
Kolejny rok prawie za nami. Wielkimi kroka-
mi zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Po jesiennej melancholii przyszedł czas na 
spokojne zimowe wieczory, spędzone pod 
kocem z kubkiem gorącej czekolady w ręce. 
Zapach choinki, wypieków i świąteczna at-
mosfera unoszą się w powietrzu. Aby umilić 
Wam czas, nasza Redakcja przygotowała 
dla Was nowy numer „Studens Scribit”.

Zachęcam do przeczytania rozmowy 
numeru przeprowadzonej z Martą Chrzą-
stowską i Juliuszem Chrząstowskim, założy-

cielami szkoły aktorskiej Drama Studio. 
W tym numerze również próbujemy odpo-
wiedzieć na pytanie, które wielu z Was so-
bie zapewne kiedyś zadało: Co jest polskim 
sportem narodowym?

Z okazji nadchodzących Świąt oraz No-
wego Roku chciałam Wam życzyć, drodzy 
Czytelnicy, spełnienia marzeń, dużo uśmie-
chu, wytrwałości w dążeniu do swoich celów 
oraz samych sukcesów. 

Paulina Gołąb 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Samorząd Studentów wszedł 
w październik — a tym samym 
w nowy rok akademicki — z roz-
pędu. Gdy już miejsca w do-
mach studenckich zostały przy-
dzielone, stypendia przyznane, 
przyszedł czas na nowe zada-
nia: zapisy na kurs wychowaw-
ców kolonijnych, troska o zdro-
wie naszych studentów, a więc 
ubezpieczenia i inne sprawy. 
Ale Samorząd to nie tylko obo-
wiązki, ale też przyjemności, 
więc godnie powitaliśmy na-
szych pierwszorocznych na im-
prezie otrzęsinowej, podczas 
której wszyscy wyśmienicie się 
bawiliśmy, zarówno w klubie 
studenckim Bakałarz, jak i w in-
nych krakowskich klubach, choć-

by podczas Klubowej Nocy, 
w której Samorząd brał czynny 
udział. Cały czas zachęcamy 
do śledzenia strony www.samo-
rzad.up.krakow.pl i naszego 
fan page’u na Facebooku, gdzie 
można znaleźć nowości doty-
czące nie tylko Uczelni, ale też 
różnych imprez, spektakli i pro-
mocji, w których możecie 
uczestniczyć dzięki Samorzą-
dowi. Zapraszamy więc do na-
szego biura (pokój 48b na par-
terze) i życzymy wszelkiej po-
myślności w rozpoczętym właś-
nie nowym roku akademickim! 
Ave! 

 
 

Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe Wywiad 

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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„Założyć szkołę 
aktorską — nic to!  

Ale ją prowadzić — 
drama!”

Wywiad 

Paweł Budziński: Krąży taka 
anegdota, że kiedy szukano 
nazwy dla jednego z krakow-
skich teatrów, Tadeusz Boy- 
-Żeleński powiedział: „Otwo-
rzyć teatr? Bagatela!” Czy 
gdybym zapytał: „Otworzyć 
szkołę aktorską w Krako-
wie?”, odpowiedź byłaby po-
dobna?

Juliusz Chrząstowski: Para-
frazując Boya, można by po-
wiedzieć: „Założyć szkołę ak-
torską — nic to! Ale ją prowa-
dzić — drama!”

Na Waszej stronie można 
znaleźć zakładkę Co nas 
wyróżnia. Załóżmy, że tam 
nie zajrzałem. Tak więc co 
Was wyróżnia?

Marta Chrząstowska: Co nas 
wyróżnia? Szkół, a raczej kur-
sów aktorskich jest całe mnó-
stwo, szczególnie takich trzy-
miesięcznych. Jeśli pracę nad 
własnym rozwojem przez teatr 
można by było sprowadzić do 
kursu i rozwiązywania testów, 
to byłoby to strasznie nudne. 
Na szczęście tak nie jest. Dla-

Drama Studio to prywatna szkoła aktorska, która zapra- ■
sza absolutnie każdego, kto chciałby pokonać własną nie-
śmiałość, podszkolić warunki wokalne, dykcyjne lub też po 
prostu zdawać w przyszłości do szkoły teatralnej. O tym, co 
oferuje to wyjątkowe studio, rozmawiamy z jego założycie-
lami: Martą Chrząstowską i Juliuszem Chrząstowskim, ak-
torem Narodowego Starego Teatru w Krakowie. 
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Wywiad 

tego chcemy, by nasi słuchacze 
przez zajęcia w Dramie na-
uczyli się pokonywać swoje lęki 
i wstyd, traktowali tremę jako 
motywatora, a nie paralizator, 
by lepiej technicznie mówili 
i śpiewali, a przy okazji stali 
się miłośnikami sztuki teatru. 
Pragniemy, by to wszystko dzia-
ło się w przyjaznej atmosferze, 
pozbawionej stresującej rywali-
zacji. I to nas wyróżnia.

Teraz parę słów o kadrze 
szkoły...

J. Ch.: Uczą u nas aktorzy 
czynni zawodowo, można ich 
zobaczyć na deskach Starego 
Teatru (Beata Paluch, Marcin 
Kalisz, Rafał Jędrzejczyk), a tak-
że świeżo upieczona absol-
wentka Wydziału Reżyserii 

Małgosia Warsicka. Zajęcia 
ruchowe prowadzą tancerki 
Opery Krakowskiej (Wiola Ma-
ciejewska i Małgosia Do ro sie-
wicz-Wit czak), pantomimy uczy 
Krzysztof Antkowiak, związany 
z Baletem Cracovia Danza. 
Podkreślam tę działalność ar-
tystyczną naszych wykładow-
ców, bo to niezwykle ważne, by 
ucząc młodych adeptów sztuki 
aktorskiej, samemu być twór-
czym.

Czy Drama Studio jest szko-
łą przygotowującą stricte do 
egzaminów do szkół pań-
stwowych?

M. Ch.: Oczywiście, że tym, 
którzy marzą o PWST, poma-
gamy w realizacji tych marzeń. 
Stąd zajęcia z prozy, wiersza 

fo
t. 

M
. 

O
pa

ls
ki



5

Wywiad Wywiad 

i piosenki aktorskiej. Ale to tyl-
ko część naszej działalności. 
Druga skierowana jest do tych, 
którzy przez aktorstwo i tech-
nikę dramy chcą realizować 
włas ną pasję artystyczną, nie-
koniecznie związaną z byciem 
zawodowym aktorem.

Czy możecie się pochwalić 
osiągnięciami Waszych stu-
den tów⁄absolwentów?

J. Ch.: Nasze „dramerskie 
dzieci” studiują na wszystkich 
wydziałach państwowych szkół 
teatralnych. Ale dumni jeste-
śmy także z Olka, księgowe-
go, który uczył się u nas dwa 
lata, traktując to jako inwesty-
cję w siebie, a niebawem bę-
dzie terminował w teatrze.

 
Rozmawiał Paweł Budziński
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Socjologiczne Koło Naukowe 
UP działa nieprzerwanie od 
kilku lat. Jego opiekunem jest 
dr Anna Karnat-Napieracz, któ-
ra zachęca kolejne roczniki 
studentów socjologii do aktyw-
nego udziału w życiu Koła. 
Członkowie sami wybierają te-
maty, które chcą poruszać pod-
czas spotkań i dyskusji. Orga-
nizowane są konferencje i wy-
jazdy, mające na celu pogłę-
bienie wiedzy z zakresu róż-
nych zagadnień socjologicz-
nych. Koło urządza także spo-
tkania cykliczne.

Dużym zainteresowaniem 
cieszy się „Spotkanie z Auto-
rem”, na którym rozmawiamy 
z pracownikami naszego Uni-
wersytetu na temat ich nowo 
wydanych książek.

Co roku w listopadzie ob-
chodzimy „Zaduszki Socjolo-

giczne”, podczas których wspo-
minamy wybitne postacie zwią-
zane z socjologią i naszym 
Uniwersytetem. O Zmarłym mó- 
wią studenci oraz zaproszeni 
goście.

Raz w roku bierzemy udział 
w „Bitwie Idei” w ramach Festi-
walu Nauki. Studenci uczestni-
czą w debatach oraz konkur-
sach, a także współpracują 
z innymi kołami naukowymi.

Przynależność do naszego 
koła pozwoli Wam poszerzyć 
swoje horyzonty, a przede 
wszystkim mile spędzić czas 
w gronie socjologów. Nasze spo-
tkania odbywają się w środę 
o godzinie 18 w sali nr 319.

Zapraszam serdecznie! 
 
 

Katarzyna Okrzesik 
III rok socjologii UP

Naukowe 
Koło Socjologiczne 

Uniwersytetu 
Pedagogicznego

Nowinki kół naukowych
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Sport 

Co jest polskim sportem narodowym? 
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, do-
brze by było zdefiniować, co to jest sport 
narodowy, a to zadanie wydaje się bar-
dzo trudne. Nie podejmę się podania de-
finicji, skupię natomiast uwagę na aspek-
tach, które powinniśmy brać pod uwagę, 
aby określić, który ze sportów w Polsce 
jest tym najważniejszym.

W Polsce uprawia się wiele dyscyplin 
sportowych; najpopularniejszymi są: pił-
ka nożna, piłka siatkowa, żużel, lekko-
atletyka, skoki narciarskie, piłka ręczna, 
boks, tenis ziemny i koszykówka. To wła-
śnie popularność będzie pierwszym 
czynnikiem, który trzeba wziąć pod lupę. 
Pod tym względem wszystkie sporty bije 
na głowę piłka nożna, na drugim miej-
scu znajduje się siatkówka, trzecie miej-
sce zajmuje żużel i właśnie jeden z tych 
trzech sportów trzeba — według mnie — 

uznać za narodowy. Nie można pominąć 
popularności danej dyscypliny jako kryte-
rium wyboru sportu narodowego. Liczy 
się tu nie tylko „oglądalność” danego 
sportu, ale również to, ile osób go upra-
wia. Jak już wspomniałem, pod tym wzglę-
dem numerem jeden jest piłka nożna.

Ważnym elementem rozważań jest 
również poziom, na jakim znajduje się 
dany sport w porównaniu z innym kra-
jami, a także osiągane sukcesy. Chodzi 
tu zarówno o rozgrywki klubowe, jak 
i reprezentacyjne. Pod tym względem 
piłka nożna wypada już gorzej, temat 
jakości polskiej ligi piłkarskiej lepiej 
przemilczeć, wystarczy tylko przypo-
mnieć, że ostatnim klubem, który awan-
sował do fazy grupowej Ligi Mistrzów 
był Widzew Łódź w 1996 r. Dużo lepiej 
wypadają żużel i siatkówka. Polska li-
ga żużlowa to jedna z najsilniejszych 

POLSKI SPORT NARODOWY

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2014
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na świecie; jeżdżą w niej najlepsi za-
wodnicy z Europy. Polskie zespoły siat-
karskie regularnie występują w Lidze 
Mistrzów, często z sukcesami. Wiele 
światowych gwiazd siatkówki decyduje 
się na grę w Polsce. Co ważne, wśród 
tych gwiazd występujących w naszych 
ligach w żużlu i siatkówce są reprezen-
tanci Polski, którzy zaliczają się do ści-
słej czołówki światowej.

