ktoś z cele-
brytów zamieszcza zdjęcie swojego 
dziecka, to się oburzamy, jak można 
rozpowszechniać wizerunek maleństwa, 
które jeszcze niczego nie rozumie. Non 
possumus! — krzyczy nasza moral-
ność.

Już nawet życzeń nie składamy so-
bie przez telefon, po co mamy tracić 

pieniądze, skoro możemy napisać za 
darmo... „Wszystkiego najlepszego” wy-
starczy, przecież liczy się pamięć. Gdy-
by nie przypomnienia na Fb., to nie pa-
miętalibyśmy o urodzinach większości 
naszych bliskich. 

Nie trzeba się pytać, jak ktoś spę-
dzał sylwestra, sobotni wieczór, week-
end majowy czy osiemnaste urodzi-
ny — logujesz się i wszystko jasne. Peł-
na relacja, z kim, gdzie i o której godzi-
nie, a na potwierdzenie słów jeszcze 
kilka fotek. Nie o to chodzi, że mi to 
przeszkadza, ale czasami warto prze-
myśleć dwa razy, co dodaję i co piszę. 
Facebook to nie pamiętnik! Mając kil-
kanaście lat, prawie każdy z nas pisał 
pamiętnik, ale była to rzecz, o której 
nasi znajomi nie musieli wiedzieć, rzecz 
dyskretna, prywatna, OSOBISTA. 

Na jednej ze stron internetowych 
dodano artykuł o pięciu najgorszych 
rzeczach, które możesz zrobić po ze-
rwaniu, a na miejscu drugim uplasowa-
ło się dzielenie się swoimi emocjami na 
portalach społecznościowych. Jeżeli 
chcesz się wyładować, pozbyć się ne-
gatywnych uczuć — smutku czy złości, 
lekarstwem na to ma być umieszczanie 
kilku postów dziennie, to czas prze-
stać.

Nie każdy musi wiedzieć, że czujesz 
się źle. Nie zapominaj: Facebook to 
nie pamiętnik! 

Natalia Dudka 
III rok filologii polskiej UP

Felieton

FACEBOOK 
TO NIE PAMIĘTNIK!
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OSOBOWOŚĆ NA SIŁĘ 
I KULTURA OBNAŻANIA

We współczesnych mediach jest coraz 
mniej miejsca na naturalność. Świado-
mi odbiorcy zdają sobie sprawę, że 
kreo wane w nich postacie: politycy, 
gwiazdy czy bohaterowie różnych form 
medialnych są tylko wyobrażeniem, 
zbiorem cech, które niekoniecznie po-
krywają się z rzeczywistością. Tym jest 
właśnie wizerunek, tworzony na potrze-
by kariery przez specjalistów w tej dzie-
dzinie. Jeśli ktoś bardzo chce odnieść 
sukces, to musi dostosować się do re-
guł gry, dążącej do wymazania praw-
dziwej osobowości człowieka, uformo-
wania z niego produktu marketingowe-
go, służącego jedynie zyskom. By je 
osiągnąć, specjaliści, nie bacząc na 
konsekwencje, korzystają z różnych  
metod.

Temu procesowi podlegają przede 
wszystkim gwiazdy. Ich wizerunek czę-
sto tworzony jest na siłę, podporządko-
wany wymogom rynku. Idol filmu, mu-
zyki czy programu typu reality show 

poddaje się działaniom osób kreują-
cych image, który ma trafić do wybra-
nego targetu. Cechy indywidualne kan-
dydata na gwiazdę mogą się pojawić, 
ale tylko te, które gwarantują przyciąg-
nięcie uwagi, bo to właśnie na tym za-
leży twórcom programów rozrywko-
wych, wytwórniom filmowym i płyto-
wym. Czy kogoś to przekonuje? Tak. 
Niewymagających odbiorców, nasta-
wionych na emocjonalny odbiór treści 
zapewniających zabawę. A kto do nich 
należy? Na pewno dzieci i młodzież, 
bezkrytycznie przyjmujący wszystko, 
czym karmią ich media. Pojawia się 
również problem zainteresowania da-
nym przekazem, bardziej wymagają-
cych, świadomych użytkowników me-
diów. Na ich użytek specjaliści od ima
ge’u korzystają z niekonwencjonalnych 
sposobów, często przekraczających 
granicę dobrego smaku. Brian McNair, 
socjolog mediów, zwraca uwagę na co-
raz powszechniejszą obecność seksu 
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w środkach masowego przeka-
zu, nazywa to kulturą obnaża-
nia. Seksualność stała się naj-
lepiej sprzedającym się towa-
rem i właśnie tym chwytem co-
raz częściej posługują się krea-
torzy wizerunku. Wykorzysty-
wanie nagości nie jest niczym 
nowym, mam jednak wrażenie, 
że z roku na rok jest jej więcej, 
a osoby, które na niej opierają 
swój wizerunek, są po prostu 
wulgarne. Image takich gwiazd, 
jak Madonna, Rihanna czy La-
dy Gaga, bazuje na seksual-
ności, przejawiającej się w ich 
strojach i wideoklipach, które 
z zapartym tchem oglądają 
nastolatki. Świadomy odbiorca 
wie, że jest to element kreacji 
i to na jego potrzebę wyreżyse-
rowane zostało prowokacyjne 
zachowanie piosenkarek. Nie-
stety, takiej świadomości nie 
mają młodzi widzowie, traktu-
jący ten zbiór wyimaginowa-
nych cech, sposób bycia jako 
prawdę, wzór, który chcą po-
wielać. Wróćmy do Lady Ga-
gi — kontrowersyjnej, szokują-
cej strojami i zachowaniem 
gwiazdy muzyki pop. Jej image 
opiera się głównie na ciąg łym 
zaskakiwaniu i wzbudzaniu 
skrajnych emocji. Przy jego 
tworzeniu nie postawiono żad-
nego akcentu na jej muzyczne 
wykształcenie, zdolność samo-
dzielnego komponowania mu-
zyki i pisania piosenek. Udział 
w programach typu reality 
show jest dla ich bohaterów ro-
lą do odegrania, sztuczną kre-
acją, dlatego nie mają proble-
mów z obnażaniem się, opo-
wiadaniem o osobistych spra-
wach przed kamerami. Nie jest 

to dla nich przedmiotem wsty-
du. Sfera życia intymnego i na-
gość, będące kiedyś tabu, sta-
ły się niczym innym jak możli-
wością zarobienia pieniędzy. 
W show-biznesie prawdziwy 
talent nie jest tak naprawdę 
ważny. Liczy się tylko ciągłe 
zdumiewanie żądnych sensacji 
odbiorców, co powinno skła-
niać nas do zastanowienia się, 
ku czemu to zmierza. Być mo-
że jest jakiś inny sposób na 
dotarcie do konsumentów me-
diów niż kreowanie niepraw-
dziwych postaci, które emanu-
ją seksem, opowiadają o swo-
ich intymnych przeżyciach 
i ciągle szokują.

