
Malowanie pisanek, święcenie koszyczków, 
zapach babki piaskowej i mazurka — to już 
niestety za nami. Czas zakasać rękawy 
i wziąć się do pracy. Pochłonięci codzienny
mi obowiązkami, nie zapomnijcie o przy
jemnościach, choćby tych najdrobniejszych. 
W wolnej chwili warto sięgnąć po nowy nu
mer „Studens Scribit”.

W tym numerze specjalnie dla Was 
przygotowaliśmy historię polskiego kina. 
Krok po kroku możesz prześledzić, jak zmie
niało się ono od 1902 r. Polecam również ar
tykuł o postcrossingu. Dowiecie się, ile ra

doś ci może sprawić wysyłanie pocztówek. 
Nie zapomnijcie oczywiście udać się w po
dróż z Uniwersytetem Pedagogicznym do
okoła świata. Południowy kraniec Afryki 
z pewnością Was zachwyci.

Na koniec chciałam zachęcić do współ
pracy przy tworzeniu „Studens Scribit”. Szu
kamy ludzi z pasją, chcących pokazać świa
tu swój punkt widzenia. Jeśli jesteś zaintere
sowany dziennikarstwem i chcesz dołączyć 
do zespołu, to napisz do nas! 

Paulina Gołąb 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Luty w Samorządzie Studen
tów minął spokojnie. Pomimo 
sesji i codziennych problemów 
udało się pomóc wielu osobom 
w zakwaterowaniu, przydziela
jąc miejsca w domach studenc
kich i pomagając pierwszo
rocznym w starciu z sesją. 

W marcu Samorząd Studen
tów przygotował wiele akcji, m.
in.: powitanie wiosny w klubie 
Bakałarz, Dni Otwarte Uczelni 
czy Dni Promocji Zdrowia.

Powoli zbliżają się też Juwe
nalia, więc atmosfera robi się 
coraz gorętsza. Co dla Was 
przygotowaliśmy? To tajem nica, 
którą odkryjecie niebawem.

Śledźcie nasz fanpage na 
Facebooku, zaglądajcie na stro
nę internetową i bądźcie z nami 
stale w kontakcie!

Owocnego semestru!
 
 

Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Sekcja Historycznoliteracka Ko
ła Naukowego Polonistów dzia
ła pod opieką dr Małgorzaty 
Chrobak. Liczy około 15 osób: 
dzielą nas odmienne specjal
ności, rok studiów, zaintereso
wania naukowe, ale łączy jed
no: miłość do książek i chęć 
rozmawiania, dyskutowania, 
spierania się w kwestiach hi
storycznoliterackich. Ponadto na 
spotkaniach koła wymieniamy 
się spostrzeżeniami na temat 
aktualnych zjawisk literackich, 
zapoznajemy się z bieżącymi 
ofertami kulturalnymi Krakowa 
i innych miast. W ramach dzia
łalności sekcji odbywają się 
również wyjazdy do miejsc 
szczególnie związanych z twór
cami polskiej literatury — byli
śmy m.in. w Wilnie, planowana 
jest też wycieczka do Zakopa
nego. 

Warto wspomnieć o odby
wających się cyklicznie spotka
niach poświęconych twórczości 
polskich poetów. W poprzed
nim roku akademickim zorga
nizowaliśmy konferencję po
święconą Julianowi Tuwimowi, 
a w marcu tego roku miało 
miejsce spotkanie „Twarze Gał 
 czyńskiego”, w którym udział 
wzięła również Sekcja Recyta
torska pod opieką mgr Kata
rzyny Lange, a także wybitni 
przedstawiciele naszego Uni
wersytetu, m.in. prof. Adam Ku
lawik.

Spotkania sekcji historycz
noliterackiej odbywają się w śro
dy, przynajmniej raz w miesią
cu, około godziny 18 w sali 566. 
Zapraszamy!

 
Katarzyna Łukasik 

I rok filologii polskiej SUM

Sekcja 
Historycznoliteracka 

Koła Naukowego 
Polonistów

Nowinki kół naukowych
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Poczciwy żacy ̔ studenci’1! Czy jesteście 
beanami  ̔ studentami nowo przyjętymi 
na uczelnię’ dopiero, czy już doświad
czonymi szkolarzami  ̔ studentami’, czy 
studiujecie nauki ścisłe, czy humani
styczne — trzeba Wam wiedzieć, że ję
zyk nasz jest piękny i bogaty i każdego 
dnia możemy dowiedzieć się o nim cze
goś nowego. Nie jesteście już zwykłymi 
sztubakami  ̔ uczniakami’, co przewra
cają kałamarze  ̔ nieduże naczynia wy
pełnione atramentem’ i rozlewają in-
kaust  ̔ atrament’ po całym kajecie  ̔ ze
szycie’, od lat nie uczycie się już z abe-
cadlnika  ̔ elementarza’. Dlatego dziś 
opowiem Wam kilka słów o naszej daw

1 Wszystkie wyrazy i ich znaczenia zaczerp
nęłam z następującej pozycji: K. Holly, A. Żółtak, 
Słownik wyrazów zapomnianych, czyli słownic-
two naszych lektur, Warszawa 2001. Duża liczba 
przypisów zmniejszyłaby czytelność, dlatego zde
cydowałam się na umieszczenie objaśnień w cu
dzysłowach definicyjnych ( ̔  ’), tuż po objaśnianych 
wyrazach (dwa lub trzy następujące po sobie wy
razy objaśniam za pomocą jednej definicji). Nie
które z nich mają więcej znaczeń, ale przywoływa
łam tylko te właściwe dla kontekstu.

nej polszczyźnie: o wyrazach, których 
już się nie używa albo które zyskały no
we znaczenia (nazywamy je neoseman
tyzmami). Ale nie alarmujcie i nie alte-
rujcie się  ̔ nie niepokójcie się’; każdy 
z nich Wam objaśnię, żebyście i nauki, 
i uciechy nie byli pozbawieni.

Możeście ciekawi, w jaki to dawniej 
sposób kawaler pozyskiwał uczucia 
niewiasty? Otóż kiedy taki junak  ̔ od
ważny, pełen fantazji młody człowiek’ 
ujrzał jakąś gładką dziewicę  ̔ ładną, 
grzeczną, młodą, niezamężną kobietę’ 
i uczuł do niej feblika  ̔ sympatię, skłon
ność’, to musiał ją jakoś rozamorować 
̔ rozkochać’ w sobie. Tedy to taki admi-
rator  ̔ wielbiciel’ przynosił jej kwiaty, 
mówił o wspaniałej urodzie dziewoi 
̔ młodej, dorodnej dziewczyny’ (wyno
sząc ją ponad inne dziewoje świata te
go). Do iluzjonu  ̔ kina’ jej nie mógł za
brać, bo go jeszcze nie było. Musiał 
więc sam rozprawiać o rozmaitych 
sprawach i bawić niewiastę, opowiada
jąc różne facecje  ̔ anegdoty, dowci
py’ — po prostu konkurować  ̔ starać 

Chciałem ją boćknąć, 
a ona dała mi arbuza!

Na językach!
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się o rękę panny’. Ona, chędoga  ̔ po
rządna’, więc się sromała  ̔ zawstydza
ła’. Ale już to poczynała trefić  ̔ układać 
w loki’ włosy, aby kawalera jeszcze le
piej do siebie usposobić i jeszcze po-
wabniejszą  ̔ pociągającą’ się wydać. 
W końcu przychodził czas na boćkanie 
̔ ca ło wa nie’, a później już droga była 
prosta do tego, by się zmówić  ̔ zarę
czyć’ i by do hymenu  ̔ ślu bu’ doszło. 
A gdy się pannie asystent  ̔ mężczyzna 
starający się o jej względy’ nie spodo
bał, abominację  ̔ wstręt, odrazę’ doń 
czuła, to przeciwnie — nad arbuzem 
 ̔nie przy jęciem oświadczyn’ myślała i nie 
wahała się zrekuzować   ̔odmówić ręki’.

Ale nie samymi amorami człowiek 
wtedy żył — oprócz miłości i wojny roz
mawiano także, uprawiano dysertacje 
̔ dyskusje’ (koniecznie przy garncu do
brego miodu, a nie przy jakimś cien-
kuszu  ̔ winie lub piwie marnego gatun
ku’). Jak to podczas takich dysertacji 
bywa, trafiał się czasami jakiś kiep 
̔ dureń’, który zaczynał nas sekować 
̔ dokuczać nam’, bo nie chciał racji 
przyznać. Początkowo się go ignorowa
ło, ale gdy zaczął się warcholić ̔ wywo
ływać spory, kłótnie’, bo był barbarus 

̔ człowiek dziki, barbarzyńca’, fiksat 
̔ szaleniec’ i paliwoda ̔ postrzeleniec’, to 
dość już nam było tej ubligi  ̔ zniewagi’. 
Mówiło się tedy: „Słuchajże, acan ̔ skrót 
od «waszmość pan»’. Wyście są bezec-
ny birbant i świszczypała ̔ niegodziwy 
hulaka i człowiek niezrównoważony’, ja 
takiego despektu  ̔ obrazy’ nie zniosę 
i jeszcze dziś sprawę do sądu wniosę”. 
O... tu się nasz adwersarz zastanowił, 
bo nie był to mimo wszystko jakiś ba-
sałyk  ̔ człowiek głupawy’. Starał się te
dy wyeskuzować  ̔ usprawiedliwić’, 
a jeśliśmy byli miłosierni, to czyniliśmy 
absolucję  ̔ darowanie win’.

„Śmieją się z nas, starych, że my ra
dzi zawsze mówić o dawnych czasach 
i dawnych ludziach. Ale kiedy bo i cza
sy, i ludzie byli lepsi niż teraz!”2 — pew
nie miał trochę racji Seweryn Soplica, 
mówiąc te słowa, ale nam godzi się za
jąć też odrobinę czasami współczesny
mi. Prześledźmy zatem, co znaczyły 
dawniej wyrazy, którymi się dziś posłu
gujemy.

2 H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Kraków 
2005, s. 170.

Na językach!