Jeśli chodzi o kadrę piłkarską, to 
warto spojrzeć na ranking FIFA, w któ-
rym Polska zajmuje 44. miejsce (przed 
meczami ze Szkocją i Niemcami była na 
70. pozycji), a wyprzedzają nas takie 
kraje, jak Irlandia Północna czy Republi-
ka Zielonego Przylądka. Dla porówna-
nia: w siatkówce Polacy zajmują trzecią 
pozycję w rankingu FIVB i ustępują tylko 
reprezentacjom Brazylii i Rosji.

Mówiąc o polskiej kadrze żużlowej, 
trzeba od razu wspomnieć o sukce-
sach: Polacy sięgali po drużynowy Pu-
char Świata aż sześć razy. Żadna inna 
reprezentacja nie może pochwalić się 

takim osiągnięciem. Sukcesów nie bra-
kuje również w siatkówce — Polska, po 
wygranych rozgrywkach na terenie na-
szego kraju, jest obecnie mistrzem 
świata. Siatkarze regularnie uczestni-
czą w mistrzostwach świata czy Europy. 
Z tą regularnością jest nieco gorzej 
u naszych piłkarzy, których sukcesów 
trzeba szukać w odległej przeszłości. 
Obecnie największym osiągnięciem na-
szej reprezentacji było zwycięstwo nad 
Niemcami, które doprowadziło ludzi do 
euforii podobnej do tej, jaką przeży-
waliśmy wówczas, gdy nasi ogrywali 
Brazylię w siatkarskich mistrzostwach 
świata. Miejmy nadzieję, że ta euforia 
będzie trwała do końca eliminacji, do 
mistrzostw Europy we Francji, i że 
w ogóle na te mistrzostwa pojedziemy.

Popularność, poziom i osiągane suk-
cesy to w sporcie nie wszystko. Chciał-
bym jeszcze poruszyć aspekt kultury i tra-
dycji, które są bardzo ważnymi elemen-
tami naszego społeczeństwa. Po pierw-
sze, chciałbym zastanowić się nad tym, 

Sport 

Reprezentacja Polski w piłce nożnej 2013
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czy istnieje coś takiego jak „polski sport”. 
Chodzi mi tu o dyscyplinę kojarzoną bez-
pośrednio z naszym krajem. Tytułem 
przykładu odwołam się do sportu naro-
dowego w USA. Gdy słyszymy słowo 
„bejsbol” lub „futbol amerykański”, od 
razu przychodzą nam do głowy Stany 
Zjednoczone. Zastanawiałem się, czy ist-
nieje dyscyplina sportowa bezpośrednio 
identyfikowana z Pol ską. Według mnie 
są takie sporty. Nie jest to ani piłka noż-
na, ani siatkówka (chociaż może po 
ostatnich mistrzostwach świata to się 
zmieniło); żużel zdecydowanie bardziej 
od tych dwóch poprzednich jest kojarzo-
ny z krajem nad Wisłą, ale obok żużla 
przykładami „polskiego sportu” mogą 
być skoki narciarskie i boks. W tych 
dwóch dyscyplinach Polska ma bardzo 
dobrych zawodników już od wielu lat. 
Dlaczego więc nie biorę pod uwagę tych 
dwóch dyscyplin w takim stopniu jak pił-
kę nożną, siatkówkę i żużel? Skoki nar-
ciarskie są sportem sezonowym, mało 
kto śledzi konkursy letnie, nie jest to dys-
cyplina, którą można uprawiać w całym 
kraju. Jeśli zaś chodzi o boks, to zawodni-
cy przed walką spędzają czas na cięż-
kich treningach i obozach, aby się jak 
najlepiej przygotować, co powoduje, że 
walkę naszego ulubieńca możemy oglą-
dać najwyżej kilka razy w ciągu roku. 
W porównaniu z rozgrywkami siatkarski-

mi czy piłkarskimi, które odbywają się co 
tydzień, z niedługimi przerwami między 
rundami czy sezonami, boks wypada 
mało spektakularnie.

Zapewne można by było wymienić 
jeszcze co najmniej kilka kryteriów, któ-
rymi należy się kierować, by ustalić, co 
jest naszym narodowym sportem, ale 
zakończę na wymienionych wyżej, po-
nieważ wydają mi się najważniejsze. 
Teraz najtrudniejsze pytanie: j a k i  jest 
sport narodowy w Polsce? Jak już wspo-
mniałem, to trudne pytanie, na które 
odpowiedź wiązałaby się prawdopo-
dobnie z indywidualnymi preferencjami 
kibica. Ktoś, kto jest fanem siatkówki 
i uprawia ten sport, powiedziałby, że 
siatkówka, a osoba mieszkająca w Zie-
lonej Górze — że żużel, mieszkaniec 
Zakopanego — że skoki narciarskie. Ja 
sam podtrzymuję zdanie, że w pierw-
szej trójce znajdują: się żużel, siatków-
ka oraz piłka nożna, ale zapytany o to, 
co jest sportem narodowym Polaków, 
wybrałbym jednak piłkę nożną. Jest to 
w pewnym stopniu spowodowane tym, 
że najbliżej mi do tego sportu, ale nie 
tylko, jest to bowiem sport wywołujący 
największe emocje nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie.

 
Sebastian Wesołowski 

Członek Klubu AZS UP

Sport 
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Z błędnymi formami jest trochę jak 
z kłamstwem — tysiąc razy powtórzone 
zostają uznane za poprawne i po-
wszechnie obowiązujące. Często mó-
wiącemu nawet nie przyjdzie do głowy, 
że mógłby użyć innej postaci słowa, 
wyrażenia lub zdania. I nie ma w tym 
jego winy. Po prostu mógł nigdy takiej 
nie usłyszeć.

Do upowszechniania poprawności 
językowej przyczyniają się twórcy roz-
maitych blogów i portali poświęconych 
bezbłędnej polszczyźnie — wystarczy 
tu wspomnieć chociażby obecnych na 
Facebooku autorów stron Poprawna 
Polszczyzna, Językowe Dylematy, eKo-
rekta24 i wielu innych. Wielkie zasługi 
mają tu również Poradnia Językowa 
PWN oraz publikujący w Internecie fe-
lietoniści (np. dr Maciej Malinowski).

Czytając powyższe strony, natrafi-
łam na wiele ciekawych informacji. Po-
niżej prezentuję wycinek moich poszu-
kiwań — pięć form, które są błędne, ale 
spotykane częściej od ich poprawnych 
odpowiedników. O nie-  prawidłowości 
niektórych z nich mówi się dość często, 
o innych — prawie wcale

Najmniejsza linia oporu, poprawnie: 
linia najmniejszego oporu
Na to wyrażenie zwraca się uwagę co-
raz częściej. I bardzo dobrze. Jeśli ktoś 
decyduje się na rozwiązanie najłatwiej-

sze, ale wcale nie najlepsze1, to powin-
niśmy powiedzieć o nim, że „idzie po li-
nii najmniejszego oporu”. Linia nie mo-
że być najmniejsza — co najwyżej naj-
krótsza. Poza tym, jak napisał M. Mali-
nowski, nie o nią tu chodzi, ale o „naj-
mniejszy opór” właśnie2.

Pufa, poprawnie: puf
Miękki, niski taboret, obity w całości tka-
niną lub skórą3, to puf, a nie pufa, jak 
zwykło się mawiać. Mirosław Bańko dzi-

1 Linia, [w:] A. Markowski, Popularny słownik 
poprawnej polszczyzny, Warszawa 2007, s. 171.

2 Por. M. Malinowski, Iść po „linii najmniej-
szego oporu”, ObcyJęzykPolski, http://obcyjezyk-
polski.strefa.pl/?md =archive&id=23. Data dostę-
pu wszystkich publikacji internetowych przywoła-
nych w artykule to 8 VIII 2014.

3 Puf, [w:] Słownik języka polskiego PWN, 
http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=puf

„Niezadługo kupię puf!” — 
o pięciu błędnych formach

Na językach!
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wi się, dlaczego ta żeńska forma się tak 
upowszechniła, skoro „zarówno francu-
skie pouf, jak i polskie wyrazy blisko-
znaczne: stołek, taboret, fotel są rodzaju 
męskiego”4. Podsuwa pomysł, że może 
pufa brzmi sympatyczniej, nie zmienia to 
jednak faktu, że takiej formy w słowni-
kach nie znajdziemy.

Przejść nad czymś do porządku dzien-
nego, poprawnie: przejść nad czymś 
do porządku
Jak podaje Maciej Malinowski, błędna 
forma jest kontaminacją5 sformułowań 
„przejść nad czymś do porządku” 
(uznać za rzecz normalną, pominąć 
coś, przestać się czymś zajmować) 
i „wpisać coś do porządku dziennego” 
(uznać, że trzeba się czymś szybko za-
jąć) lub „być na porządku dziennym” 
(być na liście spraw do przedyskutowa-
nia, być przedmiotem obrad)6.

Ciężko powiedzieć, poprawnie: trud-
no powiedzieć7

O ile w ustach przeciętnego użytkowni-
ka języka taka forma nie razi, to moż-
na złapać się za głowę, słysząc, jak 
ochoczo używają jej dziennikarze czy 
nawet naukowcy. Słowo ciężki powinni-
śmy przede wszystkim kojarzyć z cięża-
rem — mówimy tak np. o ważącej kilka 
kilogramów paczce z książkami, którą 

4 Puf czy pufa?, Poradnia językowa PWN, 
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=14147

5 Ko n t a m i n a c j a — wyraz lub połączenie 
wyrazowe powstałe przez skrzyżowanie wyrazów 
lub połączeń wyrazowych (Słownik języka pol-
skiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2564459/
kontaminacja).

6 Por. M. Malinowski, Przejść nad czymś do 
porządku, ObcyJęzykPolski.strefa.pl, http://obcyje-
zykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=359

7 Por. M. Malinowski, Trudno (nie: ciężko) po-
wiedzieć, ObcyJęzykPolski.strefa.pl, http://obcyje-
zykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=355, oraz Ta-
nio kosztuje? Ciężko powiedzieć!, Poradnia języ-
kowa PWN, http://poradnia.pwn.pl/lista.php? 
id=8365

właśnie otrzymaliśmy. Jeżeli przytrafiło 
nam się coś skomplikowanego albo nie 
możemy znaleźć słów, aby coś odpo-
wiednio opisać, powinniśmy użyć form: 
„to była trudna sytuacja”, „trudno po-
wiedzieć”.

Za niedługo, poprawnie: niezadługo 
lub niedługo
Mimo że formę niezadługo możemy 
spotkać w Słowniku języka polskiego8, 
Słowniku poprawnej polszczyzny9, w fe-
lietonach o języku10 czy nawet na ta-
kich stronach internetowych jak Portal 
Wiedzy Onet.pl11, to trzeba stwierdzić, 
że chyba coraz bardziej zanika. Póki 
co, jest jednak nadal uznawana za je-
dyną poprawną, o czym warto wie-
dzieć.

Wyraz niedługo funkcjonuje w ję-
zyku polskim w dwóch znaczeniach: 
`krótko, niezbyt długo’ oraz `wkrótce, 
niebawem’. Czasami może to prowa-
dzić do nieporozumień: jeśli powiemy, 
że będziemy gdzieś niedługo, to może 
to znaczyć, że będziemy tam przeby-
wali krótko, ale również, że znajdzie-
my się tam np. za kilka minut.