Twórcy wizerunku, działa-
jący zgodnie z mechanizmami 
kultury obnażania, powinni za-
stanowić się nad wpływem, ja-
ki mają na odbiorców, nad ety-
ką swoich działań. To przecież 
oni, kreując sztucznych, zacho-
wujących się wulgarnie idoli, 
odpowiadają pośrednio za 
kształtującą się osobowość 
młodych ludzi, chcących we 
wszystkim naśladować gwiaz-
dy. Przekazy medialne są przez 
tę grupę odbiorców wchłania-
ne bezkrytycznie, dlatego na-
rażają ich światopogląd, za-
chowanie i moralność na znie-
kształcenie. Strach pomyśleć, 
do czego posuną się w przy-
szłości krea torzy image’u, by 
przyciągnąć konsumentów me-
diów, i jaki wpływ będzie to 
miało na przyszłe pokolenia.

 
Karolina Gątarska 

I rok filologii polskiej 
(studia II stopnia)
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Nebraska to film Alexandra Payne’a, 
nominowany w tym roku do Oscara aż 
w sześciu kategoriach. Mimo iż obraz 
nie zdobył żadnej statuetki, to nie spo-
sób przejść obojętnie, bezrefleksyjnie 
obok ukazanych w nim problemów. To 
bez wątpienia największy sukces reży-
sera. 

Nebraska należy do kina drogi, co 
oznacza, że akcja filmu toczy się pod-
czas podróży. Widz wraz z bohaterami, 
ma okazję do obserwacji mijanych kraj-
obrazów, przy czym na plan pierwszy 
wysuwają się chmury, będące symbo-
lem przemijania. Już sam ten motyw 
skłania do przemyśleń nad ludzkim by-
towaniem w świecie, nad starością, któ-
ra człowieka zaskakuje, a wtedy on 
uświadamia sobie, że życie nie poto-
czyło się tak, jak chciał. Pozostaje mu 
jedynie zaakceptowanie własnych de-
cyzji i dorobku swojej egzystencji. 

Właśnie na tym końcowym etapie 
życia znajduje się Woody Grant (w tej 

roli rewelacyjny Bruce Dern), zniedołęż-
niały, zdziecinniały staruszek. Jego ży-
cie, spędzone głównie na piciu, okaza-
ło się jedną wielką przegraną. Przeczu-
cie mającego nadejść końca wyzwala 
w Woodym chęć zrehabilitowania się 
za krzywdy wyrządzone rodzinie, pozo-
stawienia synom czegoś po sobie. Oka-
zją do tego staje się ulotka z napisem: 
„Wygrałeś milion dolarów!” Oczywiście 
wygrana z ulotki nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością, jest jedynie zwykłą 
reklamą, trafiającą codziennie do mi-
lionów ludzi, zdających sobie sprawę, 
że są to zwykłe zabiegi marketingowe 
różnych firm. Woody wbija sobie jed-
nak do głowy, że naprawdę wygrał for-
tunę, i postanawia za wszelką cenę, 
choćby pieszo, pokonać kilka stanów, 
by dotrzeć do miasta Lincoln w stanie 
Nebraska. To właśnie tam czeka na 
niego wyimaginowana wygrana, dzięki 
której będzie mógł zrealizować swoje 
największe marzenie — zakup półcię-

PODRÓŻ ŻYCIA
Nebraska Alexandra Payne’a

Recenzja
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żarówki i kompresora. Jego syn David 
(Will Forte), widząc determinację ojca, 
postanawia zawieźć go do Lincoln. 

Motyw wygranej zaczyna odsuwać 
się na dalszy plan, a wspólna wyciecz-
ka staje się niezwykłą przygodą, pod-
czas której nie mamy do czynienia 
z zaskakującymi zwrotami akcji, ponie-
waż narracja prowadzona jest w spo-
sób statyczny. Zamiast tego widz staje 
się świadkiem zmiany w relacjach mię-
dzy ojcem a synem, poznającymi się 
tak naprawdę dopiero teraz, na na-
szych oczach. Być może po raz pierw-
szy w życiu spędzają ze sobą czas. 
Mężczyźni odwiedzają miasteczko mło-
dości Woody’ego i miejsce zamieszka-
nia jego dawno niewidzianych braci — 
Hawthorne. W tym obrazie Payne uka-
zuje odciętą od świata prowincję, ludzi, 
którzy spędzają życie na oglądaniu te-
lewizji, plotkowaniu, piciu czy obserwo-
waniu samochodów przejeżdżających 
obok domu. Przyjazd Woody’ego, rze-
komego milionera, staje się dla rodziny 
i pozostałych mieszkańców niezwykłym 
wydarzeniem, a dla głównych bohate-
rów — także okazją do przekonania się 
o ludzkiej chciwości. Wkrótce do podró-
żujących dołączają starszy brat Davida 
Ross (Bob Odenkirk) i żona Woody’ego 
Kate (w tej roli znakomita June Squibb). 
Podróż daje całej czwórce możliwość 
stworzenia rodzinnej relacji, czego nie 
udało im się dokonać przez całe życie. 
David i Ross poznają przeszłość ojca, 

który w młodości był dobrym, pomaga-
jącym ludziom człowiekiem, z czego ni-
gdy nie zdawali sobie sprawy, pamięta-
jąc go jedynie jako alkoholika. Nie spo-
sób pominąć niezwykłej kreacji June 
Squibb, wcielającej się w rolę żony 
Woo dy’ego. Wiecznie narzeka na mę-
ża, z zabawną ironią komentuje każdy 
jego krok, wypomina mu przeszłość, 
lecz pod przykrywką tego echa przy-
krych życiowych doświadczeń kryje się 
głęboka miłość, gotowość do poświęce-
nia i stawania w obronie męża. To wła-
śnie sytuacjom w Hawthorne towarzy-
szy ironiczny, ale jednocześnie subtelny 
humor, co sprawia, że owa dość senty-
mentalna historia nie jest jednowymia-
rowa, banalna, chociaż można jej to 
zarzucać. Film jest czarno-biały, co mo-
im zdaniem nadaje mu specyficzny kli-
mat, skłaniający widza do refleksji nad 
ludzkimi sprawami: przemijaniem, sta-
rością, więzami rodzinnymi. Nie można 
powiedzieć, że porusza tematykę bła-
hą — przecież dotyka historii człowie-
ka, który na starość musi zmierzyć się 
ze swoją przeszłością, co na pewno nie 
jest proste. 

O czym jest Nebraska Alexandra 
Payne’a? To po prostu film o życiu. Hi-
storia Woody’ego Granta jest niezwykle 
prawdziwa. Pokazuje człowieka spo-
glądającego na życie z perspektywy 
starości, starającego się zrozumieć 
i zaakceptować swoje decyzje. To tak-
że film o relacjach międzyludzkich, 
szczerych i głębokich, chociaż zanurzo-
nych w szarej codzienności. Reżyser 
nie popadł jednak w przesadę, wydaje 
się, że we wszystkim widać równowagę, 
która podkreśla autentyczność poru-
szanej w filmie tematyki. 