Dzisiaj Dawniej

afera ̔ nieuczciwe przedsięwzięcie; 
wydarzenie wywołujące poruszenie’

̔ rzecz do załatwienia, sprawa, 
interes’

agitacja ̔ zjednywanie zwolenników jakiejś 
sprawy, ideologii’

̔ poruszanie się, przechadzanie, 
zażywanie ruchu’

apteczka ̔ komplet lekarstw do udzielania 
pierwszej pomocy; także: szafka, 
torba z medykamentami’

̔ osobne pomieszczenie, pokoik; 
także: szafka, schowek na wódki, 
likiery, przysmaki, aromaty, zioła 
i leki’

awantura ̔ zakłócenie spokoju, kłótnia, zajście’ ̔ osobliwe zdarzenie, niezwykła 
przygoda’

błędny ̔ zawierający błąd, omyłkowy; 
świadczący o zmęczeniu lub 
chorobie, nieprzytomny’

̔ wędrowny, tułaczy’

cham ̔ pogardliwie o człowieku ordynar
nym, grubiańskim, nieokrzesanym’

̔ pogardliwie: osoba należąca do 
niższej grupy społecznej, zwłaszcza 
chłop’
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godny ̔ zasługujący na coś, wart czegoś; 
wzbudzający szacunek, zaufanie’

̔ duży, znaczny’

gorączka ̔ temperatura ciała wyższa od 
normalnej, będąca objawem 
choroby; atmosfera podniecenia, 
niepokoju’

̔ o człowieku zapalczywym, poryw
czym, popędliwym’

grubo ̔ w sposób dający w efekcie grube 
warstwy, kawałki czegoś; o ludziach: 
w sposób wskazujący na czyjąś 
znaczną, nadmierną tuszę’

̔ więcej, niż można się spodziewać’

impreza ̔ widowisko teatralne, zawody 
sportowe, bal organizowane zwykle 
w celach rozrywkowych, dochodo
wych lub propagandowych; potocz
nie: prywatka’

̔ przedsięwzięcie, zamiar, zamysł’

indeks ̔ alfabetyczny spis, rejestr; książecz
ka studenta do wpisywania ocen 
z zaliczeń i egzaminów’

̔ wskazówka zegara lub kompasu; 
drugi palec u ręki, palec wskazują
cy’

jeżeli ̔ jeśli’ ̔ czy’
język ̔ umięśniony narząd znajdujący się 

w jamie ustnej kręgowców; narząd 
smaku, u ludzi także narząd mowy;
narzędzie porozumiewania się danej 
grupy etnicznej; sztucznie skonstruo
wa ny kod do przekazywania 
informacji za pomocą symboli’

̔ jeniec schwytany w celu zdobycia 
wiadomości o nieprzyjacielu’

karmnik ̔ domek dla ptaków’ ̔ chlewik lub jego ogrodzona część, 
w której tuczy się wieprze; ̔ wieprz 
tuczony, przeznaczony na zabicie’

konfident ̔ agent wywiadu, tajny wywiadowca, 
szpieg’

̔ człowiek zaufany, powiernik, 
przyjaciel’

kooperacja ̔ współdziałanie, współpraca’ ̔ spółdzielczość; praca w spółdziel
niach’

krzywy ̔ wygięty, powyginany, odchylony’ ̔ niechętny, nieprzyjazny, niezadowo
lony’

laik ̔ człowiek świecki; ktoś nieznający się 
na danej rzeczy, niekompetentny 
w danej dziedzinie’

̔ zakonnik bez święceń, spełniający 
określone posługi w klasztorze’

martwica ̔ miejscowe obumarcie komórek 
tkanki lub narządu’

̔ widmo, widziadło, upiór’

melanż ̔ przypadkowa mieszanina; potocz
nie: libacja’3

̔ biała kawa, kawa ze śmietanką 
i kremem’

nalewka ̔ napój alkoholowy powstały przez 
zalanie owoców spirytusem’

̔ mała konewka do polewania rąk 
przed jedzeniem i po jedzeniu’

Na językach!

3 Znaczenie nieujęte w cytowanym słowniku
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niedziela ̔ ostatni dzień tygodnia wolny od 
pracy’

̔ tydzień’

niezapominaj-
ki

̔ rośliny o drobnych, zwykle bladonie
bieskich kwiatach’

̔ żartobliwie: spodnie’

obraza ̔ ubliżenie, zniewaga; obrażenie się, 
poczucie się obrażonym’

̔ uszkodzenie ciała; zranienie, 
okaleczenie, obrażenie’

ohyda ̔ coś, co budzi wstręt, odrazę’ ̔ zła opinia, hańba, wstyd, niesława’
okrutnie ̔ w sposób okrutny, bezlitośnie’ ̔ doskonale, wybornie, znakomicie’
opona ̔ rodzaj gumowej obręczy nakładanej 

na koła pojazdów’
̔ kotara, zasłona okrywająca coś’

przewaga ̔ górowanie nad kimś lub nad czymś 
pod względem siły, znaczenia, 
władzy, wpływu, liczebności’

̔ czyn bohaterski, zwłaszcza zwycię
stwo na wojnie, w bitwach itp.’

samoistnie ̔ w sposób samoistny, bez związków 
z czymś’

̔ bez niczyjej pomocy, niezależnie, 
samodzielnie’

sądzić się ̔ pozywać kogoś do sądu, proceso
wać się z kimś’

̔ uważać siebie za coś, za kogoś, 
mniemać coś o sobie’

Klaudia Adamus 
I rok filologii polskiej SUM

Na językach!
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Mam nadzieję, że Wy też, drodzy Czy
telnicy, skrzywiliście się, wzdrygnęliście 
lub poczuliście dyskomfort podobny do 
tego, gdy nadepnie się na klocek Lego 
(wyraz „dyskomfort” należy tu trakto
wać jak eufemizm)..., innymi słowy — 
okazaliście w jakiś sposób dezaproba
tę na widok formy użytej w tytule niniej
szego artykułu. Mnie, przyznaję, nieco 
zabolało serce, gdy z pewnymi opora
mi wystukiwałam na klawiaturze kolej
ne litery — a i pewnie klawiatura gorą
co zaprotestowałaby, gdyby tylko mog
ła, że nie chce być uczestniczką takie
go procederu, że to się po prostu nie 
godzi.

Ktoś mógłby zakrzyknąć: „Hola!” 
(Czy ktoś jeszcze w dzisiejszych cza
sach krzyczy „hola”? Ręka w górę!), 
„Dlaczego mamy zniekształcać mia
nownikową formę nazwiska, skoro na
zwisko to symbol? Jego odmiana to 
brak szacunku dla osoby, o której mó
wimy”.

O kwestię symboliki nazwiska 
i wpływ deklinacji można się spierać, 
choć to utarczka cokolwiek sofistyczna. 
Zajmijmy się drugim zdaniem hipote
tycznego argumentu. Czy skonstruowa
nie zdania w rodzaju „nadano tytuł 
profesora zwyczajnego Janowi Kowal
ski” ma wiele wspólnego z okazaniem 

wzmiankowanemu respektu? Czy na
prawdę powinniśmy czytać powieści 
Władysława Reymont, oglądać filmy 
Andrzeja Wajda, recytować wiersze 
Marii PawlikowskaJasnorzewska i za
chwycać się dziełami malarskimi Woj
ciecha Kossak? Dlaczego nie mieliby
śmy oddawać się lekturze dzieł Gusta
wa HERLINGAGRUDZIŃSKIEGO, nie 
zaśmiewać się przy Misiu Stanisława 
BAREI i nie deklamować sonetów Kazi
mierza PRZERWYTETMAJERA? Któż 
nam zabroni fascynować się grafikami 
Bronisława Wojciecha LINKEGO (albo 
samym LINKEM)?

Kto inny rzeknie, że z odmienionego 
nazwiska trudno nieraz odtworzyć wła
ściwą formę mianownikową. Jeśli użyje
my dopełniacza „Smółki”, to czy bę
dziemy mieć na myśli jegomościa o na
zwisku Smółko, czy Smółka? Owszem, 
w tym argumencie jest trochę racji. Zre
zygnowanie z deklinowania może jed
nak doprowadzić do upowszechnienia 
się zdeformowanej formy nazwiska. 
Hanna Jadacka w jednym z przypisów 
do książki Kultura języka polskiego. 
Fleksja, słowotwórstwo, składnia poda
je taki oto przykład:

Opowiadano mi przed laty, że gen. Józef 
Kuropieska (znany głównie jako więzień 

Przeczytałem ostatnio powieść 
Władysława Reymont...

Na językach!
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PRLu, sądzony w tzw. procesie Tatara 
i zrehabilitowany w 1956 r.) nie pozwalał 
odmieniać swojego nazwiska. Skutkiem 
tego dalsi znajomi generała do dziś (!) 
uważają, że jego nazwisko brzmiało *Ku-
ropiesek na podstawie „rekonstrukcji” mia
nownika z form uznanych za dopełniaczo
we lub biernikowe, np. *Nie widziałem dziś 
gen. Kuropieska; *Znam dobrze gen. Kuro-
pieska; *Mam przyjemność przedstawić 
pani generała Kuropieska. Gdyby w zacyto
wanych zdaniach użyto poprawnych form 
deklinacyjnych, tzn. dopełniacza Kuropie-
ski i biernika Kuropieskę — wskazanie po
prawnej postaci hasłowej nazwiska nie 
sprawiłoby użytkownikom polszczyzny więk
szego kłopotu1.

Możemy więc powtórzyć za autorką: 
„Skoro więc formy zależne czasem uła
twiają, a czasem utrudniają identyfika
cję nazwiska, podany wyżej argument 
nie ma dużej (żadnej?) wartości w dys
kusji nad zakresem odmieniania na
zwisk czy ich fleksją w ogóle”.

W końcu dochodzimy do ostatniego 
argumentu: „odmienianie nazwisk jest 
tak trudne, że normalny człowiek tego 
nie ogarnie”. Otóż wcale nie. Nie trze
ba posiąść wiedzy tajemnej, aby pora
dzić sobie z deklinacją nazwisk, z który
mi się spotkamy. Wystarczy je przypo
rządkować — kierując się końcówką — 
do słów, które znamy i zwykle odmie
niamy bezbłędnie. We wspomnianej 
książce Jadackiej, jak i w wielu innych 
pozycjach, można odnaleźć odpowied
nie, niezwykle pomocne tabele.

Teraz jeszcze dwa argumenty, które 
pomogą rozwikłać ten niemal Ham
letowski dylemat: „odmieniać czy nie 
odmieniać?”

Może się zdarzyć, że wskutek pozo
stawienia form mianownikowych nie 

1 H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Flek-
sja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005, 
s. 38. Od autorki zaczerpnęłam również kilka in
nych przykładów.

będziemy w stanie odróżnić podmiotu 
od dopełnienia, a więc też wykonawcy 
od obiektu czynności. Jeśli usłyszymy: 
„Dziadzio strzelił gola Wyparło”, to nie 
wiedząc, na jakich pozycjach grają po
szczególni piłkarze, nie dowiemy się, 
czy Dziadzio strzelił gola Wyparle, czy 
Wyparło Dziadzi.

Przekonanie o tym, że nazwisk od
mieniać nie wypada, jest chyba stosun
kowo nowe, bo znani pisarze i tłumacze 
nie mieli oporów przed tym, aby deklino
wać — mamy wszak Do Mikołaja Firleja, 
O doktorze Hiszpanie, Mikołaja Do-
świadczyńskiego przypadki i wiele in
nych przykładów z literatury dawniej
szej.

Mam nadzieję, że powyższe zdania 
albo utwierdziły Was w przekonaniu, 
że nazwiska odmieniać się powinno, 
albo — jeśli takiego przekonania nie 
mieliście — zainspirowały do tego, by 
następnym razem, gdy ktoś użyje w od
niesieniu do Waszego nazwiska formy 
mianownikowej, odpowiedzieć: „ale ja 
się deklinuję!”2

Klaudia Adamus 
I rok filologii polskiej SUM

2 Na wzór Michała Rusinka, który przeprowa
dził kiedyś taką rozmowę z panią z banku:

— Czy mogę rozmawiać z panem Michał Ru
sinek?

— Tak, przy telefonie, ale ja się deklinuję.
— A to przepraszam, zadzwonię później.
Za: M. Meller, Czy pan się deklinuje?, www.

wprost.pl/ar/284004/Czypansiedeklinuje/ (dostęp: 
4 III 2015).