Aby to ujednoznacznić, ustalono, że 
przysłówek nie za długo (pisany rozłącz-
nie) będzie znaczył `niezbyt długo’, 
a przysłówek niezadługo (pisany łącz-
nie) otrzyma znaczenie `wkrótce, nieba-
wem’. Ta decyzja z 1918 r. obowiązuje 
nadal.

 
Klaudia Adamus 

I rok filologii polskiej SUM

8 Niezadługo, Słownik języka polskiego PWN, 
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2490295

9 Niezadługo, [w:] A. Markowski, dz. cyt., 
s. 215.

10 M. Malinowski, Zaniedługo, za niedługo, 
ObcyJęzykPolski.strefa.pl

11 Za niedługo / zaniedługo / niezadługo / 
niedługo, PortalWiedzy.onet.pl, http://portalwie-
dzy.onet.pl/141642,,,,za_niedlugo_zaniedlugo_nie-
zadlugo_niedlugo,haslo.html

Na językach!
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Z wyrazami obcojęzycznymi stykamy 
się w bardzo wielu tekstach. Jeżeli od-
czytujemy je wyłącznie dla siebie, to 
nie stanowi to problemu, z różnych po-
wodów bywa gorzej, jeśli musimy prze-
czytać je na głos. Zwykle jednak nie 
mamy wątpliwości, że powinniśmy je 
odczytać zgodnie z zasadami wymowy 
obowiązującymi w danym języku. Praw-
dziwe kłopoty zaczynają się wówczas, 
kiedy nie są to wyrazy pospolite, a na-
zwy własne — często imiona i nazwi-
ska. Czym powinniśmy się wtedy kiero-
wać?

Przywołane w tytule słowa1 nie są cy-
tatem z jakiegoś prowokatora z interne-
towego forum dyskusyjnego, ale dzienni-

1 M. Baranek, Bartłomiej Rabij dla 2×45.com.
pl: Prędzej powiem „Ronałdu” niż „Alvesz”. Dzien-
nikarze są niedouczeni, http://www.2x45.com.pl/
aktualnosci/18532/bartlomiej-rabij-dla-2x45compl-
predzej-powiem-ronaldu-niz-alvesz-dziennikarze-
sa-niedouczeni/ (dostęp: 24 X 2013),

karza mającego doświadczenie w ko-
mentowaniu brazylijskiej i argentyńskiej 
ligi piłkarskiej — Bartłomieja Rabija, 
pracującego w telewizji SportKlub. Nie 
przeszkadzałoby mu nazwanie Cristia-
na Ronaldo [ron'au

 ̂
du]2, podobnie jak 

Daniela Alvesa (częsta wymowa ['alveš]) 
['alv’isem], ponieważ tak się te nazwiska 
wymawia po portugalsku i w brazylij-
skiej odmianie portugalskiego. O takim 
sposobie artykulacji mówi jasno: „Zasa-
da wykładni języka polskiego jest taka, 
aby wymawiać najbliżej oryginału. Po-
wiedzą to na każdym uniwersytecie, wy-
starczy zadzwonić”3.

W tym momencie przeciętnemu użyt-
kownikowi języka nasuną się dwa pyta-
nia. Pierwsze: „No dobrze, ale skąd ja 

2 W artykule ograniczyłam się do slawistycz-
nego alfabetu fonetycznego, rezygnując z IPA (In-
ternational Phonetic Alphabet) — z jednym wyjąt-
kiem.

3 M. Baranek, dz. cyt.

„Nie przeszkadzałoby mi 
nazwanie Cristiano Ronaldo 

«Ronałdu»” 

Na językach!
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mam wiedzieć, co jest najbliżej orygi-
nału, skoro nie znam takiego portugal-
skiego, macedońskiego czy asante4?” 
Drugie: „Czy taka wymowa nie będzie 
sztuczna?”

Kiedy pisałam pracę licencjacką 
na temat błędów komentatorów pił-
karskich w wymowie obcojęzycznych 
imion i nazwisk zawodników, to oczy-
wiście musiałam jakoś na powyższe 
pytania odpowiedzieć, przyjąć pewne 
założenia. Bardzo pomogła mi w tym 
publikacja Izabeli i Jerzego Bartmiń-
skich Słownik wymowy i odmiany na-
zwisk obcych5.

Bartmińscy przyjęli za publikacją 
O kulturę słowa Witolda Doroszewskie-
go (t. 1 1962; t. 2 1968) i Słownikiem po-
prawnej polszczyzny (1973) dwa kry-
teria poprawnej wymowy: zgodność 
z brzmieniem oryginalnym oraz natu-
ralność w kontekście polskim.

Podczas ustalania pierwszego kry-
terium bierze się pod uwagę narodo-
wość: inaczej wymówimy nazwisko 
Bernstein, gdy jego nosiciel będzie 
Francuzem [bernst'en], a inaczej, gdy 
będzie to Niemiec [b'ernštaii

 ̂
n]. „Natu-

ralność w kontekście polskim oznacza, 
że powinniśmy wyartykułować nazwi-
sko tak, aby nie sprawiało to nam pro-
blemu, poza tym nie możemy budzić 
u słuchaczy wrażenia obcości.

Autorzy Słownika wymowy i od-
miany nazwisk obcych wyróżnili trzy 
możliwości fonetycznej realizacji na-
zwisk:

— wierne odtworzenie oryginalne-
go obcego brzmienia, np. [g'öte],

4 Jeden z wielu języków używanych w Gha-
nie, por. Central Intelligence Agency, Languages, 
[w:] The World Factbook, https://www.cia.gov/li-
brary/publications/the-world-factbook/fields/2098.
html, (dostęp: 22 IX 2014).

5 I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymo-
wy i odmiany nazwisk obcych, Bielsko-Biała 
1997.

— częściowe spolszczenie brzmie-
nia oryginalnego, np. [g'ete],

— przeczytanie nazwiska zgodnie 
z polskim sposobem czytania, np.  
[go'ete].

Wydaje się, że bez dłuższego waha-
nia powinniśmy odrzucić pierwszą 
i trzecią możliwość. Pierwszy ze sposo-
bów może zostać użyty tylko przez oso-
by uczące się danego języka obcego 
i dobrze go znające. Osoby niewłada-
jące tym językiem mogą nie domyślić 
się, o kogo chodzi. Polonizacja dolitero-
wa (np. wymowa nazwiska Dubois jako 
[dubo'is] zamiast [d’ibu

 ̂
'a]) zwykle jest 

postrzegana jako brak kultury języko-
wej... Poza tym trudno wyobrazić sobie 
doliterową artykulację np. nazwiska 
Montesquieu ([monteskuie'u] zamiast 
prawidłowego [mątesk’    i

 ̂
'y]). Sami zresz-

tą spróbujcie.
Pozostaje tzw. umiarkowana poloni-

zacja, która polega na zastąpieniu ob-
cych głosek polskimi odpowiednikami 
(substytutami). Wiąże się to oczywiście 
z pewnym uproszczeniem, zwłaszcza 
jeśli chodzi o samogłoski, których w ję-
zyku polskim mamy niewiele (w przeci-
wieństwie do spółgłosek). Nie powinno 
to jednak nikogo razić.

Skąd czerpać wiedzę o tym, jak po-
winno się artykułować poszczególne 
głoski w danym języku? Ja korzystałam 
ze słowników obcojęzycznych, które 
zwykle takie informacje zawierały, po-
mocne były również repetytoria i pod-
ręczniki do nauki języków obcych. Naj-
większą niespodziankę sprawiła mi 
chyba wspomniana już brazylijska od-
miana portugalskiego, np. takie pseu-
donimy, jak Deleu (prawidłowa wymo-
wa [d’'ileu

 ̂
]) czy Hermes (prawidłowa 

wymowa ['erm’   is]). Zachęcam do włas-
nych poszukiwań — efekty mogą być 
zaskakujące!

Klaudia Adamus 
I rok filologii polskiej SUM

Na językach!

e
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Większość książek, filmów i programów 
telewizyjnych skupia się na przedsta-
wianiu bohaterów-mężczyzn. Dlaczego 
obecność kobiet ogranicza się do nie-
licznych? Historie niektórych mogłyby 
Was naprawdę zaskoczyć. Od tysięcy 
lat wojownicze królowe, podróżniczki, 
przywódczynie, piratki zmieniały bieg 
wydarzeń. Wywoływały wojny, łamały 
zasady, błąkając się gdzieś na margi-
nesach historii. Jedne cieszyły się do-
brą sławą, walczyły ze zniewoleniem, 
nie bały się oddać życia dla dobra 
sprawy. Inne działały z egoistycznych 
pobudek, tworzyły skandaliczne bio-
grafie. Każda z nich jednak pozostawi-
ła po sobie jakiś ślad i była na swój 
sposób fascynująca. 

Nazywano ją Królową Piratów i Kró-
lową Morza z Connacht. Była ważną po-
stacią w irlandzkiej historii. Przez ponad 
40 lat rządziła wybrzeżem morskim 
w Connacht, rabując statki i zachodząc 
Anglikom za skórę. Udało jej się nawet 
przekabacić królową Elżbietę I. Wiecie, 
o kim mowa? O Grace O’Malley. 

Słynna Grace O’Malley, która na-
prawdę nazywała się Gráinne Ní Mháil-

le, urodziła się około 1530 r. w Irlandii. 
Jej ojciec Owen O’Malley utrzymywał 
się z handlu i kontrolowania połowu 
ryb, ale również zajmował się pirac-
twem oraz przewozem szkockich na-
jemników. W przyszłości jego bogactwa 
i flotę miała przejąć Grace. 

Legenda głosi, że pewnego razu pod-
czas wyprawy handlowej, w której towa-
rzyszyła ojcu, statek O’Malleyów został 
zaatakowany przez Anglików. Zamiast 
posłuchać rozkazu i schować się, Grace 
wspięła się na maszt, by obserwować 
walkę i w odpowiednim momencie sko-
czyła na napastnika, ratując ojcu życie.

Już w wieku kilkunastu lat stanęła 
ze sterem jako kapitan swego pierw-
szego okrętu. Mimo że żeglarze prze-
sądnie wierzyli, że kobieta na pokła-
dzie przynosi pecha, Grace, dzięki swo-
jemu talentowi przywódczemu, przez 
40 lat z powodzeniem pełniła funkcję 
kapitana, dowodząc mężczyznami.

W wieku 16 lat wyszła za mąż. Mąż 
i dzieci nie powstrzymali jej przed dal-
szym prowadzeniem życia wilka mor-
skiego. Objęła dowództwo dwustuoso-
bowego oddziału wojowników oraz 

KRóLOWA 
IRLANDZKICh 

PIRATóW

Historie kobiet niepokornych 

Pomnik Grace O’Malley (fot. Wikipedia)
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trzech rajderów1. Chodziły pogłoski, że 
ukrywa ponad dziewięć ton skarbów 
zgromadzonych podczas grabieży zam-
ków, które należały do klanów zamiesz-
kujących irlandzkie wybrzeże.