 
Karolina Gątarska 

I rok filologii polskiej 
(studia II stopnia)

RecenzjaRecenzja
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Nie jestem wielką miłośniczką 
prozy feministycznej, ale aku-
rat ta książka Sylwii Chutnik1 
mnie zaintrygowała. Może 
wpływ na to miał zadziorny ty-
tuł — Cwaniary, może po pro-
stu chciałam przeczytać coś 
odmiennego od moich literac-
kich zainteresowań. W każdym 
razie wydaje mi się, że warto 
po tę książkę sięgnąć przynaj-
mniej z kilku powodów. 

Przede wszystkim autorka 
proponuje coś zupełnie nowe-
go w sposobie kreacji postaci 
i fabuły. Bohaterki to cztery 
dziewczyny — każda obarczo-
na innym bagażem doświad-
czeń życiowych, ale łączy je 
zamiłowanie do wymierzania 
sprawiedliwości na własną rę-
kę. Są czasem brutalne, ich 
działania bywają niejedno-
znaczne moralnie, mimo tego 
czytelnik obdarza je sympatią. 
Dlaczego? Być może dlatego, 
iż reprezentują jednak swoim 
zachowaniem jakieś wartości. 
Z tej przyczyny właśnie posta-
nawiają zemścić się na nie-
uczciwym deweloperze. Dziew-
czyny są przedstawicielkami 

1 Sylwia Chutnik, Cwaniary, Świat 
Książki, Warszawa 2012, 240 s.

tej „gorszej” części Warsza-
wy — zapomnianej, szarej, bez 
perspektyw na poprawę losu. 
Mimo tej beznadziei mają swo-
je małe radości, marzenia oraz 
plany, stają się więc bliskie 
czytelnikowi, który ma okazję 
wczuć się w ich sytuację oraz 
problemy.

Wydaje mi się jednak, że 
perypetie czterech przyjaciółek 
to tylko pretekst do snucia opo-
wieści na jeden dominujący te-
mat. Towarzyszy on perype-
tiom postaci i stanowi tło książ-
ki. Śmierć — to ona niejako 
wiąże się z decyzją Haliny 
o podjęciu walki ze wspomnia-
nym deweloperem i stanowi 
nieustający przedmiot refleksji. 
Już sam początek książki za-
wiera uwagi na temat cmenta-
rza i ludzi odwiedzających bli-
skich, którzy już odeszli. Chut-
nik porusza ten temat na wielu 
płaszczyznach: jako próbę po-
godzenia się z nagłą i niespo-
dziewaną utratą bliskiej osoby, 
świadomość śmiertelnej choro-
by (Bronka) czy dramatyczną 
decyzją Haliny w zakończeniu 
Cwaniar. 

Na szczęście autorce udało 
się przedstawić ten trudny te-
mat bez patosu, ckliwości, ale 

DZIEWCZYNY 
POTRAFIĄ
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i nadmiernego bagatelizowa-
nia problemu. Śmierć łączy 
więc tutaj sfery sacrum i profa-
num: jej duchowy wymiar zo-
staje skontrastowany z kiczo-
watymi ozdobami nagrobko-
wymi. Jest to zestawienie, które 
nie budzi poczucia dysonansu, 
bo wynika raczej z krytycznego 
spojrzenia na cmentarną rze-
czywistość i zawiera w sobie 
dużo wrażliwości oraz trafnych 
obserwacji.

Cwaniary są także portre-
tem — kreślonym z przymruże-
niem oka — silnych psychicz-
nie (oraz niewątpliwie fizycz-
nie) dziewczyn, które doskona-
le potrafią zadbać o siebie 
i bliskich. Nie wpisują się w ob-
raz grzecznych panienek ani 
typowych dobrych matek — lu-
bią się napić, chodzą w dre-
sach. Ich życiorysy mają różne 
warianty: jest przyszła matka, 
która straciła ukochanego, pa-
ni prawnik o dość nietypowych 

zainteresowaniach (m.in. noc-
ne bójki) czy kobieta bita przez 
męża. Łączy je jednak nieustę-
pliwość oraz walka o to, co dla 
nich ważne. Nawet jeśli sytua-
cja wydaje się naprawdę trud-
na. Poza tym książka podkre-
śla wartość kobiecej przyjaźni, 
która nadaje ich życiu sens 
oraz pomaga w przezwycięże-
niu problemów. Inspiruje boha-
terki, opiera się na bezgranicz-
nym zaufaniu i współpracy, po-
zwala także na pogodzenie się 
z utratą bliskich.

Nie każdy musi lubić twór-
czość Sylwii Chutnik, ale na-
prawdę warto zadać sobie 
trochę trudu i poznać świat 
Cwaniar — odważnych, zdeter-
mi nowanych dziewczyn z war-
szawskiego podwórka.

 
Sylwia Kępa 

I rok filologii polskiej UP 
(studia II stopnia)

Recenzja  
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Sięgnęłam po powieść Nicholasa Evan-
sa1, kierowana dobrymi rekomendacja-
mi. Znalazłam wiele pochlebnych opi-
nii na temat Zaklinacza koni. Przyznam 
jednak, że tego nie czuję. Nie jestem 
przekonana o wyjątkowości tego dzie-
ła. Odczuwam pewien niedosyt i roz-
czarowanie. Szukałam głębokiej po-
wieści — czegoś, co mnie poruszy i da 
do myślenia. Czytając ten utwór, nie 
doznałam jednak takich uczuć. Powód 
jest prozaiczny. Dzieło zawiera zbyt 
rozwlekły wątek miłosny, zupełnie tutaj 
niepotrzebny. Wątek ten sprawia, że 
główne wydarzenia schodzą na boczny 
tor. Czytelnik zostaje wciągnięty w ser-
cowe problemy bohaterki zamiast sku-
pić się na przeżywaniu dramatu jej cór-
ki. Grace, główna bohaterka, ulega po-

1 Nicholas Evans, Zaklinacz koni, przeł. P. Wit-
kowski, Świat Książki, Warszawa 1998.

ważnemu wypadkowi podczas jazdy 
konnej. Jej przyjaciółka ginie. Ona na-
tomiast przechodzi ciężka operację, 
podczas której amputowano jej prawą 
nogę. Z koniem sprawa ma się równie 
tragicznie — jest pokaleczony i opęta-
ny. Na barkach matki Grace spoczywa 
decyzja dotycząca jego dalszego życia. 
Wbrew przeciwwskazaniom weteryna-
rzy Annie postanawia walczyć o jego 
życie. Wierzy, że wyleczenie konia po-
może wyzdrowieć jej córce. Grace pod-
upada psychicznie po wypadku. Nic już 
nie jest takie samo. Annie znajduje 
specjalistę od uśmierzania koni. Wal-
czy o to, by zajął się on koniem jej cór-
ki. Siła perswazji wygrywa. Tytułowy 
zaklinacz robi jednak po raz pierwszy 
coś wbrew sobie. Podejmuje to wyzwa-

Zaklinacz koni
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nie nie dla konia, lecz dla jego właści-
cieli. Leczenie jest długie i żmudne. 
Rzeczywiście, uzdrowienie zwierzęcia 
powoduje wyleczenie dziewczynki. Je-
steśmy świadkami ożywienia jej stosun-
ków z matką, pierwszych uśmiechów 
i pogodzenia się z losem. Śledzimy jej 
małe sukcesy aż po największy — prze-
zwyciężenie słabości i ponowne ujeż-
dżanie konia. Całość jest jednak zbyt 
długa. Opisy przyrody, przytaczanie co-
dziennych, nic niewnoszących do akcji 
zdarzeń spowalnia opowieść. Wątek 
miłości matki i zaklinacza wszystko 
z kolei komplikuje i odbiera szansę na 
odpowiednie zrozumienie tej historii. 