Na językach!
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Sport 

Wydawać się może, że uprawianie 
sportu i gry komputerowe to dwie wy
kluczające się rzeczy. Wielokrotnie sły
szeliśmy od rodziców, żebyśmy nie sie
dzieli przed komputerem, tylko poszli 
pograć w piłkę nożną, siatkówkę czy 
po prostu pobiegać. Sport to przede 
wszystkim aktywność fizyczna, mająca 
pozytywny wpływ na nasze zdrowie, 
kondycję czy sylwetkę. Esport zaprze
cza wyżej wymienionym tezom. Po 
pierwsze, nie jest to aktywność fizyczna 
(chyba że za taką uznamy ruchy dłoni 
naciskające klawisze klawiatury czy 

myszkę), po drugie łączy się z grami 
komputerowymi.

Esport, czyli sport elektroniczny, 
to, jak wspomniałem, gry komputero
we, z których do najpopularniejszych 
należą: League of Legends, Quake, 
Star Craft czy Counter Strike. O po
czątkach sportu elektronicznego moż
na mówić już od momentu pojawienia 
się komputera przystosowanego do 
gier i Internetu. Precyzując, za datę 
narodzin esportu można uznać rok 
1997. Powstała wówczas Cyberathlete 
Professional League, pierwsza zawo

E-sport
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dowa liga graczy w najbar
dziej popularną grę Quake. 

Internetowe sporty z roku 
na rok stają się coraz bardziej 
popularne, prawdopodobnie 
jest to związane z rozwijającą 
się technologią i czasem spę
dzanym przez ludzi przed kom
puterami. Esport ma wielu fa
nów na całym świecie, a po
twierdzeniem tego mogą być 
tłumy widzów gromadzących się 
na turniejach najpopularniej
szych gier. W ostatnich latach 
zaczęto nawet transmitować 
zmagania graczy w telewizji, 
co jest objawem masowego za
interesowania tym sportem. Za 
największe wydarzenie espor
to we uważany jest finał trze
ciego sezo nu w grze League of 
Legends. W Polsce esport jest 
również bardzo popularny, w ka
towickim Spodku co roku orga
nizowane są turnieje rangi 
światowej, które przyciągają 
fanów nie tylko z Polski. Obok 
Katowic miastami związanymi 
ze sportem elektronicznym są 
Poznań i Wrocław. Oprócz mię
dzynarodowych turniejów prze
znaczonych dla profesjonal
nych graczy w Polsce odbywa
ją się też liczne turnieje, w któ
rych mogą uczestniczyć inni 
gracze. Przykładem może być 
liga Fantasy Expo Challenge, 
gdzie pula nagród wynosi kil
kadziesiąt tysięcy złotych. Na 
esporcie niezaprzeczalnie da 
się zarobić, profesjonalni gra
cze mają ze swoimi drużynami 
kontrakty zawodowe. Wystar
czy wspomnieć, że za wygraną 
w najważniejszych turniejach 
mię dzynarodowych pięciooso
bowa drużyna inkasuje zazwy

czaj nawet kilka milionów do
la rów. Oprócz nagród w tur
niejach i ligach zawodowych 
profesjonalni gracze otrzymują 
gra ty fikacje za reklamowanie 
producentów związanych z ryn
kiem komputerowym. Jest to cen
na reklama, ponieważ oglą
dal ność esportu sięga kilku mi
lionów widzów.

Warto zastanowić się, dla
czego zmagania zawodników 
w grach komputerowych na
zwano sportem. Wspomniałem, 
że ważnym elementem sportu 
jest aktywność fizyczna, lecz 
nie tylko. Ważnymi czynnikami 
są również rywalizacja, druży
na, zabawa, fair play czy — 
w dzisiejszych czasach — ko
mercyjność. Te cechy można 
przypisać internetowej rywali
zacji. Z pewnością możemy 
uznać ją za rodzaj sportu. War
to jednak zastanowić się, czy 
powinno się esport wymieniać 
jednym tchem obok innych dys
cyplin, takich jak sporty zimo
we czy sztuki walki.

 
Sebastian Wesołowski 

III rok socjologii UP
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Pozdrowienia z... 

Postcrossing to istniejący od 2005 r. ser
wis społecznościowy, za którego po
śred nic twem można losować adresy 
za rejestrowanych w projekcie osób 
z całego świata i wysyłać do nich pocz
tówki. Gdy ktoś otrzyma naszą kartkę, 
zgłasza to przez wpisanie jej ID (uni
kalna kombinacja znaków, na którą 
składają się dwie litery oznacza jące 
kraj i kolejny numer porządkowy) w od
powiednim miejscu na stronie postcross
ing.com. W ten sposób nasz adres 
wchodzi do bazy adresów do wyloso
wania. Kolejny użytkownik trafia na 
niego, dobiera pocztówkę zgodną z na
szymi preferencjami, na kleja znaczek 
i wysyła ją w świat. Proste, prawda?

Do dołączenia do projektu wystar
czy trochę chęci, pieniędzy i przynaj
mniej komunika tywna znajomość an
gielskiego. Ogromna większość post
crosserów spraw nie posługuje się tym 
językiem lub zna go na tyle, że radzi 
sobie z wypisaniem kartki i porusza
niem się po redagowanej w języku an
gielskim stronie głównej serwisu. 

Każdy użytkownik posiada swoją 
osobistą stronę — profil, który uzupeł
nia w do wolny sposób. Najczęściej są 
to informacje o wieku, pochodzeniu 
i hobby, a także lista życzeń dotyczą
cych pocztówek. Jedni życzą sobie ta
kich z kotami, inni pragną widoków 
z Twojego kraju lub najbliższej okolicy, 
jeszcze inni kolekcjonują: flagi, wize
runki głów państwa, reprodukcje obra
zów czy fotografie jedzenia. Ta lista 
jest bardzo ważna, bo ułatwia osobie, 

która wyloso wała adres, dobór odpo
wiedniej kartki. Można też stworzyć li
stę ulubionych — klika jąc przy serdusz
ku obok pocztówki, którą dostał jakikol
wiek inny użytkownik, możesz dodać ją 
do tzw. favów i mieć nadzieję, że losu
jący adres znajdzie w swojej kolekcji 
przeznaczonej do wysłania obiekt Two
ich marzeń. 

Aktualnie w Polsce mamy ponad 
26 tys. postcrosserów, którzy wysłali już 
po nad milion pocztówek! To zdumiewa
jąca liczba, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że koszt wysyłki jednej wynosi około 
sześciu złotych (to cena kartki i najtań
szego znaczka za granicę). Polak po
trafi wiele i zna się na oszczędzaniu, 
wymyślił więc sposób: dzięki firmie Na
piszKartkę.pl, która współpracuje z nie
miecką pocztą, można wysłać pocztów
kę za trzy złote. Pozbawia to niestety 
nasze widokówki polskiego stempla 
i kolorowych znaczków, ale umożliwia 
wysłanie — a przez to i otrzymanie — 
większej liczby pocztówek.

Moja oficjalna kolekcja liczy 197 
kartek, do tego muszę jeszcze doliczyć 
kilkadzie siąt tzw. swapów, czyli wymian 
prywatnych, dokonywanych głównie za 
pośrednictwem Face booka. Mam też 
drugie tyle pocztówek, które są niezapi
sane, ale nie przeznaczam ich do wy
słania — przedstawiają: miejsca, je
dzenie, ludzi, przedmioty i zwierzęta, 
najczęściej koty. Kartki z widokami ku
puję w swoim mieście, te trochę mniej 
związane z miejscem zamieszkania na
bywam przez Internet. Nieocenione jest 

POSTCROSSING
Gdyby ktoś kazał Ci obstawić, ile osób w ■  Polsce pisze jeszcze listy, to jaki 

byłby Twój typ? Kilka tysięcy? A pocztówki? Ilu Polaków może jeszcze wy-
syłać pocztówki? Jeśli sądzisz, że ich liczba jest czterocyfrowa, to tkwisz 
w wielkim błędzie!
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tu Postallove.pl, najpopularniejszy na 
świecie polski sklep z pocztówkami, 
którego właścicielka Ewa Słocińska jest 
autorką bestsellerowej serii „Pozdro
wienia z...” 

W kwietniu miną cztery lata, odkąd 
wysłałam moją pierwszą pocztówkę. Do 
dziś pamiętam dzień, w którym pierw
szą dostałam. Kiedyś listonosz się dzi
wił, skąd do mnie tyle przesyłek, dziś 
już nie pyta. Nawet niemal dwukrotne 
podniesienie cen znaczków nie skłoniło 
mnie do rezygnacji z mojego hobby.

Co daje postcrossing? Radość z wi
zyty listonosza, doskonalenie znajomo
ści języka, możliwość poznania ludzi 
z innych krajów, odmienności ich kultury 
i sposobu bycia, otwarcie się na świat 
i przekonanie, że nawet dla obcych, ni
gdy niespotkanych osób można zrobić 
coś miłego. W końcu ktoś, kto nigdy 

mnie nie widział, nie rozmawiał ze mną, 
nie podał mi ręki, siada przy stole, wy
biera dla mnie wyjątkową pocztówkę, 
zapisuje ją i nakleja znaczek. Nigdy nie 
odzyska tych kilku chwil ani pieniędzy, 
ale mimo to z ochotą skrobie kilka słów, 
które dotrą do mnie za kilka dni, czasem 
tygodni, a bywa, że nawet miesięcy. 

Nie wiesz, czy to dla Ciebie? Wyślij 
jedną kartkę i poczekaj na otrzymanie 
zwrotnej. Zapewniam, że spodoba Ci 
się nie tylko oczekiwanie, ale i zasko
czenie tym, co znajdziesz w skrzynce. 
Ja wysyłam od czterech lat, ale za każ
dym razem, kiedy dowiaduję się, że li
stonosz zostawił coś dla mnie, ekscytu
ję się jak dziecko. I nigdy, przenigdy 
nie czuję się zawiedziona. 

 
Ilona Sieradzka 

III rok filologii polskiej UP

Pozdrowienia z... 
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Felieton 

Witamy w 2015 r. W rzeczywistości peł
nej projektów, liderów i koordynatorów. 
Witamy w świecie ulepszania siebie, 
swoich obszarów rozwoju i poprawia
nia haseł „Bądź sobą!” Bo już samo 
„bycie sobą” nie wystarcza.

Żyjemy w czasach wszechpanującej 
nowomowy. Ci, którzy jeszcze pamięta
ją mowę „normalną”, powinni zacząć 
pisać dla młodszych pokoleń podręcz
niki „jak mówić”, bo niedługo ta umie
jętność całkiem zaniknie. Dlaczego? 
Może dlatego, że zamiast „przygoto
wać niespodziankę” mówimy „organi
zujemy projekt”, decydenta uważamy 
za „koordynatora”, a nie za fajnego 
kumpla. Nie pytamy już o wady i zale
ty drugiej osoby, lecz o „obszary rozwo
ju” i „obszary mocnych stron”. Kieruje
my się „wyznacznikami” zamiast cela
mi, a zadania „projektujemy”, nie pla
nujemy ich. No i oczywiście składamy 
„aplikację”, bo podanie to już chyba 
archaizm.