Po 15 latach mąż Grace poniósł 
śmierć z rąk swoich odwiecznych wro-
gów Joyce’ów. Nie było to jednak dla 
napastników wystarczającym zadość-
uczynieniem. Piratka musiała stawić 
czoła zabójcom męża, którzy zaatako-
wali jedną z jego fortec. Grace O’Mal-
ley odparła atak nieprzyjaciela, ocala-
jąc twierdzę.

Wraz ze swoją załogą osiadła na 
wyspie Clare. Dobry widok z wyspy na 
statki wpływające do portu pozwalał na 
błyskawiczne grabienie co bogatszych 
okrętów. Pewnego razu ludzie Grace 
znaleźli w wodzie półżywego mężczy-
znę. Piratka zabrała go do domu i wy-
leczyła. Tych dwoje połączył namiętny 
romans. Ich szczęście nie trwało jednak 
długo, gdyż ukochany Grace został za-
bity przez MacMahonsów z Balroys. Pi-
ratka odnalazła i zamordowała z zem-
sty osoby odpowiedzialne za śmierć ko-
chanka. Następnie zaatakowała zamek 
Doona, należący do klanu MacMahon-
sów. Przejęła twierdzę, zabijając tych, 
którzy nie zdążyli uciec. Zyskała miano 
Mrocznej Pani z Doony.

W 1566 r. 36-letnia Grace ponownie 
wyszła za mąż. Jej wybranek Richard 
(Risdeárd) Burke posiadał zamek Rock-
fleet, stanowiący najważniejszą twierdzę 
nad zatoką Clay. Była to jedyna posia-
dłość w tym rejonie, która nie należała 
do O’Malleyów. Legenda głosi, że Grace 
wyszła za mąż jedynie w celu zdoby - 
cia tej twierdzy. Po roku, z okrzykiem  
na ustach „Ryszardzie Burke, zwalniam 

1 R a j d e r  — określenie okrętów używanych 
w trakcie wojny do zwalczania i dezorganizowa-
nia żeglugi nieprzyjaciela na jego liniach komu-
nikacyjnych.

cię!”, Grace rozwiodła się z mężem. 
Mimo rozwodu Grace i Richard w nie-
długim czasie doczekali się syna. 

Konflikt między Irlandią i Anglią nie 
ustawał. W 1567 r. do Irlandii przybył 
Richard Bingham, największy wróg 
Grace O’Malley. Jednego jej syna zabił, 
drugiego przeciągnął na swoją stronę. 
Pojmał również przyrodniego brata 
oraz najmłodszego syna. Grace, zmę-
czona ciągłą walką, lecz niechcąca się 
poddać, napisała list do królowej Elż-
biety I z prośbą o spotkanie. 

We wrześniu 1593 r. w pałacu Green-
wich doszło do spotkania dwóch kobiet-
legend. Na ten temat krąży wiele histo-
rii. Według jednej z nich Grace O’Malley 
odmówiła złożenia pokłonu królowej 
Ang lii, gdyż nie uznawała jej za królową 
Irlandczyków. Mimo wszystko piratka 
musiała zrobić wrażenie na Elżbiecie, 
ponieważ ta zgodziła się spełnić część 
jej żądań. Poleciła uwolnić z więzienia 
jej syna oraz przyrodniego brata, odwo-
łała z Irlandii krwawego gubernatora Ri-
charda Binghama, a także nakazała 
zwrot zrabowanego przez niego mienia. 
Królowa piratów obiecała zaprzestać 
atakowania Anglików i wspomagania ir-
landzkich powstań.

Sielanka nie trwała długo. Królowa 
Elżbieta po krótkim czasie ponownie 
wysłała Richarda do Irlandii, gdzie od-
żył krwawy terror. Nie zwrócono rów-
nież ziem i bydła zagarniętych przez 
Binghama. Grace zrozumiała, że spo-
tkanie z Elżbietą nie przyniosło spo-
dziewanych efektów. Postanowiła zno-
wu wspierać irlandzkie powstania. 

Irlandczycy walczyli z Anglikami aż 
do 1601 r. Irlandia poniosła porażkę 
w bitwie pod Kinsale, a Grace na wieść 
o przegranej schroniła się w zamku 
Clare. W 1603 r. obydwie kobiety-legen-
dy zmarły. 

Paulina Gołąb 
I rok filologii polskiej SUM

Historie kobiet niepokornych 
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Felieton 

Kreatywny, zdolny, z mocno rozwiniętą 
zdolnością strategicznego i analitycz-
nego myślenia, wykazujący inicjatywę, 
odporny na stres, potrafiący pracować 
w zespole... Kto to taki? Student szuka-
jący stażu. Szkoda tylko, że będzie mu-
siał robić to non profit. No właśnie, czy 
sami do tego nie doprowadziliśmy? 

Amerykański ekonomista Milton 
Friedman mawiał, że żaden lunch nie 
jest darmowy. Za wszystko trzeba pła-
cić i za wszystko ktoś płaci. Wydaje się 
jednak, że zapominają o tym, ci którzy 
oferują darmowe staże. 

Z własnego doświadczenia wiem, 
że znalezienie stażu bądź praktyk, za 
które dostać można wynagrodzenie, 
graniczy z cudem, zupełnie jak znale-
zienie lampy Aladyna — wszyscy o niej 
słyszeli, ale czy ktoś ją znalazł? 

Oczekują od ciebie maksymalnego 
zaangażowania, pełnej dyspozycyjno-
ści, zostawania po godzinach, a w za-
mian dają ten cudowny „papierek”: za-
świadczenie o odbyciu praktyk. Prze-

pustkę do raju niemal, szkoda tylko, że 
ów raj kończy się tuż za drzwiami. 

Monotonnie powtarzana mantra: 
„Nie ma nic za darmo” w tym przypad-
ku nie skutkuje. Ogłoszeniodawcy ku-
szą nas różnymi pięknymi sformułowa-
niami, z których dowiadujemy się, jakie 
umiejętności zdobędziemy po odbyciu 
stażu. Czy jednak warto zapełniać swo-
je CV informacjami o odbyciu kilkuna-
stu darmowych praktyk? Czy nie lepiej 
zaliczyć jeden konkretny staż, dzięki 
któremu wykorzystamy w praktyce to, 
czego się uczyliśmy? Oczywiście w za-
mian za godziwe wynagrodzenie.

Firmy korzystają z tego, że na miej-
sce kogoś z ambicjami pojawi się dzie-
sięciu, którzy zrobią robotę za darmo. 
Nie chciałabym obrazić tutaj oczywiś-
cie nikogo — sami doprowadziliśmy do 
takiego stanu. Dajemy się wykorzysty-
wać, tłumacząc się, że musimy to zno-
sić, bo inaczej nie znajdziemy wyma-
rzonej pracy. Przeglądając ostatnio 
oferty stażów, natrafiłam na następują-
ce ogłoszenie: „OFERTA BEZPŁATNE-
GO STAŻU jako kierownik samorządo-
wej kampanii wyborczej warszawskie-
go radnego”... Nic dodać, nic ująć. 
Wszyscy liczą na darmowych jeleni. 

Może natomiast nie wszyscy wie-
dzą, że wolontariat i staż zawodowy to 
dwie różne rzeczy. Staż to forma nauki, 
która polega na zdobywaniu wiedzy 
w miejscu pracy, a wolontariat to do-
browolne i świadome, darmowe zaan-

Nie robię tego za darmo! 
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gażowanie się w pracę na rzecz osób, 
organizacji pozarządowych, a także roz-
maitych instytucji działających w róż-
nych obszarach społecznych. Ta sama 
ustawa uściśla, że te instytucje nie mo-
gą korzystać z pracy wolontariuszy, 
gdy prowadzą działalność gospodar-
czą. Dlatego wolontariatem nie jest 
pracowanie w portalu rozrywkowym czy 
kontaktowanie się z klientami. 

Nie dowierzałam, czytając wypo-
wiedź tego pana: mówi nam otwarcie, że 
najpierw musisz być nikim, żeby później 
zarabiać średnio dziewięć tysięcy:

Dlatego apeluję do wszystkich młodych lu-
dzi, którzy chcą osiągnąć sukces zawodo-
wy. Nie ograniczajcie się do skonsumowa-
nia sukcesów waszych rodziców, nie „bu-
jajcie się” latami po kolejnych kierunkach 
studiów po to, by opóźnić wejście na rynek 
pracy. Nie chcecie chyba iść śladem mło-
dych Hiszpanów, wśród których panuje  
50% bezrobocie. Nie macie kontroli nad 
gospodarką. Nie możecie zmusić praco-

dawcy, żeby Was zatrudnił od razu po stu-
diach za wysoką stawkę, oferując umowę 
na czas nieokreślony. Możecie narzekać 
na to i załamywać ręce, i w wieku 30 lat 
żyć na łasce coraz starszych rodziców 
albo pogodzić się z tym, w jakich czasach 
żyjecie. Zacisnąć zęby i iść na nawet bez-
płatny staż czy przez tydzień kserować do-
kumenty, albo przez trzy miesiące wspie-
rać innych w drobnych zadaniach, żeby 
w efekcie po trzech latach ciężkiej pracy 
trafić do elity specjalistów i menedżerów 
w tym kraju. Dodam, że ich średnie wyna-
grodzenie wynosi ponad 9 tys. zł brutto. 
Wasza decyzja — pisze w liście do gaze-
tapraca.pl Artur Skiba, prezes zarządu An-
tal International.

Godność i szacunek do człowieka 
się nie liczy. Masz tyrać trzy lata po to, 
żeby kiedyś zostać prezesem. Szkoda 
tylko, że nie wszystkim marzy się szczyt 
piramidy finansowej. 

Natalia Dudka
I rok filologii polskiej SUM
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Na siedmiu kontynentach Ziemi miesz-
ka ponad siedem miliardów ludzi róż-
niących się od siebie dziewięcioma ra-
sami, dziesięcioma tysiącami wyzna-
wanych religii, wychowujących się w po- 
dobnej liczbie kultur, a i tak wszyscy je-
steśmy jednym gatunkiem. Dlaczego ta 
naturalna więź między ludźmi nic nie 
znaczy?

Te imponujące liczby powinny tłu-
maczyć różnice między ludźmi, jedno-
cześnie chciałabym jednak zaznaczyć, 
iż mimo że jesteśmy różni, to jesteśmy 
tacy sami. To na pozór pozbawione 
sensu zdanie zawiera dużo prawdy. 
Przychodzi tylko na myśl dręczące py-
tanie, jak to udowodnić, gdy najwięk-
szym niebezpieczeństwem dla człowie-
ka jest... sam człowiek. Dlaczego świat 
jest skonstruowany w ten sposób? Dla-
czego człowiek jako gatunek jest zagro-
żeniem dla siebie samego? 