Powieść jest nasycona różnymi 
uczuciami. Począwszy od cierpienia, 
na wyzwoleniu kończąc. Praktycznie 
każdy może się tutaj odnaleźć. Dzieci 
często nie rozumieją rodziców. Dorośli 
żyją w związkach bez miłości. Matki 
martwią się o swoje dzieci. Zranieni 
uczuciowo boją się zaangażować. Ofia-
ry wypadków z trudnością wracają do 
normalnego życia. Jest tutaj cała gama 
uczuć, oscylujących wokół ogniska ro-
dzinnego. Życiowe i uczuciowe zawiro-
wania przechodzi każdy bohater wystę-
pujący na łamach utworu. Nie brakuje 
chwil radosnych, ale przeważają te 
trudne. Te właśnie uczucia, ich pokony-

wanie, akceptacja i zrozumienie, spra-
wiają, że utwór cieszy się taką popular-
nością. Recenzenci nie wspominają 
o języku, narracji, dialogach. Skupiają 
się na jakości, na walorach słowa. Tu 
słowo jest najważniejsze.

Trudno, aby tak wysoko notowana 
powieść nie doczekała się ekra nizacji. 
Reżyserem, a zarazem głównym boha-
terem filmu powstałego w 1998 r. został 
Robert Redford. Polska premiera miała 
miejsce 2 października 1998 r. Rolę zra-
nionej dziewczynki zagrała Scarlett Jo-
hansson. Kreację mamy natomiast po-
wierzono Kristin Scott Thomas. Naj-
większym minusem powstałej produkcji 
jest czas jej trwania. Dwie godziny 
pięćdziesiąt minut to zdecydowanie za 
długo dla przeciętnego widza. Akcja 
w dodatku nie jest w stanie przycią-
gnąć jego uwagi. Ekranizacja unaocz-
nia jednak opowiedzianą historię. Trze-
ba przyznać, że produkcja nie tylko od-
daje dokładnie wydźwięk powieści, ale 
też ją ulepsza w pewnych aspektach. 
Dzięki zmianom w scenariuszu w sto-
sunku do powieści film wiele zyskuje. 
Zmiany, choć nieznaczne, są widoczne. 
Budują solidarność widza z reżyserem. 
Uwagę przyciągają również urokliwe 
krajobrazy, idealnie odzwierciedlające 
opisy przyrody zamieszczone w utworze. 

Nie każdego film porwie, a powieść 
poruszy, pomimo to warto zapoznać się 
z Zaklinaczem koni. Zetknięcie się 
z tym utworem wniesie coś do naszego 
życie. Tak jak zaklinacz wniósł wiele 
w życie Grace i jej rodziny. Osobowość 
bohatera oddziałuje nie tylko na zwie-
rzęta, ale i na ludzi. Warto się o tym 
przekonać. Być może poczujemy jego 
magię.

 
Jolanta Madej 

Absolwentka informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa  

oraz Studium Dziennikarskiego UP
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Zakrętki.info to autorski projektem Fun-
dacji Bez Tajemnic. Celem projektu jest 
zbiórka na terenie całej Polski plastiko-
wych zakrętek, które następnie wymie-
niane są na wózki inwalidzkie dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci. Strona 
internetowa: www.zakretki.info jest w tym 
projekcie kluczowym elementem. Pełni 
rolę platformy komunikacji dla ogromnej 
liczby koordynatorów z większości miast 
Polski, a dla opiekunów i rodziców oraz 
firm recyklingowych jest źródłem istot-
nych informacji1. Program działa od 
2008 r. i zarządzany jest zgodnie z za-
chowaniem idei. Pozostałe działania, ta-
kie jak: zakup worków, sznurków, ręka-
wic, finansowane są ze środków pozy-
skanych od sponsorów. Fundacja Bez 
Tajemnic powstała w lutym 2012 r., jako 
inicjatywa własna wolontariuszy. Obec-
nie jest to największy program charyta-
tywno-ekologiczny. Spontaniczna akcja, 
prowadzona początkowo przez studen-
tów Uniwersytetu Rolniczego, a następ-
nie przez wolontariuszy z całej Polski, 
jest w tej chwili statutowym działaniem 
Fundacji Bez Tajemnic. Celem programu 
jest uświadomienie ludziom, że przez tak 
pozornie niewiele znaczące działanie, 
jak zbieranie zakrętek, można jednocześ-

nie pomóc przyrodzie oraz poprawić ży-
cie niepełnosprawnym dzieciom. Pienią-
dze uzyskane w ten sposób przeznacza-
ne są w całości na zakup wózków inwa-
lidzkich dla niepełnosprawnych dzieci 
oraz programy edukacyjne związane 
z ochroną środowiska. Program, poza 

zbieraniem zakrętek, zostanie wzboga-
cony o panel edukacyjny złożony z serii 
konspektów lekcji dla wszystkich rodza-
jów szkół, konkursów dla dzieci i mło-
dzieży oraz plenerowych eventów. W pro-
gram zaangażowały się szkoły, przed-
szkola, uczelnie, urzędy wszystkich szcze-
bli administracji, firmy państwowe i pry-
watne, osoby fizyczne oraz stowarzysze-
nia. 

Ofiarowanie choremu dziecku sprzę-
tu rehabilitacyjnego dzięki zebranym 
zakrętkom odbywa się następująco:

1. Zbieranie zakrętek. 
2. Dostarczenie ich na adres koor-

dynatora akcji. Informacje o tym, gdzie 
można oddać zakrętki, znajdują się 
w dziale Koordynatorzy na stronie inter-
netowej akcji. (Koordynatorzy nie od-

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE*

Pomagaj z nami  

* Powyższy tekst został opublikowany w ga-
zecie internetowej „Studium@www 2013” 6 VI 
2013 r.

1 http://individuals.pl/portfolio/project/zakretki- 
-wkrec-sie-w-pomaganie/
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bierają zakrętek, transport opłacalny 
jest dopiero wtedy, gdy uzbieramy po-
nad 500 kg).

3. Magazynowanie zakrętek przez 
koordynatorów oraz ich logistyka.

4. Transport zakrętek do firmy recy-
klingowej.

5. Wpłata środków finansowych na 
konto Fundacji przez firmę recyklin-
gową.

6. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla zgłoszonych dzieci.