Do tej pory myślałam, że mnogość ty
tułów magisterskich całkowicie wystar
cza. Otóż nie, tytułów potrzebujemy jesz
cze więcej. Tak żeby starczyło dla każde

go obywatela. A więc mamy co niemiara 
asystentów, liderów, koordynatorów... Ma
ło? Dorzućmy do tego asystentów asy
stentów, koliderów i wicekoordynatorów. 

Pytanie, czy jesteśmy godni tych 
wszystkich stanowisk. Ależ oczywiście! 
Po przeczytaniu tak wielu współczes
nych poradników mówiących o tym, jak 
osiągnąć szczęście, jak zdobyć sukces, 
jak być najlepszym... Po setkach szko
leń mających zachęcić nas do rozwija
nia własnej osobowości, do szukania 
inspiracji, do ciągłego poprawiania sie
bie, czy mamy jeszcze wątpliwości co 
do używania tak górnolotnych tytułów 
i zwrotów?

Możemy się śmiać z przemówień 
PRLowskich polityków, z wypowiedzi 
Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego i ich nic 
niemówiących sprawozdań. Niemniej 
widzę pewne podobieństwo do nich 
w mistrzostwie używania dzisiejszych, 
tak naprawdę w większości pustych 
sformułowań. Czy nikogo nie za sta na
wia, po co to wszystko?

 
Alicja Wielgus 

III rok filologii polskiej UP

Projekt-mowa
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Pięścią w oko   

Tak pisał pewien zacny poeta... A na
wet jeżeli nie pisał, to zapewne napisać 
chciał (na świecie żyje siedem miliar

dów ludzi na świecie, więc nie śmiał
bym insynuować, że mógłbym stwo
rzyć, choćby przypadkiem, cokolwiek 

Spieszmy się kochać 
stereotypy

Spieszmy się kochać stereotypy, bo tak szybko odchodzą!
Zostają po nich smuty i człowiek nieskory do dysputy.
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Pięścią w oko   

oryginalnego). Ale do rzeczy. 
Wszyscy dziś dookoła poniżają 
stereotypy. Działacze stowarzy
szeń wszelakich przyczepili się 
do nich jak rzep do czegoś lep
szego i szkalują, ile mogą. A to 
się słyszy, że banda bezmó
zgów rzuca sloganami zamiast 
podjąć merytoryczną dyskusję, 
a to że ciemnogród w narodzie 
i myśli schematami. Jeździ się 
po wszelkich biedakach, co roz
róż niają tylko czarne i białe, 
dlatego że nie próbują w imię 
nowoczesności i tolerancji zmie
szać odcieni i kolorów. Jeździ 
się też po pogromcach mono
chromatyków i daltonistów, że 
wciskają swoją ideologię i... 
nie przyjmują do wiadomosci 
racjonalnych argumentów! Zro
biła się swoista moda na nisz
czenie oponenta przez podkre
ślanie jego stereotypowego my
ślenia. Najczęściej przybiera to 
formę użalania się nad sobą. 
I tak słuchamy rosłych brojle
rów z błyszczącymi w słońcu 
glacami, którzy mówią z czułoś
cią i skruchą: „Media nas nie 
rozumieją..., lewica również! My 
mamy dobre serduszka i ni
kogo nie chcemy skrzywdzić, 
pomagamy starszym osobom, 
zwłaszcza kombatantom, któ
rzy walczyli o naszą niepodle
głość, ale ciągle padamy ofia
rą stereotypów! To nie nasza 
wina. Owszem... czasem jeden 
z drugim zapłonie gniewem, 
jak tęczę zobaczy, ale tylko 
metaforycznie!” Z przeciwnej 
strony słyszymy wojownicze 
głosy Tęczowej Armii, która 
manifestuje rozpoczęcie walki 

ze stereotypami dotyczącymi 
członków społeczności LGBT. 
Abstrahuję od ideologii, te gru
py przywołuję tylko poglądo
wo, jako że każdy je zna i wszy
scy wiedzą, że nie darzą się 
miłością oraz, co najważniej
sze, posługują się tym samym 
mechanizmem. A jest on ba
nalnie prosty:

1. Ciśniemy wroga, że po
sługuje się stereotypami, uogól
nieniami i frazesami.

2. Robimy dokładnie to sa
mo, obrzucając go stereotypo
wymi sloganami, ale gdy oskar
żymy go, zanim on zdąży nas 
oskarżyć, to wytrącimy mu broń 
z ręki i już nie będzie mógł nas 
oskarżyć.

Ale spokojnie, nie tylko te 
dwie grupy tak czynią. To sa
mo robią wszystkie partie poli
tyczne, to samo wegetarianie 
to samo mięsożercy, to samo 
feministki, to samo szowiniści, 
to samo faszyści, to samo zwo
lennicy multikulti, to samo Ro
mowie, to samo Polacy, to sa
mo... MY!

Tak, wszyscy posługujemy 
się stereotypami! Wszyscy!

Oczywiście, drogi Czytelni
ku, wiem, że jako osoba świat
ła (piszę, jakby nie było, do 
prasy akademickiej) już się go
tujesz wewnętrznie, że to nie
prawda, że Ty jesteś racjonali
stą rozważającym starannie 
każdy fakt i dzielącym włos na 
czworo. Ale zapewniam, że je
żeli będę szedł naprzeciwko 
Ciebie nocą, ciemną uliczką, 
w swoim ukochanym dresie, 
z moją łysą, mieniącą się 
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w blasku latarni glacą, będę 
trzymał ręce w kieszeni i (nie 
daj Boże!) zamyślę się w tej 
chwili (daje to w moim wypad
ku wyraz twarzy średnio ogar
niętego goryla) i tylko żar pa
pierosa będzie rozświetlał mo
ją twarz, to spuścisz głowę, 
przyspieszysz kroku, złapiesz 
się za portfel i będziesz myślał 
o tym, gdzie jest najbliższy ko
misariat i że tacy bandyci nie 
powinni chodzić po ziemi. 
A przecież to tylko... stereotyp! 
Bo z natury swej i wychowania 
jestem irenistą, który niepo
trzebną przemocą się brzydzi. 

Nie myśl jednak, drogi Czy
telniku, że ganię Cię za to! 
Wręcz przeciwnie. Cieszę się, 
że masz ten sam wspaniały 
dar co ja. Posiadasz więc zdol
ność uogólniania, wnioskowa
nia z części o całości (starożyt
ni mędrcy nazwali to pars pro 
toto). Gdyby nie ta prosta umie
jętność, nigdy nie miałbyś oka
zji zaistnieć, bo Twój pradziad 
dałby się zastrzelić na wojnie, 
rozważając, czy kula z kała
cha jest równie śmiertelna jak 
pocisk z mauzera 98. Albo — 
wcześniej — Twój praprzodek 
żyjący w lesie dałby się zeżreć 
wilkom, zakładając, że choć je
den osobnik z pianą na pysku 
pogryzł jego kumpla, to prze
cież nie można myśleć stereo
typami i kolejny wilk może być 
inny..., mieć dobre serduszko 
i tylko może chcieć się poba
wić, bo przecież ma inne umasz
czenie i nawet piana ściekają
ca mu po kłach jest jakaś bar
dziej przyjazna. Więc jeżeli 

czytasz ten felieton, to wspo
mnij, jak genialnych miałeś 
przodków! I doceń stereotypy! 
Ja wiem, że być może świat 
stracił przez nie wiele wspania
łych rozważań natury egzysten
cjal nometafizycznej, ale z pew
nością dzięki temu udało się 
nam osiągnąć liczbę siedmiu 
miliardów wspaniałych ludzi 
stąpających równocześnie po 
naszej cudnej planecie. 

Apeluję więc jeszcze raz! 
Nie posługujmy się stereotypo
wym przedstawianiem stereoty
pów. Dzięki nim potrafimy szyb
ko reagować na zagrożenie, co 
często ratuje nam życie. Dlacze
go widząc Niemca w mundu
rze, widzimy od razu nieludzkie
go mordercę? Bo tak najczę
ściej było w czasie wojny. Dla
czego boimy się, widząc dresa 
w ciemnej uliczce? Bo bardzo 
często faktycznie oznacza on za
grożenie. Jaka jest różnica mię
dzy tymi stereotypami? Pierw
szy jest już nieaktualny. A jeżeli 
nieaktualny, to i niefunkcjonal
ny. Tak więc warto czasem roz
ważyć stereotypy, którymi się 
posługujemy, ale warto też do
cenić przysługi, jakie stereotypy 
nam oddają, uwalniając nas od 
każdorazowego myślenia o pro
blemach, o których myśleć nam 
się nie chce. Mózg mamy tylko 
jeden! Nie przeciążajmy go bez 
potrzeby. 

Damian Stec 
I rok filologii polskiej SUM

Więcej felietonów na: 
jacekanachronin.blogspot.com

Pięścią w oko   
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Spektakl Pułapka na myszy powstał na 
podstawie sztuki Agathy Christie pod 
tym samym tytułem. Przedstawienie zy
skało niezwykłą popularność, grane 
jest w Londynie nieprzerwanie od 
1952 r. Sztukę wystawia Teatr im. Juliu
sza Słowackiego od 2007 r., a krakow
ską adaptację wyreżyserowała Olga Li
pińska. 

Akcja rozgrywa się w niewielkim 
pensjonacie pod Londynem, prowadzo
nym przez młode małżeństwo — Mollie 
(Karolina Kazoń) i Giliana (Grze gorz 

Łukawski) Ralstonów. Przyjeżdżają pierw
si goście. Nie wiedzą jeszcze, że po
przedniego dnia w mieś cie doszło do 
okrutnej zbrodni. Tajemniczy morderca 
zapowiedział kolejne ofiary, a trop pro
wadzi prosto do pensjonatu, który zo
stał odcięty od świata przez zamieć 
śnieżną. Właściciele i goście ,,Monks
well Manor” znajdują się w śmiertel
nym niebezpieczeństwie, ale także każ
dy z nich może okazać się mordercą. 
Atmosfera jest gęsta od niepokoju 
i wzajemnych podejrzeń. 

W pułapce

Recenzja
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Spektakl Pułapka na myszy
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Mimo interesującego tematu (mor
derstwo, tajemniczy motyw zabójstwa, 
poszukiwanie zbrodniarza), przedsta
wienie niestety czasami nudzi, momen
tami akcja wyraźnie zwalnia. Spekta
klu nie ratują bohaterowie, niewątpli
wie charakterystyczni, lecz ich wyjątko
wy i specyficzny rys został nadany 
przez autorkę sztuki, a aktorzy nie za
wsze stają na wysokości zadania. Sztu
ka w założeniu miała być lekka, na
pisana z polotem i humorem, jednak 
moim zdaniem tego ostatniego zdecy
dowanie zabrakło. Odrobinę śmiechu 
wprowadzały językowe potknięcia ob
cokrajowcacwaniaczka Paraviciniego, 
granego przez Marcina Kuźmińskiego. 
Na pozytywną opinię zasługuje bez 
wątpienia świetny Marcin Kuźmiński, 
wcielający się także w postać samej 
Agathy Christie. To rola odrębna, nie
mająca nic wspólnego z akcją przed
stawienia, ale też zdecydowanie naj

lepsza i najbardziej zapadająca w pa
mięć. Na niekorzyść aktorów działa 
również to, że niektóre wypowiadane 
przez nich kwestie były niestety niesły
szalne. Co prawda siedziałam na bal
konie drugiego piętra, myślę jednak, że 
niezależnie od miejsca publiczność po
winna słyszeć dialogi. Za to dopraco
wana scenografia Ryszarda Melliwy 
znakomicie oddawała charakter salonu 
małego angielskiego pensjonatu. 