Wspomniane na początku różnice 
z pewnością mają ogromny wpływ na 
konflikty między ludźmi, sprzeczności 
interesów, co jest naturalnym biegiem 
rzeczy. Dlaczego do głównych konflik-
tów przyczynia się wyznawana religia, 
skoro jej pierwotnym przesłaniem jest 
łączenie ludzi, nie ich dzielenie? Dla-
czego pieniądz tak bardzo wpływa na 
pogłębianie przepaści między pań-
stwami, dzieląc świat, który jest prze-
cież jeden! Wszystko można zrozumieć, 
tłumacząc to skomplikowaniem współ-
czesnej rzeczywistości, ale ponownie 
pytam: dlaczego? Dlaczego musi być 
tak a nie inaczej? Lepiej? Wyobraźmy 

sobie, że różnorodność religii wzboga-
ca nas, poszerza horyzonty, pozwala 
czerpać od innych wyznawców wartości 
i inspiracje. Wyobraźmy sobie również, 
że nie ma państw „trzeciego świata”, 
ponieważ najbogatsze kraje wspoma-
gają biedniejsze i istnieje równowaga. 
Jak to jest, że pani idąca ulicami Man-
hattanu w kostiumie od Chanel nie sły-
szy płaczu głodnego dziecka w Mali? 
Odległość? W dobie Internetu przecież 
nie istnieje.

Przykładów można znaleźć nieskoń-
czenie wiele. Nie chodzi jednak o to, by 
je sobie uzmysławiać, tylko pomimo 
tych rozwarstwień walczyć o wspólnotę. 
Społeczności globu nie zmieni się ot 
tak, ale wierzę, że małe czyny zamie-
niają się w wielkie. Wzorców nie trzeba 
długo szukać. Niech będą nimi dla nas 
Gandhi, Mandela czy Owsiak. Wyróż-
nia ich wrażliwość i odwaga, więc ży-
czę nam wszystkim więcej odwagi, bo 
wrażliwość, uśpiona czy nie, na pewno 
w nas jest — w końcu jesteśmy tym sa-
mym gatunkiem! Nie należy się podda-
wać, bo gorsze od zła jest pogodzenie 
się z nim. „Zło dobrem zwyciężaj”. Uda 
się?

Wielokrotnie zadawane pytanie „dla-
czego?” i próba odpowiedzi na nie są 
wprowadzeniem do serii artykułów o wiel-
kich ludziach, którzy zmienili bieg dzie-
jów oraz mogą stanowić dla nas inspira-
cję do działania.

 
Agata Marciniak

III rok socjologii UP

Wielcy ludzie

Wielcy ludzie — zapowiedź
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Doktor Who — krótki 
przewodnik dla początkujących

Istnieją seriale, które wyróżniają się 
nowa torskim podejściem do tematu 
(Brea k ing Bad), kreują niezapomniany 
typ bohatera (House) lub też zachwyca-
ją atmosferą bądź wykonaniem (Sher-
lock, Miasteczko Twin Peaks, Fargo). Do 
grona wyjątkowych seriali z całą pewno-
ścią zaliczyłabym produkcję brytyjskiej 
BBC, która łączy w sobie wspomniane 
cechy. Mogłabym dodać jeszcze kilka jej 
zalet, np.: genialną muzykę, humor, 
zgrabne łączenie różnych konwencji ga-
tunkowych. Mowa o serialu, który w ubie-
głym roku świętował pięćdziesiąte uro-
dziny i mimo tak zacnego wieku nie za-
mierza odejść na emeryturę. Błękitna 
budka, jej szalony lokator, „Cały czas 
i przestrzeń, wszystko, co się wydarzyło 
lub kiedykolwiek się wydarzy. Gdzie 
chcesz zacząć?” — witajcie w świecie 
Doktora Who.

Co?

Bez wątpienia Doktor Who jest fenome-
nem. Od wielu lat zachwyca kolejne po-
kolenia fanów, budzi dyskusje i spory, 
bawi, wzrusza, prowokuje do łez i sta-
wiania nowych pytań. Samo streszcze-
nie serialu jest sprawą dość absurdalną 

i na ogół nie przekonuje logiką: szalony 
mężczyzna przemieszcza się w czasie 
i przestrzeni za pomocą niebieskiej bud-
ki policyjnej. To chyba najkrótsza cha-
rakterystyka serialu, ale bardzo powierz-
chowna i nie oddaje jego treści. Otóż po-
znajemy tajemniczego osobnika, który 
jest ostatnim Władcą Czasu i podróżuje 
poprzez czas oraz przestrzeń. Doktor 
(tak tytułuje się owa postać, jej prawdzi-
we imię stanowi tajemnicę) nie mógłby 
podróżować bez drugiego ważnego bo-
hatera. Jest nim TARDIS — statek ko-
smiczny, będący żywym organizmem 
(można go wyhodować, ale nie zbudo-
wać). Zepsuty Obwód Kameleona spra-
wił, że TARDIS należący do Doktora nie 
może dostosowywać swojego wyglądu 
zewnętrznego i dlatego przypomina nie-
bieską budkę policyjną, chociaż samo 
wnętrze imponuje wielkością oraz mno-
gością pomieszczeń. 

Jest więc Doktor i jego TARDIS. Ale 
Doktor nie istnieje bez towarzyszy — to 
z nimi przeżywa najdziwniejsze przygo-
dy, odwiedza zagadkowe planety czy 
próbuje zwyciężyć bezwzględnych Da-
leków. Obecność śmiertelników pozwa-
la na wyjaśnianie kwestii, które mogły-
by być niezrozumiałe dla widza. Fak-
tem jest, iż zwykli ludzie mogą mieć 
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ogromny wpływ na poczynania Dokto-
ra — tajemniczego osobnika znikające-
go i pojawiającego się w najmniej ocze-
kiwanym momencie. 

Kto?

Sam Doktor jest fascynującą postacią, 
której można poświęcić długie oraz 
wnikliwe rozważania. To istota pocho-
dząca z planety Gallifrey, która uległa 
zniszczeniu, ostatni Władca Czasu. 
Nieustannie podróżujący, naznaczony 
przy tym piętnem wiecznej samotności. 
Niejednoznaczny w swoich wyborach 
i dylematach, obdarzony możliwością 
regeneracji, która sprawia, że po śmier-
ci otrzymuje kolejne wcielenie, nowy 
wygląd i upodobania. Doktor staje się 
uosobieniem marzeń wielu ludzi: nic go 
praktycznie nie ogranicza, może być 
wszędzie, gdzie zapragnie, a przy tym 
ma wiele żyć. Każde z wcieleń różni się 

od poprzedniego: ubiorem, ulubionymi 
powiedzeniami (ostatnie: „Allons-y!”, 
„Geronimo!”), charakterem czy kontak-
tem z towarzyszami. Dla jednych staje 
się wymyślonym przyjacielem z dzie-
ciństwa (Amy Pond), dla innych — 
obiektem platonicznych (Martha Jones) 
lub rzeczywistych uczuć (Rose Tyler). 
W każdym odcinku poznajemy nowe 
oblicza Doktora, który potrafi zasko-
czyć bezlitosną zemstą lub niespodzie-
wanym przypływem empatii. Ciekawym 
podsumowaniem tego bohatera są sło-
wa wypowiedziane przez członka Ro-
dziny Krwi, jego wroga, który ostatecz-
nie zostaje ukarany przez Władcę Cza-
su: „Nigdy nie podniósł głosu. To była 
najgorsza rzecz. Gniew Władcy Czasu. 
I wtedy odkryliśmy, dlaczego ten Dok-
tor, który walczył z bogami i demona-
mi, uciekał i skrył się przed nami... Po 
prostu był miły”.
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Z kim?

Wspomnianą bezwzględność Doktora 
łagodzą jego towarzysze. W nowej se-
rii, powstającej od 2005 r. po przerwie 
spowodowanej spadkiem oglądalności, 
pojawiają się intrygujące postaci. 
Dziewczyna, która w dzieciństwie mia-
ła zmyślonego przyjaciela i czekała 
cierpliwie na jego powrót. Rory, Ostatni 
Centurion. Tajemnicza River Song. Nie-
doszła panna młoda, czyli Donna. Ro-
se Tyler — młoda ekspedientka szuka-
jąca sposobu na życie. Marta Jones. 
I wielu innych... Najważniejsze jest jed-
nak to, że ci bohaterowie wyrażają uni-
wersalne problemy i refleksje na temat 
natury człowieka, jego dążeń, obaw, 
marzeń i rozterek. 

Towarzysze Doktora niespodziewa-
nie odkrywają, że świat ma im do za-
oferowania coś więcej niż nudną pracę 
i podporządkowywanie się opinii in-
nych ludzi. Podróże do gwiazd i galak-

tyk pozwalają im spojrzeć na wszystko 
z zupełnie nowej perspektywy, co spra-
wia, że odkrywają swoją wartość, dora-
stają do podejmowania trudnych decy-
zji i brania za nie odpowiedzialności. 
Spotkanie z Doktorem zmienia ich na 
zawsze, choć nie w każdym przypadku 
można mówić o szczęśliwym zakończe-
niu. Ta przygoda staje się dla nich lek-
cją wiary w cuda, zaufania, ale też 
sztuki oczekiwania i walki o to, co naj-
ważniejsze. Są nieocenionym wspar-
ciem dla Władcy Czasu, który podkreś-
la głębszy sens wspólnych wypraw: 
„Nie chodzi o pokazanie ci wszech-
świata. Nigdy o to nie chodzi. Chodzi 
o to, co wszechświat może zrobić dla 
ciebie”.

Przeciwko komu?

Świat serialu zaludniają przeróżne isto-
ty — mniej lub bardziej pomysłowe, 
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przerażające, skłonne do dialogu lub 
eliminowania wrogów. Najbardziej roz-
poznawalnymi wrogami Doktora są bez 
wątpienia Dalekowie, Cybermeni oraz 
Płaczące Anioły. Każdy z nich budzi 
przerażenie czym innym, niekoniecznie 
siłą czy okrucieństwem.

Dalekowie to zmutowane organi-
zmy, które na ogół przebywają w po-
jazdach przypominających solniczki 
dużych rozmiarów. Mimo pozorów nale-
żą do najniebezpieczniejszych wrogów 
Doktora, gdyż cechuje ich przekonanie 
o własnej nieomylności, brak tolerancji 
dla odmienności, poczucie wyższości 
oraz zamiłowanie do stosowania tortur. 
Pomysł na stworzenie tych istot wziął 
się z wojennych doświadczeń Terry’ego 
Nationa, który obdarzył Daleków ce-
chami typowymi dla nazistów. Przez to 
stają się oni jeszcze bardziej intrygują-
cymi przeciwnikami Doktora, gdyż są 
dowodem na to, że nienawiść niszczy 
i oślepia; dodajmy: dowodem, który ma 
oparcie w historii.

Cybermeni z kolei wyróżniają się 
srebrnym pancerzem, hełmem oraz 
niezwykle monotonnym głosem. Jedy-
nymi ludzkimi pozostałościami są 
w nich mózg oraz układ nerwowy, 
emocje zaś blokuje specjalny im-
plant — w przeciwnym razie ból ist-
nienia doprowadziłby do śmierci. Wy-
korzystują siłę fizyczną, ich dotyk po-
raża prądem, dysponują bogatym ar-
senałem i zawsze dążą do „ujednoli-
cania” spotkanych istnień — by stały 
się takimi, jak pozbawieni emocji Cy-
bermeni. Budzą lęk, ale też fascynują 
swą potęgą oraz technologią.

I na koniec Płaczące Anioły. Różnią 
się znacznie od Daleków i Cyberme-
nów, gdyż nie dysponują fantastyczny-
mi technologiami. Nawet ich wygląd 
nie jest imponujący — przypominają 
kamienne posągi. Ale to tylko pozory. 
Anioły poruszają się bowiem, gdy od-

wraca się od nich wzrok, i za pomocą 
dotyku odsyłają swoją ofiarę do czasu 
sprzed jej narodzenia, karmiąc się tym 
samym energią z zabranych dni. We-
dług Doktora to psychopatyczni mor-
dercy, najbardziej samotne istoty we 
wszechświecie. Być może równie sa-
motne jak on.