7. Przekazanie sprzętu niepełno-
sprawnemu dziecku.

W każdej chwili można przyłączyć 
się do akcji. Na stronie internetowej 
znajdziecie wszystkie przydatne infor-
macje. Jeśli tylko wyrazimy chęć poma-
gania, możemy:

— zbierać zakrętki i dostarczać je 
do punktów zbiórek;

— powiesić ogólnopolski plakat ak-
cji z informacją o zbiórce w swoim miej-
scu pracy lub nauki;

— rozesłać oficjalne zaproszenia 
do udziału w akcji;

— zostać wolontariuszem, podlega-
jącym jednemu z koordynatorów Fun-
dacji;

— zostać koordynatorem regional-
nym, do którego obowiązków należy: 
zorganizowanie miejsca zbiórki, pako-
wanie zakrętek w worki jutowe, odbiera-
nie telefonów, stały kontakt z podmiota-
mi współpracującymi z akcją w danym 
regionie, odpisywanie na maile, koordy-
nowanie prac wolontariuszy;

— zostać sponsorem lub partnerem 
akcji2.

Każdy z nas może zatem przyczynić 
się do wsparcia jakiegoś chorego dziec-
ka. Możemy ofiarować innym pomoc, 
serce i dobroć. Wystarczy tylko chcieć. 
Zbiórki prowadzone są na różnych 

uczelniach w Polsce. Studenci mogą 
przynosić zakrętki na uczelnię bez do-
datkowego biegania do innych instytu-
cji. Nie wszystkie uczelnie są objęte ak-
cją, w każdym mieście jednak są miej-
sca, do których można się udać po po-
moc. Zbiórki zakrętek często organizo-
wane są w kościołach. Idąc na nie-
dzielną mszę, można wziąć zakrętki ze 
sobą. Student często biega po różnych 
bibliotekach w poszukiwaniu literatury 
na zajęcia. Tam także może zostawić 
zakrętki, gdyż niektóre biblioteki biorą 
aktywny udział  w akcji. Ponadto mamy 
możliwość pozostawienia zakrętek w tak 
uczęszczanych miejscach, jak sklepy 
spożywcze, apteki czy restauracje. Naj-
ważniejsze to nie zaprzepaścić szansy 
ofiarowania innym czegoś od siebie. 
Wystarczy tylko, że po wypiciu ulubio-
nego napoju odłożymy zakrętkę za-
miast wyrzucić ją do kosza. Gdy za-
wsze będziemy pamiętać o tym, aby ją 
odłożyć, uzbieramy w rezultacie sporą 
liczbę, którą będziemy mogli dostar-
czyć do najbliższego punktu zbiórki 
w naszym mieście. Jeśli nie mamy po-
jęcia, gdzie w naszym mieście takie 
punkty się znajdują albo czy w ogóle 
istnieją, warto to sprawdzić na portalu. 
Wszyscy, bez wyjątku, możemy pomóc. 
Warto każdego zachęcić do włączenia 
się w akcję, począwszy od małych dzie-
ci, na seniorach kończąc. Możemy zbie-
rać zakrętki całymi rodzinami, mając 
świadomość, że robimy coś dobrego. 
Nie bójmy się pomagać. Róbmy to 
i przypominajmy o tym innym. Dzięki 
temu więcej dzieci się uśmiechnie, a ich 
rodziny zawsze będą pamiętać o nas — 
anonimowych ofiarodawcach. Nie trać-
my zatem czasu i wkręćmy się w poma-
ganie!

Jolanta Madej 
Absolwentka informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa 
oraz Studium Dziennikarskiego

Pomagaj z nami  

2 http://www.zakretki.info/zbieraj-zakretki/do-
lacz-do-nas.html
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KRAKÓW ZA DARMO

Coolturka

Raz w roku zdarza się taka noc, kiedy większość krakowskich muzeów,  ■
galerii, instytucji kultury zostaje udostępnionych zwiedzającym. To jedna 
z tych nocy, w które nie warto spać — Noc Muzeów. Jeśli jednak nie mo
żesz doczekać się tego wydarzenia albo odstraszają cię wijące się kolejki 
do wejścia, warto zapoznać się z planem darmowego zwiedzania krakow
skich muzeów.  Prawie każde muzeum ma w swojej ofercie dni, w które 
możemy je zwiedzać bezpłatnie. Możesz poznawać kulturę i poszerzać swo
je horyzonty, nie wydając przy tym ani grosza. 

PONIEDZIAŁEK
Fabryka Schindlera
ul. Lipowa 4
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–14
(liczba bezpłatnych wejściówek jest ogra-
niczona i należy je pobrać w kasie) 

Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–14 

Zamek Królewski na Wawelu
bezpłatne zwiedzanie: 
poniedziałki (1 IV–31 X) w godz. 9.30–13
niedziele (1 XI–31 III) w godz. 10–16
(ze względów konserwatorskich obo-
wiązuje limit dzienny wejściówek, które 
należy pobrać w kasie)

WTOREK
Podziemia Rynku
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–16
(konieczna wcześniejsza rezerwacja 
miejsc) 

Muzeum Uniwersytetu Jagielloń
skiego
Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
bezpłatne zwiedzanie: 
1 IV–31 X w godz. 15–18
1 XI–31 III w godz. 14–16 

Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39
bezpłatne zwiedzanie w godz. 9–19 

MOCAK — Muzeum Sztuki Współ
czesnej
ul. Lipowa 4
bezpłatne zwiedzanie w godz. 11–19
(wejściówki można odbierać w kasie  
do godz. 18)

ŚRODA
Muzeum Ogrodu Botanicznego
ul. Kopernika 27
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–14

CZWARTEK
Katedra Wawelska
bezpłatne zwiedzanie: 
1 IV–30 IX w godz. 9–17
1 X–31 III w godz. 9–16
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NIEDZIELA
Muzeum Narodowe — Gmach Główny
al. 3 Maja 1
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–16 

Dom Jana Matejki
ul. Floriańska 41
bezpłatne zwiedzanie w godz.10–16 

Dom Józefa Mehoffera
ul. Krupnicza 26
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–16 

Muzeum Archeologiczne — gmach 
główny i podziemia
ul. Senacka 3 
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–14 

Muzeum Historii Fotografii im. Wa
lerego Rzewuskiego
ul. Józefitów 16
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–15.30 

Muzeum w Kamienicy Szołayskich
pl. Szczepański 9
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–16 

Pałac biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–16 

Sukiennice — Galeria sztuki pol
skiej XIX wieku
Rynek Główny 1–3
bezpłatne zwiedzanie w godz. 10–18

 
Paulina Gołąb 

III rok filologii polskiej UP

Coolturka



33

Skąd ten temat? No cóż, mogłabym 
mówić o jakiejś motywacji wewnętrznej, 
zainteresowaniu historią itd. Pewnie te 
powody odegrały jakąś rolę, lecz pierw-
sze skrzypce grał, jak zwykle, przypa-
dek. Otóż panie Justynka i Halinka, 
wspaniałe bibliotekarki z Instytutu In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa, znając moje umiłowanie historii, 
zasugerowały, abym nieco bliżej przyj-
rzała się rocznicy ustanowienia aktu 
fundacyjnego Akademii Krakowskiej. 
Pomyślałam: „Czemu nie?” i tak oto za-
częła się moja przygoda z Uniwersyte-

tem Jagiellońskim, a ściślej — z dzieja-
mi jego powstania. Przy okazji pozna-
łam kilka bardzo ciekawych faktów. Ja-
kie były zatem początki jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych uczelni wyż-
szych na terenie Polski?