Moim zdaniem sztuka nieco rozcza
rowuje, po tak znanym i uznanym tek
ście niewątpliwie znakomitej autorki 
można było się spodziewać więcej. Coś 
nie do końca zagrało, lecz warto pójść 
i sprawdzić samemu, choćby nawet dla 
samej atmosfery panującej w przepięk
nych, historycznych wnętrzach Teatru 
im. Słowackiego w Krakowie.

 
Kinga Giemza 

I rok filologii polskiej SUM
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Recenzja

Bez odpowiedzi — 
Ukojenie 

Jeffa VanderMeera* 

Ukojenie Jeffa VanderMeera to trzecia 
już wyprawa do tajemniczej Strefy X, 
w której racjonalizm mierzy się z tym, 
co niepojęte lub też sprzeczne z logiką. 
Dwie poprzednie części serii Southern 
Reach — przedstawiające losy dwuna
stej wyprawy oraz mechanizmy funkcjo
nowania agencji rządowej, która miała 
badać fenomen tego miejsca — pozo
stawiły wiele otwartych pytań oraz nie
wyjaśnionych tajemnic. Zwieńczenie 
trylogii wyjaśnia pewne kwestie, choć 
jednocześnie pozostawia wiele miejsca 
dla wyobraźni czytelnika, jego przemy
śleń czy sposobów interpretacji przed
stawionych zdarzeń. 

Trzeci tom to trzy punkty widzenia, 
trzy różne zetknięcia z tajemnicami 
Strefy. Przeplatające się opowieści, któ
re wiążą przeszłość z teraźniejszością, 
przedstawiają dalsze losy Ptasiego Du

cha oraz Kontrolera, pogłębiają portret 
psychologiczny i motywację Dyrektorki, 
ale wprowadzają także postać Latarni
ka — osoby związanej z tamtym miej
scem w szczególny sposób, będącej 
świadkiem pewnych anomalii. 

Trzeba stwierdzić, iż autorowi uda
ła się sztuka trudna, wręcz karkołom
na — Ukojenie zachowuje niepokojącą 
atmosferę poprzednich tomów; wyja
śnia niektóre zagadki, ale jednocześ nie 
prowokuje kolejne dociekania i wątpli
wości. Nie zapewnia łatwych, satysfak

* J. VanderMeer, Ukojenie, przeł. A. Gralak, 
Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2015; oryg. ang.: 
Southern Reach, t. 3: Acceptance. ry
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Recenzja

cjonujących odpowiedzi, zmu
sza raczej do ciągłej uwagi, 
indywidual nych prób rozstrzyg
nięcia, co może być prawdą, 
a co jej zaprzeczeniem. Van
derMeer zręcznie mnoży tropy 
i wskazówki. To swoista gra 
z czytelnikiem, jego oczekiwa
niami, gdyż zostają tu zanego
wane wszystkie stereotypowe 
rozwiązania, do których przy
zwyczaiła nas literatura, także 
fantastyczna. Nie ma więc po
czucia bezpieczeństwa i jasne
go wytłumaczenia dziwnych 
zdarzeń. 

Pojawia się za to pytanie 
o granice poznania i istotę toż
samości. Czy jest ona nieod
łączną właściwością każdego 
bytu? A może to płynny kon
strukt, ulegający różnym, na
wet fantastycznym przekształ
ceniom, zbyt skomplikowanym 
dla umysłu, który nie potrafi 
pokonać własnych ograniczeń, 
bo zawsze poszukuje racjonal
nego rozwiązania? Te rozterki 
to warzyszą bohaterom — zagu
bionym, zdezorientowanym, zmu  
szonym do określenia na nowo 
swojego miejsca w świecie. 
A świat ten jest niezrozumiały, 
groźny, bo nie można jasno 
określić zasad nim rządzących 
czy wyznaczyć przyczyny anor
malnego stanu oraz jego kon
sekwencji. Taka wizja świata 
przedstawionego stanowi dużą 
zaletę Ukojenia, gdyż czytelnik 
współodczuwa rozterki bohate
rów, poza tym jego udziałem 
staje się podobny stan zagu
bienia, niepewności. Wciągnię
ty w sam środek akcji, musi sa
modzielnie dokonać oceny zda
rzeń i ich interpretacji.
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Z całą pewnością ostatni tom 
trylogii może budzić irytację 
osób, które cenią sobie klarow
ne zakończenie, zawierające ja
sne wytłumaczenie wcześ niej
szych wydarzeń. Czy jednak za
wsze jest ono możliwe? Dla po
szukujących zaś lektur, które nie 
dadzą później spokojnie zasnąć, 
to idealna propozycja — hip
notyzująca, intrygująca swoją 
atmosferą i stawianymi pytania
mi.

Sylwia Kępa 
II rok filologii polskiej SUM
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Teatr nie należy do najpopularniej
szych form spędzania czasu. Pewnie 
powodów jest kilka: bo „nudno”, jak 
twierdzą niektórzy, bo drogo, bo szko
da chwil, które można by wykorzystać 
na imprezę innego typu. Niemniej 
część z nas do teatru chodzi. Do ja
kich miejsc uczęszczamy więc najczę
ściej i dlaczego?

W rankingach popularności teatrów 
publicznych w Krakowie pierwsze miej
sce zajmuje Bagatela. Czyżby to ozna
czało, że najbardziej lubimy się w te
atrze śmiać? Bagatela bowiem znana 
jest przede wszystkim z fars, które są tu 

grane, oraz z aktorskich sław, np. Ur
szuli Grabowskiej, Magdaleny Walach 
czy wschodzącej gwiazdy Maurycego 
Popiela. Bagatela jest głównie teatrem 
komediowym, choć oczywiście nie tyl
ko, o czym świadczą pojawiające się 
w repertuarze co jakiś czas sztuki „po
ważne” czy klasyczne, takie jak: Ham-
let, Mefisto, Układ. Przewaga fars po
woduje jednak, że Bagatela uważana 
jest głównie za teatr popularny, po czę
ści komercyjny (o czym świadczą choć
by reklamy migające na budynku czy 
samochód pewnej marki stojący swego 
czasu wewnątrz), a w związku z tym — 

JAKI TEATR WYBRAĆ?

Coolturka
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Studenci mają niekiedy sporo wolnego czasu, który można spędzić nad  ■
książkami, ale z jakichś powodów tak się nie dzieje. Istnieją różne alterna-
tywy — od gier komputerowych do wypraw za miasto. Są też liczne powo-
dy ku temu, aby zostać w łóżku (np. w celu odespania nocnej nauki). Co 
jednak sprawia, że mimo wszystko wybieramy czasem opcję jeszcze 
inną — teatr?
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przeznaczony dla mas. Niemniej jeżeli 
mamy ochotę odpocząć, rozerwać się 
po całym dniu, ubawić się do łez, to Te
atr Bagatela może spełnić te potrzeby.

W Krakowie mamy jeden z ważniej
szych teatrów w kraju — Narodowy Te
atr Stary im. Heleny Modrzejewskiej. 
Ważny, ponieważ stanowi jedną z na
szych dwóch scen narodowych. Widow
nię w dużej części zapełniają młodzi lu
dzie, bardzo często studenci. Mogą 
znaleźć w tym teatrze awangardę, któ
ra jednych odstrasza, drugich przycią
ga. Dzięki ciągłym promocjom biletów 
teatr ten niewątpliwie może przycią
gnąć rzeszę studentów. W repertuarze 
znajdziemy sztuki znanych, klasycz
nych autorów: Oresteję, Król Leara, 
Akropolis, a także coś z nowszej dra
maturgii: Pawia królowej czy Geniusza 
w golfie. Musimy jednak liczyć się 
z tym, że sztuki będące adaptacjami 
dzieł niekoniecznie są ich odwzorowa
niem, a niekiedy wręcz tylko punktem 
wyjścia do eksperymentów reżysera. 
W związku z tym teatr ten jest atrakcyj
ny dla młodych ludzi, którzy szukają 
nowości. Czy komuś się to podoba, czy 
nie, pod tym względem Teatr Stary jest 
jedną z ciekawszych krakowskich scen.

Teatr, który na pewno rozpoznają 
wszyscy, to Teatr im. Juliusza Słowac
kiego. Ze względu na umiejscowienie 
i na kształt oraz wielkość budynku nie 
sposób nie wiedzieć o jego istnieniu. 
Dzięki temu zapewne przyciąga w so
botnie wieczory pokaźną liczbę widzów, 
chcących się „ukulturalnić”. Przekrój te
matyczny sztuk, jakie goszczą na de
skach teatru, jest dość spory. Od moty
wu duszy rosyjskiej (Maskarada), przez 
dramaty wybitnych twórców zachod
nich (Chory z urojenia, Kochanek), aż 
po analizę społeczeństwa polskiego 
(Cosi, gdziesi, kajsi, ktosi). Teatr Sło
wackiego jest i dla tych, którzy szukają 
w teatrze wielkiej pompy, okazji do wło

żenia odświętnego stroju, i dla tych, 
którzy mają potrzebę obcowania ze 
sztuką „wysoką” i wspaniałymi osobo
wościami aktorskimi.

W opinii sporej liczby miłośników 
krakowskich teatrów jednym z najlep
szych jest Teatr Stu. To nie tylko sztuki 
na wysokim poziomie, grane profesjo
nalnie przez znanych i cenionych akto
rów, ale także różnorodność tematycz
na powodują, że widownia wciąż jest 
zapełniona. Można w repertuarze tego 
teatru znaleźć i sztuki ambitne, czego 
przykładami mogą być Biesy, Król  
Lear, Wyzwolenie, i dzieła komediowe, 
jak Kogut w rosole czy Roma i Julian. 
Najważniejszą zaletą Teatru Stu jest na 
pewno profesjonalizm. Inną, dość istot
ną zwłaszcza dla studentów — ceny bi
letów. Jeśli dodać do tego jednak brak 
zniżek i możliwości zakupu tzw. wejś
ciówek, to niestety okazuje się, że dla 
większości spektakle w tym teatrze są 
niedostępne. Może warto czasem zre
zygnować z kilku/kilkudziesięciu piw 
(czy innych trunków) i w czasie studiów 
choć raz odwiedzić Teatr Stu? Satys
fakcja gwarantowana.

Ciekawą ofertę zapewnia swoim mi
łośnikom Teatr Groteska. To miejsce nie
banalne, gdyż aktorzy posługują się 
w inscenizacjach lalkami. Teatr formy, 
który może nie jest jeszcze tak popular
ny w naszym kraju, zdobywa coraz więk
sze uznanie na świecie. Póki co, Grote
ska przyciąga głównie zwolenników te
go rodzaju sztuki i dzieci, gdyż bardzo 
wiele spektakli kierowanych jest właśnie 
do tej grupy odbiorców. W repertuarze 
znajdziemy m.in. Mistrza i Małgorzatę, 
Kandyda, a także spektakl Przemiany, 
oparty na teatrze tańca. Groteska jest 
przeznaczona dla tych, którzy oczekują 
widowiska atrakcyjnego wizualnie, 
a sam aktor im nie wystarcza.