Dlaczego?

To tylko ułamek tego, co składa się na 
świat Doktora Who. Mała próbka intry-
gujących postaci, ich przeciwników i po-
dejmowanych tematów. Nie można wy-
obrazić sobie Doktora bez zawirowań 
w czasie (i alternatywnych światów), ta-
jemnic, pytań, na które odpowiedzi znaj-
duje się w najmniej spodziewanym mo-
mencie. To wielka pochwała indywidua-
lizmu, małych dziwactw, ciągłego po-
znawania i zachwycania się pięknem. 
Siłą serialu jest również to, że gra z kon-
wencjami gatunkowymi: jeden odcinek 
może zawierać historię konfliktu ko-
smicznego, drugi — opowiadać o van 
Goghu, który na swoim obrazie umieścił 
wizerunek bestii, kolejny — stanowić 
rozbu dowaną opowieść o szczelinach 
w czasie... Doktor przez cały czas jest 
także obecny w historii, kształtuje jej ob-
raz lub zmienia bieg niektórych wyda-
rzeń. Okazuje się na przykład, że wojen-
ny Londyn może być świetnym pomy-
słem na opowieść o Daleku w służbie 
Anglii, a zamach na Hitlera zostaje uda-
remniony w niecodzienny sposób...

Ażeby przekonać się o tym wszyst-
kim, wystarczy zaufać nieznajomemu 
podróżującemu niebieską budką i wy-
brać się z nim na niezapomnianą wy-
prawę. Kto wie, może tak zacznie się 
przygoda na całe życie? W każdym ra-
zie: Geronimo!

Sylwia Kępa 
II rok filologii polskiej SUM
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Do mojego spotkania z Idą Pawła Paw-
likowskiego doszło dopiero niedawno, 
co było wynikiem medialnego szumu 
wokół filmu. Komisja oscarowa, powoła-
na w lipcu tego roku przez minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego prof. Mał-
gorzatę Omilanowską, wybrała obraz 
Pawlikowskiego na polskiego kandydata 
do Oscara w kategorii: najlepszy film 
nieanglojęzyczny. Ostatni rok przyniósł 
filmowi mnóstwo pochlebnych recenzji 
w zagranicznej prasie, wiele sukcesów 
na międzynarodowych festiwalach, co 
tylko dowodzi słuszności wyboru.

Ida swoją światową premierę miała 
na przełomie sierpnia i września 2013 r., 
podczas 40. Telluride Film Festival 
w USA, natomiast 25 października tego 
samego roku film wyemitowano w pol-
skich kinach. To jednak jego międzyna-
rodowa dystrybucja okazała się wielkim 
osiągnięciem. We Francji obejrzało Idę 
prawie 500 tys. widzów, we Włoszech po-
nad 100 tys., kilkadziesiąt tysięcy w Hisz-
panii i Holandii. Film cieszył się zainte-
resowaniem także w Argentynie, Austra-
lii, Austrii, Belgii, Japonii, Kanadzie, 
Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Szwajcarii i na Tajwanie. 26 września 
2014 r. trafił do kin w Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, w październiku zobaczyli go 
Duńczycy i Szwajcarzy. Ida pojawiła się 
już na prawie 50 festiwalach, zdobywa-
jąc ponad 30 nagród. Bez wątpienia jest 
to ogromny sukces polskiej kinemato-
grafii. 

Film warto zobaczyć ze względu na 
jego oryginalność, specyficzną aurę 
spokoju i milczenia. Wyróżnia się też 
dopracowaniem aspektów formalnych.

Akcja Idy toczy się w latach sześć-
dziesiątych XX w., kiedy ludzie jeszcze 
nie całkiem rozliczyli się z okropnościa-
mi wojny. To właśnie tego chcą doko-
nać główne bohaterki. Wyruszają w po-
dróż, by poznać tragiczną historię swo-
jej rodziny. Jedną z postaci jest wycho-
wywana w murach klasztornych młoda 
dziewczyna, nieświadoma swojego 
prawdziwego pochodzenia — Ida Le-
benstein. Tuż przed złożeniem ślubów 
zakonnych dowiaduje się o istnieniu 
ciotki — Wandy Gruz. Krewna uświa-
damia dziewczynie, że jest ocalałą 
z Holocaustu Żydówką, której rodzice 
zostali zamordowani podczas wojny. 
Pierwsze spotkanie obu bohaterek po-
kazuje ich sprzeczne charaktery. Ida to 

Ida Pawła Pawlikowskiego — 
polski kandydat do Oscara
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zamknięta w sobie, spokojna, pogodzo-
na z życiem, głęboko wierząca młoda 
kobieta, natomiast Wanda, była pani 
prokurator z czasów stalinowskich, zwa-
na kiedyś „krwawą Wandą”, jest silną 
osobowością, sceptycznie nastawioną 
do rzeczywistości, ufającą jedynie bu-
telce wódki. Ten osobliwy duet wyrusza 
w podróż do PRL-owskiej wsi, gdzie 
w czasie wojny mieszkała ich rodzina. 
Mają nadzieję, że uda im się dowie-
dzieć czegoś więcej o losie i o miejscu 
pochówku krewnych. Film porusza te-
mat udziału Polaków w Holocauście. 
Robi to jednak w sposób nienachalny, 
odmienny od prezentacji tego proble-
mu w Pokłosiu Władysława Pasikow-
skiego. Podróż jest dla bohaterek nie 
tylko okazją do rozliczenia się z prze-
szłością, staje się również konfrontacją 
odmiennych osobowości, daje im moż-
liwość poznania siebie, co ma im po-
móc w dokonaniu właściwego wyboru 
w trudnym życiowym okresie.

Oczywiście nie sposób pozostawić 
bez komentarza gry aktorskiej debiutu-
jącej Agaty Trzebuchowskiej, wcielają-
cej się w tytułową bohaterkę, która nie 
mówi zbyt wiele, ujmuje jednak widza 
mimiką, wyrażającą więcej niż słowa. 
Kreacja postaci współtworzy klimat 
spokoju, w jakim ukazana zostaje tra-
giczna historia rodzinna kobiet i ich 

wewnętrzny dramat. Agata Kulesza ja-
ko Wanda Gruz również zachwyca au-
tentycznością. Przekonuje rolą zmęczo-
nej życiem kobiety, mocno doświadczo-
nej przez wojnę, czym przypomina Ró-
żę, tytułową bohaterkę filmu Wojciecha 
Smarzowskiego.

Do czasów PRL-u cofamy się za 
sprawą bardzo dobrych czarno-białych 
zdjęć autorstwa Ryszarda Lenczewskie-
go i Łukasza Żala. Umożliwia to także 
dopracowana scenografia, wypełniona 
przedmiotami charakterystycznymi dla 
tego okresu. Zbliżenia ukazują emocje 
na twarzach kobiet, które w tym filmie, 
oszczędnym w słowa, grają wielką rolę. 
Milczenie bohaterek i niedomówienia 
fabularne podkreślają atmosferę Idy. 
Oprócz zbliżeń są także plany dalekie, 
krajobrazy. Na ich tle główne bohaterki 
stają się ledwo widoczne, co wydaje się 
metaforą samotności człowieka w świe-
cie, skłania do przemyśleń na ten te-
mat. Narracja w filmie jest statyczna, 
uwydatniają to długie ujęcia i nieru-
choma kamera, z której często znikają 
całe postacie, widoczne są dla nas je-
dynie ich fragmenty. Ważna jest też 
muzyka towarzysząca chwilom zabawy 
(m.in. Serduszko puka w rytmie cha 
cha), a także momentom powagi, sku-
pienia (Mozart, Bach); pomaga ona wi-
dzowi w interpretacji przedstawianych 
sytuacji.

Mechanizmy wykorzystane w filmie, 
niedopowiedzenia, milczenie, kreacja 
postaci, statyczność narracji zmuszają 
odbiorcę do współpracy, do wysiłku sa-
modzielnego odczytania sensu, co pod-
kreśla także otwarte zakończenie fil-
mu — dynamicznie maszerująca Ida. 
Reżyser pozostawia w zawieszeniu pró-
bę odpowiedzi na pytanie, jakiego wy-
boru dokonała bohaterka.

 
Karolina Gątarska 

II rok filologii polskiej SUM
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Akademia przyszłości 

Podróże, fotografia, teatr, malarstwo, 
sport, kino — tak, takie rzeczy kojarzą 
się z pasją, ale akademia?! Przecież 
akademia to nauka, poświęcenie, wysi-
łek, przecież akademia to masa pracy! 
Co więc sprawia, że co roku do Akade-
mii wstępuje nowa rzesza małych 
uczniów, co roku przybywa tutorów-wo-
lontariuszy, co roku powstają nowe ze-
społy? Dzieci mogłyby stwierdzić, że na 
pewno rozdają cukierki na zachętę! Do-
rośli — że na pewno ktoś coś za to do-
staje, jakieś nagrody (i to bez wątpie-
nia pieniężne!).

Bo jak to możliwe, że w dzisiejszym 
świecie, pełnym wiecznie zabieganych 
ludzi, w świecie, w którym dominuje po-
wiedzenie „czas to pieniądz”, w którym 
rządzi popyt i podaż, wreszcie w rzeczy-
wistości niezwykle zmechanizowanej, 
gdzie może niekiedy brak miejsca, cza-
su, a głównie serca dla kogoś innego, 
zdarzają się takie cuda tak wolontariat.
Może dlatego, że to po prostu AKADE-
MIA PRZYSZŁOŚCI? Największy w Pol-
sce System Motywatorów Zmiany. Pro-
gram, dzięki któremu dzieci są prowa-

dzone od porażek do sukcesów! Brzmi 
pięknie, prawda? Ale tym razem nie 
będzie zakończenia „to jest za piękne, 
żeby było prawdziwe”. Bo t o  już się 
dzieje, na żywo, na naszych oczach, tu-
taj, w Krakowie!

Na czym dokładniej polega Akade-
mia Przyszłości? Na wzrastaniu, inspi-
rowaniu, odkrywaniu potencjału, poma-
ganiu... Ale, ale, nie tak szybko. Na 
mądrym pomaganiu. Jest różnica mię-
dzy zawiązaniu dziecku sznurówek, 
a nauczeniu go, jak wiązać te sznurów-
ki. Zasadnicza różnica, która sprawa, 
że w Akademii uczymy dzieci, j a k  od-
nosić sukcesy, uczymy, jak wygrywać 
nie tylko w szkole, ale też w życiu.
System pracy w Akademii wyraża się 
matematyczną formułą 1 × 1 × 1 × 1 — 
jeden wolontariusz pracuje z jednym 
dzieckiem jeden dzień w tygodniu przez 
jeden rok. To jednak nie wszystko. Naj-
większym problemem dzieci uczestni-
czących w programie nie jest to, że nie 
radzą sobie z matematyką, historią, fi-
zyką (bo wbrew pozorom największe 
problemy świata nie sprowadzają się 

AKADEMIA Z PASJĄ
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do dat wydarzeń historycznych 
albo znajomości wzorów z fizy-
ki), ale to, że nie wierzą one 
w siebie, w swoje możliwości 
i wartość.