Wszystko zaczęło się od objęcia 
rządów przez Kazimierza III Wielkiego 
i jego ambitnych planów uczynienia 
z Rzeczypospolitej państwa liczącego 
się na arenie międzynarodowej. Dążył 
do tego celu konsekwentnie. Rozwijały 
się gospodarka, kultura, struktury ad-
ministracyjne oraz sejmowe państwa 

650 LAT MINĘŁO, 
czyli 

o początkach UJ słów kilka

Czas przeszły

Co to za uczelnia: najstarsza w Polsce, zatrudniająca ponad 540 profeso ■
rów, 730 doktorów habilitowanych, ogółem — 2,6 tys. wykładowców, kształ
cąca około 50 tys. studentów, którzy są niewiarygodnie szczęśliwi, kiedy 
ich współtowarzysze niedoli z innych szkół wyższych muszą iść na zajęcia, 
a oni nie? Brawo, chodzi o Uniwersytet Jagielloński. Lub też mniej oficjal
nie — UJ. Studiując w Krakowie, naprawdę trzeba się bardzo starać, żeby 
nie mieć z nim do czynienia. Są po temu liczne powody: po pierwsze, to naj
większa uczelnia wyższa Krakowa. Po drugie, posiada bibliotekę o statusie 
biblioteki narodowej, którą prędzej czy później odwiedzi każdy student 
(szczególnie pisząc pracę licencjacką lub magisterską). Po trzecie, niewątp
liwie stanowi wizytówkę Krakowa. I to wiekową — w roku Pańskim 2014 
Uniwersytet Jagielloński kończy 650 lat. Jest to doskonała okazja, by poznać 
jego początki. Tym bardziej, że większość z nas niewiele mogłaby o nich 
powiedzieć. I to nie tylko dlatego, że nasza rodzima uczelnia nosi miano 
Uniwersytetu Pedagogicznego.
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i Kościoła. I tu zaczęły się schody: roz-
wój był, ale brakowało ludzi z odpo-
wiednim wykształceniem (prawniczym), 
którzy stawiliby czoło nowym wyzna-
niom. Zagraniczne uczelnie tylko w nie-
wielkim stopniu zaspokajały te potrze-
by, toteż król doszedł do wniosku, że 
założenie własnej uczelni jest świetnym 
pomysłem. Nie dość, że wreszcie zosta-
łyby zlikwidowane braki kadrowe, to 
dodatkowo posiadanie uczelni wyższej 
na terenie własnego kraju dodałoby 
Kazimierzowi splendoru i prestiżu. Nic 
więc dziwnego, że w 1362 r. król po-
wziął starania o utworzenie w Krako-
wie uczelni wyższej. Zachęcali go do 
tego doradcy duchowni i świeccy, ale 
także mieszczanie. Słowem — cały na-
ród popierał królewską inicjatywę. Po-
wstanie uniwersytetu uruchamiało bo-
wiem koniunkturę gospodarczą, rodziło 
zapotrzebowanie na mieszkania, żyw-
ność, odzież i inne produkty wytwórczo-
ści miejskiej. A to, jak nietrudno się do-
myślić, przynosiło zysk całej społeczno-
ści, zwłaszcza tej żyjącej w pobliżu 
uczelni. Nie można wykluczyć, że król 
pozostawał także pod wrażeniem roz-
woju uniwersytetu w Pradze, który w tym 
czasie wyrastał na jeden z czołowych 
ośrodków intelektualnych w Europie, 
podnosząc prestiż i sławę stolicy Króle-
stwa Czeskiego, a jednocześnie całego 
cesarstwa. Droga do utworzenia Uni-
wersytetu nie była jednak łatwa. Aby 
mógł powstać, potrzebna była zgoda 
papieża, jednej z najbardziej liczących 
się sił w ówczesnej Europie. W celu 
uzyskania pozwolenia na założenie 
wyższej uczelni w kraju król wysłał po-
selstwo do papieża Urbana V do Awi-
nionu. Konieczność utworzenia uniwer-
sytetu w Krakowie tłumaczono znacz-
nym oddaleniem państwa polskiego od 
istniejących już uczelni, przez co „na-
uka […] wygnanie cierpi, a wielu stu-
dentów z rodzin szlacheckich na dro-

dze schwytano i uwięziono, przy czym 
niektórzy z nich w więzieniu pomarli”. 
Papież udzielił zgody, lecz pod warun-
kiem poznania warunków, w jakich no-
wa wszechnica miał funkcjonować. 
W tym celu nakazał arcybiskupowi 
gnieźnieńskiemu Jarosławowi Bogorii 
ze Skotnik uzyskanie od króla i miasta 
Krakowa dokumentów z przywilejami 
i swobodami dla nowego studium ge-
neralnego — tak wówczas nazywano 
uniwersytety. Do samej idei był nasta-
wiony pozytywnie, skoro pisał do arcy-
biskupa, że jest to jego gorącym pra-
gnieniem. Dokumenty te wraz z własną 
opinią Bogoria miał przesłać do siedzi-
by papieskiej w Awinionie. Opinia arcy-
biskupa zapewne była pochlebna, sko-
ro w archiwach można znaleźć doku-
ment następującej treści:

[…] Przeto My Kazimierz […] postanowili-
śmy w mieście naszym Krakowie wyzna-
czyć miejsce, na którym by szkoła po-
wszechna w każdym wydziale kwitnęła, 
a dla przyszłości na wieczne czasy tym pi-
smem jej istnienie zapewnić chcemy. Niech-
że więc tam będzie nauk przemożnych 
perła, aby wydawała męże dojrzałością 
rady znakomite, ozdobą cnót świetne 
i w różnych umiejętnościach biegłe […]. 
Wszystkim […] przyrzekamy niżej wypisa-
ne artykuły […] nienaruszone strzec i za-
chować, a w szczególności rektorom […], 
doktorom, mistrzom, scholarom, którzy by 
do wzmiankowanego miasta przybyli.

Uprzedzam odpowiedź, zanim 
padną pytania: tak, to jest to akt fun-
dacyjny Akademii Krakowskiej z dnia 
12 maja 1364 r. Studium Generale, 
druga wyższa uczelnia w Europie 
Środkowej, oparła swój statut na wzo-
rach włoskich z Padwy i Bolonii. Mia-
ła trzy wydziały: atrium (wydział sztuk 
wyzwolonych, przygotowujący do dal-
szych studiów), składające się z jed-
nej katedry, medycynę, składającą się 

Czas przeszły
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z dwóch katedr, oraz prawo, składają-
ce się z 5 katedr.