Teatrem, który najczęściej określa 
sie jako „dziwny”, jest Łaźnia Nowa. 

Coolturka 
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Nazwa, umiejscowienie, budynek bu
dzą spore zaciekawienie. Teatr powstał 
bowiem w dawnym budynku szkolnym 
i znajduje się w dzielnicy Nowa Huta. 
Co proponuje? Na pewno liczne festi
wale i intrygujące spektakle, w tym se
riale teatralne! To zdecydowana no
wość na krakowskiej scenie. Twórcami 
tego eksperymentu są Monika Strzępka 
i Paweł Demirski, a ich dzieło Klątwa. 
Odcinki z czasów beznadziei zostało 
uznane przez niektórych krytyków za 
jedno z ważniejszych wydarzeń teatral
nych ubiegłego roku. Oprócz tego Łaź
nia Nowa oferuje takie spektakle, jak 
Trzej muszkieterowie, Emigranci czy 
Koncert życzeń. Jest więc w czym wy
bierać, pozostaje tylko wsiąść w auto
bus lub tramwaj i podążyć ścieżkami 
Nowej Huty, a przy okazji przekonać 
się, że naprawdę nie jest tam tak 
strasznie, jak mówią, a ulicami nie cho

dzą duchy ani inne stwory — można 
przeżyć.

To tylko przegląd kilku krakowskich 
scen. Do wyboru jest znacznie więcej 
i z pewnością ci, którzy do teatrów cho
dzą, doskonale o tym wiedzą. Wiedzą 
też, dlaczego wykorzystują swój czas 
wolny na tego typu rozrywkę, choć nie 
zawsze się to w rozrywkę wpisuje. 
Oprócz wrażeń estetycznych teatr, przy
najmniej częściowo, stara się zapewnić 
widzom doznania intelektualne, próbę 
refleksji i chwili namysłu nad ludzkimi 
problemami. Z pewnością każdy, kto 
chodzi do teatru, wie, po co do niego 
idzie i czego oczekuje. I jeśli nawet te 
oczekiwania nie zawsze zostaną speł
nione, to warto się chociaż o tym prze
konać. 

 
Alicja Wielgus

III rok filologii polskiej UP

Coolturka

Teatr im. Juliusza Słowackiego
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Historia polskiego kina zaczyna się na 
samym początku XX w. Już w 1902 r. 
Kazimierz Prószyński wyreżyserował 
niemy Powrót birbanta i Przygodę do-
rożkarza. Polski przemysł filmowy na
pędził również Georges Meyer (właśc. 
JosephLouis Mundviller) obrazem An-
toś po raz pierwszy w Warszawie (1908). 
Były to krótkie nieme filmy o prostej fa
bule, obrazujące przygody głównego 
bohatera, niemniej stanowiły one pod
stawę rozwoju naszej kinematografii. 

Wraz z dziejami Polski zmieniał się 
również film, który po odzyskaniu nie
podległości w 1918 r. nabrał bardziej 
wyrazistego charakteru. Wyłonił się no
wy gatunek — melodramat patriotycz
ny, mający łączyć obrazy historyczne 
z wątkiem miłosnym, by zyskać na 
atrakcyjności. Według Rafała Marszał
ka, historyka filmu, taka kombinacja uj
mowała filmowi jakości, zaburzała czy
sty przekaz. Badacz wyróżnił jednak naj
wybitniejszego polskiego reżysera tego 
okresu Józefa Lejtesa, który zasłynął 
Huraganem czy Młodym lasem i został 
doceniony przez rosyjskich ludzi kina. 

Oprócz scen wojennych na ekra
nach kin można było zobaczyć praw
dziwe życie i odzwierciedlenie podzia
łów społecznych. Obrazem patriarchal

nego porządku były Gehenna w reży
serii Michała Waszyńskiego oraz Trę-
dowata Juliusza Gardana. Co ciekawe, 
te filmy nie pokazywały rzeczywistości, 
ale odzwierciedlały — według R. Mar
szałka — pewien stereotyp obycza
jowy.

Polskie kino

Coolturka



26

Na czas drugiej wojny świa
towej przerwano produkcję fil
mową, lecz znaczenie filmu nie 
zmalało. W kinach wyświetla
no tylko niemieckie propagan
dówki, stąd chodzenie do kina 
uważano za zdradę narodową. 
Takie hasła, jak „Tylko świnie 
siedzą w kinie” czy „Padlina 
idzie do kina”, miały być formą 
protestu wobec okupanta. Miej
scem konfrontacji z wrogiem 
i buntu była kultura polskiego 
państwa podziemnego, ponie
waż mimo zakazu Polacy, 
zwłaszcza krakowianie, spoty
kali się w salkach i piwnicach 
na patriotycznych seansach. 
Oglądanie polskich filmów sta
nowiło ogromne ryzyko. To po
kazuje, jak wielką wagę miał 
dla społeczeństwa film — był 
nie tylko rozrywką (oczywiście 
oderwanie się choć na chwilę 
od przerażającej rzeczywistoś
ci było ważne), ale też istotną 
częścią kultury narodowej.

Właśnie te nielegalne pro
jekcje podczas wojny zainspi
rowały nastoletniego wówczas 
Romana Polańskiego. Co praw
da jego życie osobiste może 
budzić wątpliwości, ale jako 
artysta jest naszą dumą naro
dową. Jego największe dzieła, 
takie jak Dziecko Rosemary, 
Chinatown, Dziewiąte wrota, 
Olivier Twist, Autor widmo, 
a przede wszystkim oscarowy 
Pianista, to klasyki światowego 
kina z najlepszą międzynaro
dową obsadą (Jack Nicholson, 
John Hou ston, Mia Farrow, 
Johnny Depp, Adrien Brody, 
Pierce Brosnan, ale także Woj
ciech Pszoniak czy Krzysztof 
Globisz). 

Skoro mowa o filmie jako 
wizytówce kultury polskiej, to 
nie można nie wspomnieć o te
gorocznych Oscarach i zwy
cięzcy w kategorii: najlepszy 
film nieanglojęzyczny — Idzie 
Pawła Pawlikowskiego. Czar
nobiały film, którego akcja 
rozgrywa się w Polsce w latach 
sześćdziesiątych, opowiada 
niebanalną historię młodej za
konnicy, pokazując ówczes ną 
rzeczywistość i problemy, z ja
kimi zmaga się człowiek gotów 
poświęcić życie dla Boga. 

Wróćmy jednak do historii. 
W 1975 r. na Forum Filmow
ców w Gdańsku Andrzej Waj
da i Krzysztof Zanussi zarzu cili 
władzy komunistycznej ogra ni
cze nie artystom swobody w two
rzeniu filmów ukazujących pro
blemy społecznopolityczne tego 
okresu. Ten artystyczny bunt 
zapoczątkował w sztuce filmo
wej nurt zwanym kinem mo
ralnego niepokoju. Pierwszym 
filmem tego nurtu był debiut 
Krzysztofa Kieślowskiego Per-
sonel (1975); następnie poja
wił się Człowiek z marmuru 
Andrzeja Wajdy — film bar
dzo ważny dla polskiego spo
łeczeństwa, ukazujący drama
ty lat pięćdziesiątych. Począt
kowo scenariusz nie został 
za akceptowany przez władze 
komunistyczne, a film na rea
li zację czekał 10 lat. Kontynua
cją obrazu był Człowiek z że-
laza, nawiązujący do strajków 
sierpniowych w 1980 r.

Lata osiemdziesiąte i dzie
więćdziesiąte to złoty okres 
polskiej komedii. Kto nie zna 
Vabank, Kingsajz, C.K. Dezer-
terów, Misia, Seksmisji, Kilera 

Coolturka 
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czy Chłopaki nie płaczą? Można by tak 
wymieniać jeszcze długo, ale rzecz 
w tym, że również i w filmach o lżejszej 
formie tematem stają się wady narodo
we Polaków. Kino wpływa na naszą 
mentalność i pozwala nabrać dystansu 
do naszego obrazu społecznego.

Od jakiegoś czasu prześladuje mnie 
pytanie, dlaczego mówi się o upadku 
polskiego kina. Dlaczego w ostatniej 
dekadzie hitami roku były zazwyczaj 
najgorsze szmiry, a w telewizji emituje 
się serialiki mające się nijak do każdej 
właściwie dziedziny życia. 

Filmy sprzed lat były nasze, swoj
skie, oryginalne. Teraz mamy do czy
nienia z modą na kopiowanie tego, co 
zachodnie, wzorowanie się na obcych 
scenariuszach. Przecież Kasia i Tomek 
to adap tacja kanadyjskiego pierwo
wzoru, a Miodowe lata czy Niania zo
stały wyprodukowane na licencji ame
rykańskiej. 

W kinie natomiast ogląda się Kac 
Wawę, Wojnę polsko-ruską, Baby są ja-
kieś inne, Ciacho, Drogówkę. Nie je
stem nawet pewna, czy wymieniłam te 
filmy w porządku chronologicznym, po
nieważ reprezentują tak marny poziom 
artystyczny, że nie można ich podpo
rządkować żadnemu aspektowi życia 
publicznego. Mimo to mają one dość 
dużą oglądalność. Moim zdaniem dzie
je się to za sprawą multipleksów, roz
powszechniających tego typu produk
cje. Na ambitniejsze filmy trzeba się 
wybrać do kin studyjnych. 

Oczywiście niesprawiedliwa byłaby 
teza o całkowitym upadku polskiej ki
nematografii. Jej jakość utrzymują takie 
filmy, jak: Plac Zbawiciela Krzysztofa 
Krauzego, Pod Mocnym Aniołem Woj
ciecha Smarzowskiego, Bogowie Łuka
sza Palkowskiego, Pokłosie czy Jack 
Strong Władysława Pasikowskiego. Za 
najświeższy sukces polskiej kinemato
grafii uważam (oczywiście poza wspo

mnianą Idą) Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej (laureatki ostatniego fe
stiwalu Berlinale). To dość nieprzecięt
na historia o poczuciu obecności bli
skich, których nie ma już na tym świe
cie. Ma szansę przemówić do wszyst
kich widzów.

Telewizja Polska, emitując Czas ho-
noru, również trafiła do serc Polaków, 
pokazując wreszcie coś naszego, na
szą własną historię — coś, co właśnie 
powinno być kultywowane.

Kończąc historyczną podróż po pol
skim kinie, chciałabym zaapelować, by 
doceniać polskich reżyserów i oczywi
ście aktorów, którzy nadają mu wyraz. 
Wspierajcie ich kunszt, chodząc do ki
na, nie tylko amerykańskie produkcje 
są warte oglądania — możecie poczuć 
się miło zaskoczeni.