Dlaczego więc Akademia 
kojarzy się z pasją? Chyba 
głównie ze względu na ludzi, 
którzy ją tworzą — otwartych na 
nowe doświadczenia, pomysły, 
zarażających dobrem i uśmie-
chem. Tak o Akademii mówi 
jedna z uczestniczek, Ewelina:

Co dostałam od AKADEMII? Spre-
zentowano mi świadomość, że ro-
biąc coś dla innych, robię dużo 
dla siebie. Z działania w AKADE-
MII czerpię mnóstwo przyjemno-
ści i satysfakcji — to moja nagro-
da. W dodatku chyba trochę doj-
rzałam — dotąd odpowiedzialna 
byłam jedynie za siebie, a teraz 
mam „swoje” dziecko, „swoich” 
wolontariuszy. Z taką dorosłością 
bardzo mi do twarzy! 

Tak często dzisiaj tracimy 
czas na rzeczy, które są zupeł-

nie zbędne, na rozrywki, które 
nic nie wnoszą, na oglądanie 
idiotycznych seriali czy telewi-
zyjnych shows (uzasadnione 
w trakcie sesji!), a gdyby tak 
coś zmienić i rozplanować swój 
dzień / tydzień / miesiąc / rok 
mądrze? A gdyby tak po pro-
stu usiąść z dzieckiem i na-
uczyć go tabliczki mnożenia 
(czasem trzeba się nieźle na-
gimnastykować!), opowiedzieć 
mu historię kraju/świata (wytłu-
maczyć, że mimo iż i Hitler, 
i Piłsudski mieli wąsy, to jed-
nak znacznie się różnili), roz-
jaś nić zasady ortografii, gra-
matyki... Gdyby. Nie wystarczy 
„gdybanie”, trzeba czegoś wię-
cej — chęci, czasu, możliwości, 
ale przecież to wszystko zależy 
tylko od nas, to wszystko jest 
na wyciągnięcie reki. A dzieci 
na podanie tej ręki już czekają.

 
Alicja Wielgus

III rok filologii polskiej UP
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Ciekawostki   

Zielona kawa w pigułce

Zielona kawa to kawa, która nie zo-
stała poddana procesowi palenia, 
stąd jej zielone zabarwienie oraz wła-
ściwości zdrowotne. Ma smak oraz za-
pach łagodniejszy i delikatniejszy niż 
znana nam tradycyjna czarna kawa, 
a przy tym zawiera tyle samo kofeiny. 

Codzienne picie czarnej kawy miewa 
negatywne skutki, powodując np. prze-
barwienia na zębach. Jeżeli nie chce-
my rezygnować z porannego picia 
aromatycznej kawy, która pobudza 
nas do działania, warto sięgnąć po 
ten zielony wynalazek. Napój zawdzię-
cza swoją popularność przede wszyst-
kim właściwościom odchudzającym. 

Zielony cud natury

Robi zawrotną karierę. Dzięki swoim właściwościom zdobyła szeroką  ■
rzeszę zwolenników, zarówno wśród użytkowników, jak i ekspertów. Jest 
zdrowa, pobudzająca, ma delikatny smak i zapach, a do tego działa odchu-
dzająco. Czym jest zielona kawa i czemu zawdzięcza swój sukces?
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Ciekawostki  

Głównym składnikiem kawy jest kwas 
chlorogenowy, odpowiedzialny za po-
zbycie się zbędnych kilogramów. Do-
datkowo zawiera silny antyoksydant, 
który zapobiega starzeniu się skóry 
oraz produkcji komórek rakotwór-
czych. Pozostałe składniki, które wpły-
wają na nasze zdrowie, to polifenole 
innych typów, przeciwutleniacze, wita-
miny i minerały.

Kawa, która odchudza?

Zielona kawa słynie przede wszystkim 
z tego, że pomaga nam w utrzymaniu 
pięknej sylwetki, ale czy rzeczywiście 
tak jest? Wspomniany kwas chloroge-
nowy ogranicza wchłanianie glukozy 
i przez to zmusza organizm do spala-
nia tkanki tłuszczowej w celu „energe-
tycznego zaspokojenia” organizmu. Co 
więcej, kwas przyspiesza procesy meta-
boliczne, co sprawia, że organizm szyb-
ciej pozbywa się kalorii. Nie zapomi-
najmy jednak, że to tylko połowa suk-
cesu. Aby zgubić kilogramy, niezbędna 
jest odpowiednia dieta oraz aktywność 
fizyczna, dlatego nie należy polegać je-
dynie na rezultatach picia zielonego 
napoju.

Aby przekonać konsumentów kawy 
o jej zbawiennej mocy odchudzania, 
coraz więcej naukowców podejmuje ba-
dania nad tym suplementem. Mają one 
na celu udowodnienie skuteczności 
spożywania go oraz jego pozytywnego 
wpływu na nasze zdrowie. Wyniki ba-
dań są pozytywne i stanowią argu-
ment, który przemawia za stosowaniem 
nowego i — co najważniejsze — warto-
ściowego specyfiku na odchudzanie.

Graj w zielone!

Zielona kawa jest na rynku polskim 
produktem rzadkim i raczej trudno do-

stępnym. Możemy ją kupić w tradycyj-
nych herbaciarniach, sklepach zielar-
skich albo przez Internet, gdzie wybór 
jest największy.

W zależności od postaci kawy, 
wielkości opakowania oraz marki jej 
cena waha się u nas od 20 do 100 zł, 
przy czym: 100 kapsułek kosztuje 
ok. 55–200 zł; kawa zielona mielona 
(1 kg) — ok. 36–70 zł; kawa zielona 
ziarnista (1 kg) — ok. 33–60 zł.

Zanim dokonamy zakupu, warto 
zwrócić uwagę na dystrybutora. Uwa-
żajmy, aby kawa nie okazała się tanią 
podróbką chińskiej produkcji. Zawsze 
warto zapłacić więcej, ale cieszyć się 
dobrym smakiem, a przede wszystkim 
zdrowiem, gdyż tanie odpowiedniki 
mogą zaszkodzić naszemu organiz-
mowi. Co więcej, należy sprawdzić za-
wartość kwasu chlorogenowego, ozna-
czanego symbolem GCA. Nie powin-
na być ona mniejsza niż 45%. Unikaj-
my produktów, które zawierają, za-
miast kwasu chlorogenowego efedry-
nę. Poza ceną trzeba również zwrócić 
uwagę na kraj pochodzenia. Najlepiej 
kupować kawę produkowaną w Ame-
ryce Środkowej. Będzie to kolejne po-
twierdzenie dobrej jakości produktu, 
który będzie wart swojej ceny.

Zielona kawa to kolejne odkrycie, 
które ma się przyczynić do polepszenia 
naszej kondycji zdrowotnej. W dobie 
produktów eko i mody na zdrowie ży-
wienie zielona kawa wydaje się być 
zielonym cudem natury. Warto posta-
wić sobie pytanie czy zielona kawa to 
nowa, lepsza wersja tradycyjnego na-
poju, czy jedynie wymysł producentów. 
Pozwolę sobie nie rozstrzygać tej kwe-
stii, a jedynie zachęcić was do picia 
zielonej kawy przede wszystkim ze 
względu na lepsze samopoczucie.

 
Emilia Cheba  

II rok filologii polskiej SUM
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Wiadomo, że Polska to piękny 
kraj i należy doceniać, co swo-
je, więc postanowiłam w te wa-
kacje wybrać się nad Bałtyk. 
Miała to być alternatywa dla 
ciągłych wypadów w góry.

Łeba to mój punkt docelo-
wy, jednakże dzieli mnie od 
niego wiele kilometrów, dlate-
go też, pomimo krytyki, jaką 
słyszy się w mediach, pełna 
zaufania do polskich linii kole-
jowych, wybrałam jako środek 
transportu pociąg. 

Co mnie podkusiło?!
Podróż zaczynam w Rado-

miu, chcę się dostać do Lębor-
ka, by stamtąd dojechać do 

Łeby. Pani w kasie biletowej 
proponuje przedziwne i nie-
praktyczne połączenia, więc — 
nauczona przez życie — pytam 
o połączenie, które wcześniej 
sprawdziłam w Internecie. „Ach 
tak...!” Kolejami Mazowieckimi 
jadę z Radomia do Warszawy, 
by stamtąd PKP Intercity do-
wiozło mnie do Lęborka.

W wyjątkowo chłodny wie-
czór, nie mogąc doczekać się 
rozpoczęcia upragnionych wa-
kacji, stoję jeszcze grzecznie 
w kolejce do wejścia do pocią-
gu, lecz później rozgrywa się 
już prawdziwa walka, bo to 
osobówka, nie ma przydzielo-

Pociąg zwany awersją
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nych miejsc. Jedziemy 10 mi-
nut. Stop. „Z powodu awarii 
pociągu, który jedzie przed na-
mi, stoimy 30 minut, na pewno 
będziemy informować”. Motyla 
noga, obym zdążyła na po-
ciąg, do którego przesiadam 
się w Warszawie. Mija 30 mi-
nut, 40 minut — zero informa-
cji. Udaję się do kabiny maszy-
nistów, by zapytać, jaki jest 
plan, przecież śpieszę się na 
kolejny pociąg! „Pani kochana, 
nie wiemy, co robić, czekamy 
na jakieś wiadomości, nie wie-
my, ile to jeszcze potrwa”. Sia-
dam na swoim miejscu, bo 
przecież nie dowiem się nicze-
go konkretnego. Czas pasaże-
rów w ogóle się nie liczy. Chwi-
lę potem słyszę komunikat, że 
wracamy do Radomia, by po-
dróż zacząć od nowa, okrężną 
drogą. Na podjęcie tej decyzji 
potrzeba było niespełna godzi-
ny i motywacji w formie mojej 
małej interwencji. Dla mnie już 
za późno, więc wysiadam 
w Radomiu, by przebukować 
bilet. Gdzie mogę to zrobić? 
W kasie nr 2. Stoję pół godzi-
ny, chyba nie zdążę na kolejny 
pociąg. W końcu słyszę, że bi-
let mogę zmienić w kasie nr 1. 
„Pani chyba żartuje!” Jak się 
okazuje, nie tylko ja mam takie 
przygody, koło kasy kręci się 
już co najmniej 20 osób. Tylu 
przychylnych epitetów w życiu 
nie słyszałam, ale potem już 
się wszyscy śmiejemy. Mam już 
bilet na pociąg relacji Kraków–
Kołobrzeg, niestety, miejsce 
stojące. W tym miejscu pragnę 
wyrazić moje niezrozumienie 
tego, jak traktuje się pasażera. 
Przyzwoitość wymaga, by w ra-

mach rekompensaty za zaist-
niałą sytuację obniżyć cenę bi-
letu, która była taka sama jak 
za miejsce siedzące, ponieważ 
jazda trwa 15 godzin. Nie dość 
skandalu, okazuje się, że lu-
dzie, których zostawiłam w ma-
zowieckiej kolei w Radomiu, 
nie pojechali jednak do War-
szawy okrężną drogą. Musieli 
wsiąść również do krakowskie-
go pociągu, więc jechaliśmy 
do Warszawy, stojąc na jednej 
nodze, przygniecionej wielkimi 
walizkami w przejściu pomię-
dzy przedziałami. W Warsza-
wie oczywiście zrobiło się luź-
niej, ja jednak odbyłam swoją 
dalszą drogę krzyżową nad 
morze, śpiąc na podłodze na 
korytarzu wagonu. 