Uczelnia rozpoczęła działalność 
jednak dopiero w 1367 r. Dlaczego? Po-
szło, jak zwykle, o władzę. Papież 
Urban V odrzucił bowiem koncepcję 
powierzenia kanclerstwa uniwersytec-
kiego kanclerzowi króla. Skoro jednak 
pozwolił na utworzenie Akademii, to 
wypadało mu jednak wybrnąć z tej sy-
tuacji. Wystosował więc 13 września list 
do króla, w którym podkreślał prawa 
do egzaminowania i potwierdzania eg-
zaminów uniwersyteckich, co w jego 
imieniu miały czynić lokalne władze 
diecezjalne. W tej sytuacji nadzór nad 
uczelnią ze strony kościelnej został po-
wierzony biskupowi krakowskiemu. Nie-
stety, sesja ma długie tradycje, sięgają-
ce średniowiecza. Taki już los studen-
ta. Na osłodę należy dodać, że żacy 
mieli wiele ciekawych przywilejów, któ-
re i dzisiaj byłyby mile widziane. Mia-
nowicie: byli zwolnieni z opłat drogo-
wych oraz od ceł od przewożonych to-
warów; mieli zapewnione bezpieczeń-
stwo przejazdów; byli brani pierwsi 
pod uwagę przy wynajmowaniu miesz-
kań (nie-student mógł wynająć lokum 
dopiero wtedy, gdy już nie było żad-
nych chętnych żaków); mieli zapewnio-
ne specjalne pożyczki na niższy pro-
cent; wybierali spośród swojego grona 
rektora, który sprawował nad nimi ju-
rysdykcję w sprawach cywilnych i kar-
nych — bez zgody rektora nie wolno 
było aresztować studenta.

Pierwszy zaszczytne stanowisko rek-
tora piastował Stanisław ze Skalbmie-
rza (zm. 1431), uważany za twórcę mię-
dzynarodowego prawa publicznego. 
Ponieważ kształcenie i przekazywanie 
wiedzy młodszym pokoleniom jest zaję-
ciem szczytnym, ale człowiek musi jed-
nak coś jeść, wykładowcy otrzymywali 
wynagrodzenie za swoją niełatwą pra-
cę (kto się nie zgadza z tym stwierdze-

niem, niech przypomni sobie starą chiń-
ską klątwę „obyś cudze dzieci uczył”) 
pochodzące z dochodów z królewskich 
kopalń soli w Wieliczce, a wykładowca 
sztuk wyzwolonych miał pobierać prócz 
tego wynagrodzenie rektora szkoły przy 
kościele Mariackim w Krakowie Od po-
czątku działalności Akademia rozwija-
ła się prężnie. Studiowali w niej oprócz 
Polaków obywatele Italii, Niemiec, pań-
stwa krzyżackiego i królestwa czeskie-
go. Przedwczesna śmierć króla w 1370 r. 
oraz brak zainteresowania ze strony 
Ludwika Andegaweńskiego spowodo-
wały jednak upadek uczelni. Doszło do 
tego, że do czasów pierwszych Jagiello-
nów działały tylko niektóre katedry pra-
wa. Uczelnia podniosła się z regresu 
dopiero za panowania pierwszych 
władców z tej dynastii. Dbała o nią 
zwłaszcza królowa Jadwiga, która w te-
stamencie zapisała Akademii swoje 
klejnoty. Dalsze, burzliwe, a na pewno 
fascynujące losy tej szacownej instytu-
cji to już jednak materiał na całą serię 
książek, a nie na jeden krótki artykuł.

Co wynika z tej wyprawy w głąb 
dziejów dla nas, studentów Uniwersyte-
tu Pedagogicznego, uczelni równie sza-
cownej, choć nie tak starej? Po pierw-
sze, wyższe wykształcenie zobowiązuje 
nas do poznawania co ważniejszych 
faktów z dziejów Polski, a powstanie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego do nich 
należy. Po drugie, zbliża się 650-lecie 
utworzenia Uniwersytetu, a to mówi sa-
mo za siebie. Po trzecie, na naukę ni-
gdy nie jest za późno. Poza tym kto nie 
lubi zaszpanować nabytą wiedzą, 
zwłaszcza, że nie wszyscy studenci UJ 
ją posiadają? Zainteresowanych za-
chęcam do dalszych poszukiwań. Na-
prawdę warto.

Marta Tuleja 
II rok informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa UP 
(studia II stopnia)
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Kraków to miasto magiczne, tajemnicze 
i mające wiele sekretów, szczególnie dla 
studentów, którzy często nie są rdzenny-
mi mieszkańcami królewskiego miasta 
i niekoniecznie znają jego historię. Nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
jak bogatą i ciekawą historię ma budy-
nek znajdujący się naprzeciwko naszego 
Uniwersytetu, przy ulicy Podchorążych 1. 
Obecnie mieści się w nim Wydział Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. 

Legenda mówi, że drewniany za-
mek w Łobzowie wybudował Kazimierz 
Wielki dla swej słynnej kochanki, pięk-
nej Esterki. Burzliwy romans zakończył 
się tragicznie — Esterka, dowiedziaw-
szy się o niewierności króla, rzuciła się 
z jednej z wież zamkowych. Prawdopo-
dobnie istniał już wtedy ogród, znajdu-
jący się z południowo-zachodniej strony 
budowli. To tam według podania mia-
no pochować Esterkę. Z rozkazu króla 
Kazimierza na jej mogile usypano ko-
piec, zwany Kopcem Esterki.

Kolejną romantyczną historią zwią-
zaną z tym miejscem jest opowieść 
o miłości przyszłej królowej Jadwigi An-
degaweńskiej i Wilhelma Habsburga. 
To w okolicach łobzowskiego zamku 
w czasie przybycia i pobytu w Krako-
wie Władysława Jagiełły miał ukrywać 
się niedoszły mąż polskiej królowej. 
Wilhelm musiał jednak zaakceptować 
decyzję Jadwigi i wyższość popierane-
go przez polską szlachtę litewskiego ry-
wala. O prawdziwości i sile jego uczu-
cia świadczy jednak to, że do śmierci 
Jadwigi w 1399 r. nie związał się żadną 
kobietą. 

W 1518 r. do Krakowa przybyła me-
diolańska księżniczka z rodu Sforzów, 
Bona, narzeczona króla Zygmunta Sta-
rego. Po ślubie królowa starała się 
wprowadzić na dwór polski kulturę wło-
ską, to ona sprowadziła do Polski wa-
rzywa, do dziś zwane włoszczyzną. To 
z jej inicjatywy powstał w Łobzowie 
piękny ogród we włoskim stylu, w któ-

PAŁAC KRÓLEWSKI 
W ŁOBZOWIE

Czas przeszły

Kopiec Esterki z albumu Widoki Krakowa F. Ph. Usenera, 1805 r. (fot. Wikipedia)
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rym hodowano nieznane dotąd w Pol-
sce rośliny.

Rozwiązania zapoczątkowane przez 
Bonę kontynuował kolejny wielki władca 
Polski, król Stefan Batory. Z jego polece-
nia królewski architekt Santi Gucci prze-
kształcił rezydencję w stylu manieryzmu. 
Pałac został rozbudowany, a wnętrza 
zachwycały wystrojem. Szyby w oknach 
zdobiły herby Polski i Litwy, piece wyło-
żone były biało-niebieskimi kaflami 
z motywem orła. Ogród urozmaiciło wie-
le nowych roślin, m.in. pierwsze w okoli-
cach Krakowa kasztanowce pospolite.