 
Agata Marciniak

III rok socjologii UP

Coolturka 
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Czy zastanawialiście się kiedyś, jak 
by wyglądał świat, gdyby nie wielkie 
umysły i serca ludzi, którzy z wielką 
determinacją zmieniali rzeczywistość? 
Z pew nością tkwiliśmy dotąd w epoce 
kamienia łupanego, zadowoleni z ko
lejnego bezczynnego dnia, rozpalając 
ogień w swojej jaskini.

Wierzę, że nie ma przypadku w tym, 
że ludzie zostali wyposażeni w szare 
komórki i zaryzykuję stwierdzenie, że 
grzechem jest niewykorzystywanie wła
snego potencjału. 

Pierwszym bohaterem cyklu „Wielcy 
Ludzie” będzie Albert Einstein, ikona 

dwudziestowiecznej nauki. Za sprawą 
teorii względności zmienił tor myślenia 
w dziedzinie fizyki i astrofizyki, rewolu
cjonizując te dziedziny nauki. 

Nie od początku swojego życia (czyli 
od 1879 r.) Albert był jednak wybitny. 
Przeciętny uczeń, po skończeniu w Zury
chu (urodził się w Niemczech, ale szkołę 
wyższą ukończył w Szwajcarii) studiów, 
podczas których nie wykazał się świetny
mi wynikami, przez blisko dwa lata nie 
mógł znaleźć pracy. Jego ciekawość 
świata i upór jednak zwyciężyły. 

Pewnego słonecznego dnia wiosną 
1905 r., siedząc w autobusie i patrząc 
na oddalającą się wieżę zegarową, 
dwudziestosześcioletni Albert przypo
mniał sobie, że jako dziecko próbował 
sobie wyobrazić, jak to jest poruszać 
się z prędkością światła. Nikt jeszcze 
nie wiedział, że ten dzień zapoczątko
wał przełom w dziejach ludzkości. Ta 
chwila zagłębienia się we własnych 
myślach zaowocowała wnioskiem, któ
ry Einstein sformułował mniej więcej 
w następujący sposób: im szybciej po
ruszam się w przestrzeni, tym wolniej 
w czasie. Ta zależność między czasem 
i przestrzenią dała podstawę teorii 
względności. 

Fenomen jego umysłu jest niekwe
stionowany, lecz bardziej fascynuje 
mnie jego biografia. Fakt, że swoje ba

Wielcy ludzie

E = mc²

Albert Einstein (fot. Wikipedia)
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dania naukowe prowadził w czasie 
pierwszej wojny światowej, jest tym bar
dziej imponujący, że musiał pokonać 
wiele przeszkód na drodze do swoich 
odkryć. Naukowcy w tym czasie nie mo
gli opuszczać swoich krajów, a ich 
wszystkie działania były ściśle kontro
lowane. Einstein jednak współpracował 
z wieloma naukowcami, m.in. z Nie
miec czy Rosji, którzy badali zaćmienie 
Słońca, by udowodnić jego teorię. Ob
stawał przy swoich poglądach nawet 
na posiedzeniach pełnych wątpiących 
profesorów.

Kiedy został zaproszony do Nie
miec, zdawał sobie sprawę, że to może 
przynieść wiele korzyści jego bada
niom, ale w tym czasie miał już żonę 
i dwójkę dzieci, więc wyjazd do Berlina 
oznaczałby zostawienie rodziny w Zu
rychu. Żona Einstena, Mileva Marić, 
również fizyk z wykształcenia (studio
wała razem z Einsteinem jako jedyna 
kobieta na roku), nie była typem kury 
domowej, miała również swoje ambicje 
naukowe. Geniusz przez to nie mógł 
całkowicie oddać się swojej pracy. Dla 
dobra teorii, ale i też swojej kariery, po
nieważ marzył o Nagrodzie Nobla, roz
wiódł się i przeprowadził do Berlina. 
Za zgodę na rozwód obiecał Milevie 
część pieniędzy, które miał dostać z na
grody Nobla. Propozycja została rozpa
trzona pozytywnie. Ta ugoda pokazała, 
jak mocno Einstein wierzył, że Nobla 
otrzyma. 

Interesującym okresem w jego życiu 
był moment, kiedy po przeprowadzce do 
rodzinnych Niemiec spotkał ponownie 
swoją kuzynkę Elsę Einstein. Była zupeł
nym przeciwieństwem Milevy — nie by
ła naukowcem, nie interesowała się pra
cą Alberta, za to uwielbiała gotować 
pyszne obiadki i opiekować się geniu
szem. Po pewnym czasie wzięli ślub. Za
znaczam: Albert Einstein ożenił się 
z włas ną kuzynką, córką swojego wuja.

Trudno oceniać ludzkie poczyna
nia, tym bardziej w wypadku tak wy
bitnego człowieka, ale prawdą jest, że 
geniuszem można być w jednej dzie
dzinie. Życiowo Albert radził sobie 
trochę gorzej.

Być może działał świadomie, podpo
rządkowując swoje życie nauce. Prawdo
podobnie wiedział, że by dopiąć swego, 
musi wiele poświęcić. Dzięki temu zmie
nił świat i dostał wymarzonego Nobla. 
W 1921 r., po 11 nominacjach, wreszcie 
przyznano mu Nagrodę Nobla „za za
sługi dla fizyki teoretycznej i odkrycie 
praw”. Jak na ironię, nie mógł odebrać 
nagrody osobiście, ponieważ przebywał 
poza Europą, lecz niewątpliwie jego ma
rzenia się spełniły.

Zastanawia mnie, jak wielu chodzi 
po świecie nieprzeciętnych ludzi, ale 
nie mając tyle odwagi, by poświęcić 
swym ideałom życie, i wiary w samego 
siebie, marnują szansę na wykorzysta
nie potencjału, który w nich tkwi. Histo
ria Alberta Einsteina powinna zainspi
rować wszystkich, którzy czują pierwia
stek mocy chociażby w koniuszku ma
łego palca. Wszystko jest możliwe, jeśli 
wytrwale będziemy dążyć do celu.

 
Agata Marciniak

III rok socjologii UP

Artykuł inspirowany filmami dokumentalnymi 
ze strony www.history.com

Wielcy ludzie
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Urodziła się około 1501 r. Była córką 
Thomasa Boleyna i lady Elizabeth. Już 
jako dwunastolatka została wysłana na 
dwór arcyksiężnej Małgorzaty Habs
burg. Stamtąd Anna Boleyn udała się 
do Francji i jako dama dworu królowej 
Klaudii służyła przez siedem lat. To 
tam wyrobiła sobie styl, będący połą
czeniem wyrafinowania i żywiołowości. 
Nauczyła się mówić po francusku, tań
czyć z wdziękiem, flirtować i podbijać 
męskie serca.

W 1521 r. wróciła do Anglii, gdzie 
miała poślubić swojego kuzyna. Mał
żeństwo nie doszło do skutku, a Annę 
wysłano na dwór Henryka VIII, aby słu
żyła jego żonie Katarzynie Aragońskiej. 
Szybko stała się popularna; przyciąga
ła męskie spojrzenia. Kilku wielbicieli, 
w tym żonaty poeta Thomas Wyatt, 
chciało ją usidlić, ona jednak upatrzy
ła sobie Henry’ego Percy’ego, zaręczo
nego z inną kobietą. Uległ on urokom 
Anny i potajemnie się zaręczyli. Kardy
nał Wolsey, główny doradca Henryka 
VIII, odkrył podstęp i przeszkodził ich 
małżeństwu, przypominając Percy’emu, 
że wprowadzenie Anny do rodziny nie 
przyniesie żadnych korzyści.

Wkrótce Anna przyciągnęła spojrze
nie znacznie większej szychy — same
go Henryka VIII Tudora, znudzonego 
Katarzyną Aragońską. Henryk zaprag
nął Anny Boleyn i prawdopodobnie 
oczekiwał, iż zostanie ona jego kochan

ką jak jej siostra Maria. Pisał do niej 
namiętne listy i obdarowywał ją pre
zentami. Anna starała się go zbywać, 
lecz jej niedostępność zmieniła zauro
czenie króla w prawdziwą obsesję. An
na Boleyn postawiła sprawę jasno: sta
tus królewskiej kochanki był dla niej 
nie do przyjęcia, jedynie pozycja żony 
i królowej była godna jej uwagi. Przez 
rok tkwili w martwym punkcie, aż w koń
cu król zaproponował Annie ślub. Roz
wiązanie pierwszego małżeństwa i uczy
nienie Anny królową zajęło Henrykowi 
sześć kolejnych lat.

Jako oficjalny powód rozwodu króla 
i Katarzyny Aragońskiej podano, iż 
przed laty Katarzyna była żoną brata 
Henryka, Artura Tudora. Biblia wyraź
nie zabraniała, aby mężczyzna poślu
bił żonę brata, i groziło to klątwą. Jed
nakże Henryk VIII i Katarzyna Aragoń
ska otrzymali dyspensę od papieża, 
który zezwolił im na zawarcie małżeń
stwa. Henryk VIII jednak utrzymywał, iż 
odczuwa wyrzuty sumienia, gdyż poślu
bił wdowę po bracie, a Bóg ukarał go 
brakiem męskiego potomka. Katarzyna 
Aragońska była w ciąży aż sześć razy, 
lecz przeżyło tylko jedno dziecko — 
księżniczka Maria Tudor, przyszła kró
lowa Anglii. Król pragnął jednak syna, 
ponieważ na tronie angielskim nie za
siadała dotąd żadna kobieta.

Gdy jasne stało się, że papież nie 
zezwoli na rozwód, szukano innych 

BŁYSKOTLIWA 
UWODZICIELKA

Historie kobiet niepokornych 

Nigdy nie pragnęłam, aby moje serce wybrało właśnie króla.
Anna Boleyn
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sposobów. Impulsem do dalszych wy
darzeń stała się książka Williama Tyn
dale’a. Autor sugerował, że królowi, 
rządzącemu z boskiego nadania, wszy
scy muszą być posłuszni. Król jako 
przedstawiciel Boga na ziemi ma pra
wo podejmować każdą decyzję. Hen
ryk VIII wziął sobie te rady do serca 
i zerwał stosunki dyplomatyczne oraz 
kościelne ze Stolicą Apostolską. 

Gdy Anna Boleyn osiągnęła swój 
cel (rozwód był już sfinalizowany), za
spokoiła pragnienie króla. W niedłu
gim czasie zaszła w ciążę, co bardzo 
go ucieszyło. Henryk Tudor i Anna Bo
leyn pobrali się potajemnie, a 1 czerw
ca 1533 r. Anna została królową. 

Szczęście nowożeńców nie trwało 
jednak długo. Na świat zamiast chłop
ca przyszła dziewczynka. Anna rozcza
rowała króla, a w ich małżeństwie po
jawiły się kłótnie. Inteligencja i nieza
leżność żony, które tak pociągały Hen
ryka, zaczęły go irytować. Oczekiwał 
bowiem, że będzie mu we wszystkim 
posłuszna. 