Najbardziej mnie bulwer-
suje to, że wszystko odbyło się 
z winy PKP. Dlaczego w dobie 
komputerów i komórek nie 
można porozumieć się z bazą? 
Dlaczego nie można doczepić 
dodatkowego wagonu, gdy lu-
dzi jedzie więcej niż pociąg 
jest w stanie pomieścić?

Na szczęście piękno pol-
skiego morza i łyk jodowane-
go powietrza szybko wymazał 
tę niemiłą przygodę z mojej 
pamięci. Nie zmienia to jed-
nak mojego przekonania, że 
takich sytuacji milczeniem po-
mijać nie wolno, by w przy-
szłości pewne niedogodności, 
z pewnością niezależne od 
pracowników kolei, były roz-
wiązywane w inny sposób, 
uwzględniający dobro pasa-
żerów.

 
Agata Marciniak 

III rok socjologii UP
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Klątwa Kazimierza 
Jagiellończyka

Zapewne każdy słyszał o słynnej klątwie Tutenchamona, która stała się  ■
motywem popkultury, od lat inspirując twórców filmów i książek. historia 
rozpoczęła się w 1922 r., gdy starożytny grobowiec faraona Tutenchamona 
został odkryty przez dwóch angielskich archeologów, howarda Cartera 
i Georga Carnarvona. Kilka miesięcy po otwarciu grobu nagle zaczęli 
umierać ludzie biorący udział w ekspedycji, co przez wielu zostało uznane 
za zemstę młodego faraona, którego spokój wieczny został zakłócony. 

Niewielu jednak wie, że podobna histo-
ria 50 lat później wydarzyła się całkiem 
blisko, bo w Krakowie, na Wawelu.

W latach 1972–1973 w kaplicy Świę-
tokrzyskiej na Wawelu prowadzone by-
ły badania konserwatorskie. Na prośbę 
badaczy ówczesny metropolita krakow-
ski Karol Wojtyła zezwolił na otwarcie 
i zbadanie grobu jednego z najwybit-
niejszych polskich królów Kazimierza 
Jagiellończyka oraz jego żony Elżbiety 
Rakuszanki, zwanej Matką Królów, po-
nieważ czterech z sześciu synów kró-
lewskiej pary zasiadało na tronach 
(Władysław Jagiellończyk został królem 
Czech i Węgier, natomiast Jan Ol-
bracht, Aleksander i Zygmunt byli kró-
lami polskimi), a dzięki małżeństwom 
córek Jagiellonowie związali się z naj-
większymi dynastiami europejskimi. 
Kazimierz Jagiellończyk pozostawił kraj 
w rozkwicie, zakończył m.in. trwający 
od lat konflikt z Krzyżakami (zawarł 
w 1466 r. pokój w Toruniu po wojnie 
trzynastoletniej).

Kazimierz Jagiellończyk zmarł 
7 czerwca 1492 r. w Grodnie, więc trze-
ba było przetransportować ciało do 
Krakowa, co nastręczało nie lada kło-
potów. Po trwającej ponad miesiąc po-

dróży w letnim skwarze 11 lipca zwłoki 
króla zostały złożone do grobu w kapli-
cy Świętokrzyskiej na Wawelu i przez 
blisko 500 lat pozostawały nietknięte. 

Naukowcom prowadzącym badania 
archeologiczne udało się ustalić m.in. 
wzrost króla, szacowany na około 174– 
–179 cm. Po zakończeniu prac 18 paź-
dziernika 1973 r. odbył się ponowny po-
grzeb królewskiej pary. 

Czas przeszły
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Wydawałby się, że to wydarzenie 
powinno zakończyć całą historię, lecz 
wkrótce zaczęło dochodzić do zagad-
kowych zgonów osób uczestniczących 
w pracach konserwatorskich królew-
skiego grobu. Od wiosny 1974 na wy-
lew krwi i zawał zaczęli umierać ludzie 
zdrowi, w kwiecie wieku, co przyczyniło 
się do pojawienia się pierwszych plotek 
o klątwie Kazimierza Jagiellończyka. 
Pierwszą ofiarą domniemanej klątwy 
był architekt Feliks Dańczak, zmarły na 
wylew. Kolejno, także na wylew, zmarli: 
dr inż. Stefan Walczy, główny specjali-
sta do spraw konserwacji Wawelu, 
inż. Kazimierz Hurlak, kierownik pra-
cowni architektonicznej, oraz inż. Jan 
Myrlak, kierownik działu budowy na 
Wawelu. W ciągu 10 lat nastąpił zgon 
15 osób uczestniczących w badaniach 
królewskiego grobu. 

W mediach szybko pojawiły się na-
wiązania do klątwy Tutenchamona, 

która w podobny sposób zbierała krwa-
we żniwo. Wyjaśnienie egipskiej „klą-
twy” z czasem okazało się całkiem pro-
zaiczne, mianowicie naukowcy odkryli, 
że sprawcą tajemniczych zgonów by-
ła... pleśń. Wkrótce okazało się, że 
przyczyną niewyjaśnionych śmierci nad 
Wisłą jest ta sama pleśń, która zabija-
ła w kraju faraonów — Aspergillus fla-
vus, czyli kropidlak żółty, grzyb wydzie-
lający toksyny powodujące nowotwory, 
zawały, wylewy. Do tych zaskakujących 
wniosków doszedł mikrobiolog prof. Bo-
lesław Smyk, który badał mikroorgani-
zmy z wnętrza grobu.

Otwarcie zamkniętego przez blisko 
pół tysiąclecia grobowca pozwoliło na 
ożywienie uśpionych przez wieki zabój-
czych organizmów. Niewątpliwie wpływ 
na późniejsze zdarzenia miały okolicz-
ności śmierci Kazimierza Jagiellończy-
ka. Zgon w oddalonym o kilkaset kilo-
metrów od Krakowa Grodnie spowodo-
wał przetransportowanie ciała, by god-
nie, z honorami pochować wielkiego 
króla Polski. Upalne lato nie sprzyjało 
długiemu przetrzywaniu zwłok na ze-
wnątrz, co poskutkowało częściowym 
rozkładem królewskiego ciała. Wszyst-
ko to sprawiło, że złożone w grobowcu 
nagie, okryte tylko karmazynowym al-
tembasem zwłoki stały się czymś w ro-
dzaju bomby biologicznej, która wy-
buch ła po otwarciu grobu. Po zakoń-
czeniu badań wszystkie próbki zawie-
rające zabójczą pleśń zostały zniszczo-
ne w obawie przed rozprzestrzenia-
niem się toksycznych substancji. 

Wyjaśnienie niektórych przeraża-
jących i niesamowitych historii rozpala-
jących ludzką wyobraźnię dzięki osiąg-
nięciom współczesnej nauki może oka-
zać się, jak widać, całkiem prozaiczne.

 
 

Kinga Giemza 
I rok filologii polskiej SUM
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Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka autorstwa 
Wita Stwosza i Jörga Hubera
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Wyprawy wysokogórskie za-
zwyczaj kojarzą się z długo-
trwałym wysiłkiem na dużych 
wysokościach. Aby w nich 
uczestniczyć, trzeba przygoto-
wanym kondycyjnie, wyposa-
żonym w potrzebny ekwipunek 

i gotowym na zmienne warun-
ki pogodowe, codzienne zdo-
bywanie wysokości z ciężkim 
plecakiem oraz górskie menu, 
które tak naprawdę nie jest 
zbyt urozmaicone. W zamian 
za te niedogodności uczestni-

U podnóża Annapurny

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek i Michał Apollo w masywie Annapurny; w tle Dhualagiri (8187 m) 
(fot. M. Żołądek)
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cy wypraw mogą na własne oczy obserwować środo-
wisko wysokogórskie, do którego docierają tylko nie-
liczni. Jeśli nie chcemy brać udziału w takim górskim 
przedsięwzięciu, a naszym marzeniem jest zobaczyć 
najwyższe szczyty świata, to najlepszym pomysłem 
jest podróż do Nepalu, gdzie wiele gór można zoba-
czyć z niezbyt wysoko położonych miejsc, do których 
możemy dotrzeć autobusem.

Jednym z takich miejsc, gdzie z pokoju hotelowe-
go można obserwować himalajskie olbrzymy, jest 
miasto Pokhara, położone nad malowniczym jezio-
rem Phewa Tal na wysokości około 1000 m n.p.m. 
Nie odczuwamy tutaj choroby wysokogórskiej 
(AMS — ang. Acute Mountain Sickness). Oczywiście, 
są również czynniki niesprzyjające pobytowi w Pokha-
rze. Prawdopodobnie najważniejszym jest samo po-
łożenie miasta. Każdy, kto odwiedził Nepal lub są-
siednie Indie, domyśla się co sprawia największy 
problem: śmieci oraz warunki sanitarne. W tej częś-
ci świata nawet najpiękniejsze widoki górskie mogą 
zostać zepsute przez sterty śmieci.

Co więc możemy zobaczyć, jeśli już dotrzemy do 
Pokhary? Większość turystów przyciąga niewielka od-
ległość miasta od trzech z 14 szczytów o wysokości 
przekraczającej 8000 m n.p.m.: Annapurny (8091 m), 
Dhualagiri (8187 m) oraz Manaslu (8163 m). Oprócz 
tego w pobliżu znajduje się wiele innych sześcio- lub 
siedmiotysięczników. Główną atrakcją regionu jest 
szlak trekkingowy Annapurna Circuit, mający długość 
około 200 km i prowadzący wokół masywu. Wędrów-
ka nim jest jedną z niewielu szans dla wysokogórskich 
turystów niebędących alpinistami, aby znaleźć się tak 
blisko jednego z najwyższych szczytów na Ziemi.

Najefektowniej z Pokhary prezentuje się jednak 
szczyt Machapuchare (6993 m n.p.m.). Szczególnie 
oglądany od południa, robi ogromne wrażenie, wzno-
sząc ponad innymi himalajskimi szczytami swoją 
strzelistą sylwetkę, która przypomina rybi ogon. Ofi-
cjalnie wierzchołek góry nie został nigdy zdobyty. Ma-
chapuchare jest dla Nepalczyków świętą górą, a wspi-
naczka po jej ścianach została zabroniona ze wzglę-
dów religijnych.

Choćby dla tego widoku warto odwiedzić położoną 
u podnóża Annapurny Pokharę.

 
Marek Żołądek

Doktorant geografii UP
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Pokhara oraz jezioro Phewa Tal; w tle masyw Annapurny oraz Machhapuchhare (fot. M. Żołą-
dek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Masyw Annapurny; w centrum Annapurna I (8091 m n.p.m.) (fot. M. Żołądek)
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Himalajskie widoki na Annapurna Circuit (fot. M. Żołądek)

Marek Żołądek, Michał Apollo oraz Sushill Dotel (St. Lawrence College w Katmandu) podczas 
badań terenowych na szlaku trekkingowym Annapurna Circuit (fot. M. Apollo)
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