Kolejne zmiany w pałacu nastąpiły 
na polecenie króla Zygmunta III Wazy. 
Zatrudnił on znakomitego architekta 
Giovanniego Trevano, który przebudo-
wał rezydencję w stylu barokowym. 
Źródła podają, iż król nie tylko za-
mieszkiwał w pałacu, lecz także osobi-
ście zajmował się ogrodem. Następcy 
Zygmunta III Wazy także szczególnie 
dbali o łobzowski pałac, dzięki czemu 
wciąż miał on reprezentacyjny charak-
ter i wprawiał w zachwyt wszystkich, 
którzy go odwiedzali. Kres świetności 
Łobzowa przyszedł wraz z rokiem 1655 
i najazdem szwedzkim, zwanym poto-
pem. Wojska Karola Gustawa, króla 
Szwedów, doszczętnie zrabowały i znisz-
czyły królewską rezydencję i otaczają-
ce ją ogrody. Nigdy już nie odzyskała 
ona dawnego blasku.

Podźwignąć pałac z ruiny starał się 
następny wielki władca Polski, Jan III 
Sobieski. Po wyremontowaniu wnętrz 
mieszkała tam jego ukochana żona 
Marysieńka. W listopadzie 1683 r. urzą-
dzono w Łobzowie wystawę trofeów 
zdobytych w bitwie wiedeńskiej, w któ-
rej wojska pod dowództwem Jana III 
Sobieskiego rozgromiły armię impe-
rium osmańskiego, dowodzoną przez 
wezyra Kara Mustafę. 

Pałac wraz z ogrodem zaczęły pod-
upadać w XVIII w., za panowania dy-

nastii Sasów. Ówczesna polityczna sy-
tuacja kraju, pogłębiający się kryzys 
i królowie rezydujący w Warszawie ze-
pchnęli sprawę Łobzowa na odległy 
plan, a pałac powoli zamieniał się 
w ruinę. Wówczas troskę o to miejsce 
zaczęli wykazywać krakowianie, widzą-
cy w nim pamiątkę czasów świetności 
Rzeczypospolitej. 

Nowym rozdziałem w historii Łobzo-
wa jest przekazanie go przez Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego Szkole 
Głównej Koronnej, czyli krakowskiemu 
uniwersytetowi. 

W XIX w. austriaccy zaborcy wy-
dzierżawili posiadłość niejakiemu Beni-
szowi, którego zobowiązali do wyre-
montowania pałacu. Dzierżawca wy-
wiązał się z obowiązku, otworzył tam 
nawet oberżę. Jego syn nie dbał jednak 
o Łobzów, więc Austriacy wykupili pa-
łac z wieczystej dzierżawy i po zburze-
niu części budowli wznieśli na jego 
miejscu Szkołę Kadetów. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
znajdowała się tam Szkoła Podchorą-
żych. W następnych latach zaszły wiel-
kie zmiany w wyglądzie pałacu i ogro-
du, wycięto najstarsze drzewa, zlikwi-
dowano też Kopiec Esterki. 

Dziś wciąż widoczne są ślady daw-
nej świetności Łobzowa, które przypo-
minają nie tylko czasy potęgi naszego 
państwa, lecz także wydarzenia trudne 
i tragiczne. Dzięki planowi rewitalizacji 
ogrodów królewskich, który mają zrea-
lizować wspólnie Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Politechnika Krakowska 
i Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”, po-
wstanie kompleks sportowy oraz ogród 
włoski, nawiązujący do historii tego 
miejsca. Dzięki temu będziemy mogli 
wybrać się na spacer tymi samymi 
ścieżkami, którymi chadzali Kazimierz 
Wielki i jego ukochana Esterka.

Kinga Giemza 
III rok filologii polskiej UP

Czas przeszły
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Tym razem odwiedzimy chiń-
skie megamiasto Szanghaj. 
Według danych z 2012 r. miesz-
ka tutaj prawie 24 mln osób. 
Olbrzymia powierzchnia aglo-
meracji powoduje, że ta liczba 
wydaje się nieodczuwalna. Jed-
nym z najważniejszych czynni-
ków mających wpływ na rozwój 
tego miasta jest dogodne poło-
żenie komunikacyjne w delcie 

rzeki Jangcy oraz na wybrzeżu 
Oceanu Spokojnego. W tym re-
jonie powstał jeden z najwięk-
szych portów morskich na świe-
cie (konkurujący z Singapu-
rem). W całym mieście widocz-
ne są ciekawe rozwiązania ko-
munikacyjne, takie jak Shan-
ghai Maglev. Jest to jedyna ko-
mercyjna linia kolei magne-
tycznej na świecie, osiągająca 

SZANGHAJ — MIASTO 
AZJATYCKICH 

„SUPERBUDYNKÓW”

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Pudong New Area w nocy (fot. M. Żołądek)
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Wieżowce w dzielnicy Pudong New Area, Szanghaj (fot. M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

prędkość 431 km/h. Miasto oferuje rów-
nież dużo atrakcji dla miłośników ar-
chitektury. Każdy tutaj znajdzie coś dla 
siebie — od zabytkowych budowli aż 
po najnowocześniejsze rozwiązania archi-
tektoniczne. Są one wizytówką Szang-
haju. Największe skupisko drapaczy 
chmur, czyli budynków wyższych niż 
150 m, znajduje się w dzielnicy Pudong 
New Area. Do 2013 r. w mieście zbudo-
wano 116 takich obiektów. Szang haj 
jest jedynym miastem na świecie, gdzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się trzy superwieżowce — budynki 
o wysokości powyżej 400 m. W pobliżu 
zlokalizowano również oryginalną Orien-
tal Pearl Tower. Wszystko to powoduje, 
iż Szanghaj jest jednym z najciekaw-
szych miast na Ziemi.

Shanghai Tower — najwyższy gmach 
w Szanghaju, obecnie w budowie. Do-

celowo ma mieć 632 m wysokości, 
a więc będzie drugim pod względem 
wysokości wieżowcem na świecie (po 
Burdż Chalifa w Dubaju).

Shanhai World Financial Center 
(SWFC) — futurystyczny gmach z cha-
rakterystycznym otworem w kształcie 
trapezu w górnej części. Wysokość 
obiektu wynosi 492 m.

Jin Mao Tower — ten 421-metrowy wie-
żowiec zbudowano w stylu nawiązują-
cym do tradycyjnej chińskiej architektury, 
wykorzystując m.in. elementy pagody.

Oriental Pearl Tower – wieża telewizyj-
ma, jeden z najciekawszych obiektów 
wybudowanych kiedykolwiek przez 
człowieka. Ma 468 m wysokości.

 
Marek Żołądek

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Pudong New Area w nocy (fot. M. Żołądek)
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek w Pudong New 
Area, w tle SWFC, Jin Mao 
Tower oraz Shanghai Tower 
(fot. M. Apollo)

 Jin Mao Tower  
(fot. M. Żołądek)