Konflikt między Anną i Henrykiem 
narastał. Za plecami królowej pojawia
ły się plotki roznoszone przez wrogów. 
Anna straciła również wsparcie Thoma
sa Cromwella1, gdyż miała odmienne 
zdanie o tym, na co Kościół powinien 
przeznaczać środki finansowe. Crom
well zaczął knuć przeciwko królowej. 
Henryk, znudzony narzekaniem żony, 
zaczął szukać pocieszenia u innych ko
biet. Anna przeżyła załamanie, do tego 
dwie ostatnie jej ciąże skończyły się po
ronieniami. Henryk zaczął się obawiać, 
że nie będzie miał prawowitego dzie
dzica. W 1535 r. Anna po raz kolejny 
zaszła w ciążę. Niedługo potem król 
uległ wypadkowi, gdy podczas walki 
na kopie spadł z konia. Przez pewien 

1 Thomas Cromwell — członek Rady Królew
skiej, sekretarz króla Henryka VIII Tudora. 

czas nie odzyskiwał przytomności. W tym 
czasie Anna poroniła kolejne dziecko, 
tym razem chłopca. 

To ostatecznie pogrążyło królową. 
W maju 1536 r. została aresztowana 
i oskarżona o kazirodztwo, cudzołóstwo 
i działanie w celu pozbycia się króla. 
To mocno zaskoczyło Annę, która, prze
rażona, nie przyznawała się do zarzu
canych jej czynów. O cudzołożenie 
z królową zostało oskarżonych pięciu 
mężczyzn, w tym jej brat George. Czte
rech nie przyznało się do winy, jeden 
pod wpływem tortur potwierdził romans 
z Anną. Oskarżeni zostali straceni. 

Anna broniła się dzielnie, ale wy
rok był z góry przesądzony. Została 
uznana winną i skazana na ścięcie. 
Król specjalnie na tę egzekucję spro
wadził z Calais profesjonalnego kata. 
19 maja 1536 r. Anna stanęła na sza
focie. Wygłosiła ostatnie słowa, uklęk
ła, pomodliła się i chwilę późnie zo
stała ścięta. 

Anna Boleyn była królową Anglii od 
1 czerwca 1533 r. do 19 maja 1536 r., 
a więc dokładnie tysiąc dni. Nie był to 
długi okres, ale owe tysiąc dni wywar
ło większy wpływ na historię Anglii niż 
panowanie pozostałych pięciu żon Hen
ryka razem wziętych. 

Paulina Gołąb 
I rok filologii polskiej SUM

Historie kobiet niepokornych 

Henryk VIII, mal. Hans Holbein mł. i Anna 
Boleyn, aut. nieznany (Wikipedia)
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Czakram na Wawelu

Większość osób znających Kraków zgo
dzi się z pewnością ze stwierdzeniem, 
że to miasto magiczne. Przyczyn owej 
magiczności jedni upatrywać będą 
w wyjątkowej atmosferze miasta, inni 
w jego bogatej historii, jeszcze inni w róż
norodności jego mieszkańców, którzy 
przyjechali do Krakowa ze wszystkich 
stron świata. Niewielu jednak wie, że 
Kraków, a konkretnie Wawel, jest przez 
niektórych uważany za miejsce magicz
ne w sensie dosłownym, naładowane 
dobrą, pozytywną energią. A to wszyst
ko za sprawą znajdującego się na wa
welskim wzgórzu tajemniczemu kamie
nia — czakramu. 

Czakram to według niektórych 
znawców religii i ezoteryków miejsce 
w ciele człowieka, w którym styka się 
wiele kanałów energetycznych i wytwa
rza energia konieczna do życia. W ludz
kim ciele znajduje się siedem czakra
mów, odpowiadających za najróżniej
sze funkcje, np. myślenie, emocje, in
stynkt czy zdolności paranormalne. Zie
mia, podobne jak ciało, ma posiadać 
siedem energetycznych punktów, które 
znajdują się w różnych częściach na
szej planety, a jeden z nich — właś nie 
w stolicy Małopolski. 

Według jednej z legend w Krakowie 
znajduje się jeden z siedmiu kamieni 

Czas przeszły
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Miejsce położone najbliżej czakramu
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hinduskiego boga Sziwy. Bóg rozrzucił 
siedem magicznych kamieni na siedem 
stron świata w darze dla całej ludzkości. 
W miejscach, w których upadły, zaczęła 
wydobywać się boska energia. Według 
niektórych właśnie jeden z tych kamieni 
znajduje się na Wawelu, inne m.in. 
w peruwiańskim Machu Picchu, egip
skiej piramidzie Cheopsa czy angiel
skim Stonehenge. Kamienie te charakte
ryzowały się specjalną mocą i pozytyw
ną energią, powodującą harmonię umy
słu i mądrość. Legendarny czakram ma 
się znajdować w niedostępnej dziś nie
stety dla zwiedzających kaplicy św. Ge
reona, w ruinach nieistniejącego dziś 
koś cioła z XI w. Według radiestetów 
w tym miejscu krzyżuje się aż siedem li
nii geomantycznych, biegnących przez 
m.in. Jasną Górę i Gniezno. Niezwykle 
mocna linia łączy także Kraków z Jero
zolimą. Na wyjątkowość wawelskiego 
wzgórza zwrócili uwagę Hindusi jeszcze 
przed drugą wojną światową. Zaczęli 
oni pielgrzymować do Krakowa, by zgod
nie ze swoimi wierzeniami zaczerpnąć 
zbawiennej, skoncentrowanej energii. 

Zwiększające się z czasem zainte
resowanie domniemanym krakowskim 
czakramem doprowadziło w 2000 r. do 
odcięcia się dyrekcji Wawelu od teorii 
„magicznego miejsca”. Wawelskie wła
dze, zdenerwowane brudzeniem i nisz
czeniem ściany przylegającej do kapli
cy św. Gereona przez turystów, którzy 
przytulali się do muru i odłupywali je
go kawałki, wywiesiły kartkę informu
jącą, że „miejsce mocy” nie istnieje. 
Stwierdzono również, że oddawanie się 
takim praktykom jest niegodne miejsca. 
Poszukiwanie energii czakramu zostało 
uznane za okultyzm i sprzeniewierza
nie się wierze katolickiej. Miejsce, 
w którym ludzie dotykali ściany, zosta
ło w końcu ogrodzone w celu uniknię
cia dewastacji zabytku. Mimo tych re
strykcji turyści i mieszkańcy Krakowa 

wciąż odwiedzają wawelski dziedzi
niec, żywiąc nadzieję na dobrotliwy 
wpływ magicznej energii. 

By doświadczyć niezwykłego dzia
łania magicznego kamienia wawelskie
go, wystarczy przecież samo przebywa
nie w pobliżu kaplicy św. Gereona, bez 
haniebnego niszczenia królewskiego 
zamku. Promieniująca energia ma do
dawać witalności, poprawiać samopo
czucie, ogólny stan zdrowia i wpływać 
korzystnie na nasz umysł. Niektórzy 
wierzą także, że energia uwalniana 
z czakramu usuwa choroby i wypełnia 
organizm uzdrawiającymi fluidami. Wa
welski kamień ma mieć też działanie 
relaksujące i uspokajające, niwelujące 
nerwice i napięcia. 

Poprawa ogólnej kondycji człowieka 
nie jest jedyną korzyścią płynącą z cza
kramu. Według niektórych teorii to dzię
ki niemu miasto uniknęło większych ka
tastrof i dotrwało do naszych czasów 
w niemal niezmienionym stanie. Niektó
rzy powodzenie i rozkwit państwa pol
skiego w okresie renesansu tłumaczą 
właśnie działaniem czakramu, który, 
znajdując się w ówczesnej stolicy Rze
czypospolitej, korzystnie oddziaływał na 
cały kraj. Wraz z przeniesieniem stolicy 
z Krakowa do Warszawy w 1596 r. Pol
ska, pozbawiona „opieki” magicznego 
kamienia, zaczęła stopniowo chylić się 
ku upadkowi. Także właśnie działanie 
czakramu miało uchronić przed znisz
czeniem królewskie miasto w czasie po
wstań czy wojennej zawieruchy. 

Może nie każdy uwierzy w nadnatu
ralną moc wawelskiego wzgórza i jego 
zbawienne działanie na ludzi i kraj, ale 
nie powinno to zniechęcić do odwiedze
nia Wawelu. Taka wycieczka nie powin
na zaszkodzić, a kto wie, może nawet 
pomoże podczas kolejnej sesji? 

 
Kinga Giemza 

I rok filologii polskiej SUM

Czas przeszły
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Południowa część Republiki Południo
wej Afryki zaliczana jest do najciekaw
szych obszarów turystycznych świata. 
Urozmaicona rzeźba terenu, egzotycz
na roślinność, łagodny klimat oraz „ty
powo” afrykański świat zwierząt powo
dują, iż każdego roku obszar ten od
wiedza coraz większa liczba turystów. 
Większość z nich chce także dotrzeć do 
najbardziej wysuniętego na południe 
punktu kontynentu afrykańskiego. Oczy
wiście jest nim Przylądek Igielny, często 
jednak można również znaleźć mylną 
informację, że za ten punkt uważany 
jest Przylądek Dobrej Nadziei. 

Przylądek Igielny (Cape Agulhas)

Będąc najbardziej wysuniętym na połu
dnie miejscem Afryki oraz umowną gra
nicą pomiędzy Oceanem Indyjskim 
i Atlantyckim, przylądek ów należy do 
najważniejszych punktów geograficz
nych Ziemi. Położony na szerokości 
geograficznej 34° 50‘ 0,35“ S jest atrak
cyjnym celem wypraw nie tylko dla geo
grafów. Okoliczna flora i fauna łączą 
cechy Afryki i innych szerokości geo
graficznych. Jest to również jedno z naj
lepszych miejsc na świecie do nurkowa
nia w klatce wśród pływających w oce
anie żarłaczy białych, uznawanych za 
wyjątkowo agresywne i niebezpieczne.

Przylądek Dobrej Nadziei (Cape of 
Good Hope)

Ten położony w bezpośrednim sąsiedz
twie aglomeracji Kapsztadu przylądek 
jest często błędnie uznawany za skraj
ny punkt południowy Afryki. Wykorzystu
je to miejscowa branża turystyczna, 
oferująca wycieczki na „south top of 
Africa” (Cape of Good Hope). Niestety, 
ten położony na szerokości geograficz
nej 34° 21‘ 0,29“ S punkt oddziela od 
Przylądka Igielnego w linii prostej oko
ło 180 km. Odległość drogowa jest 
znacznie większa i przejazd między 
przylądkami trwa około pięciu, sześciu 
godzin. W czasach świetności podróży 
morskich osiągnięcie tego punktu da
wało żeglarzom nadzieję na dotarcie 
do Indii lub na Daleki Wschód. Obec
nie, pomimo popularnego transportu 
lotniczego oraz istnienia Kanału Sues
kiego, wiele statków wciąż opływa po
łudniową Afrykę podczas morskiej po
dróży z Azji do Europy. Jest to jedno 
z niewielu miejsc na świecie, gdzie 
w środowisku naturalnym można zoba
czyć pingwina afrykańskiego, którego 
wyróżniają czarne płetwy.

 
Marek Żołądek

Doktorant geografii UP

Południowy kraniec Afryki

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Michał Apollo i Marek Żołądek na Przylądku Dobrej Nadziei (fot. M. Apollo)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek na Przylądku Igielnym (fot. M. Apollo)
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 Po wspinaczce w masywie Góry Stołowej (fot. M. Apollo)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Pingwin afrykański w pobliżu Kapsztadu (fot. M. Żołądek)


