
Witajcie w nowym roku akademickim. Czas 
pożegnać słoneczne dni, wysokie tempera
tury i beztroski czas. Nowy semestr możemy 
uznać za rozpoczęty. Ale nie martwcie się, 
oprócz ciężkiej pracy czeka nas wiele wspa
niałych chwil spędzonych w gronie znajo
mych, przyjaciół oraz wykładowców.

Podczas trudów dnia codziennego nie 
zapomnijcie znaleźć chwili na przeczytanie 
najnowszego numeru „Studens Scribit”. 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wy
wiad z redaktorem naczelnym uczelnianego 
kwartalnika „Konspekt” dr. Marcinem Ka
nią, który opowie Wam o specyfice czasopis

ma. Polecam również zajrzeć do działu ję
zykoznawczego i zapoznać się z artykułem 
Sapere aude, czyli o dobrym używaniu ła
ciny. 

Korzystając z okazji, chciałam zachęcić 
Was do współpracy przy tworzeniu „Stu
dens Scribit”. Szukamy ludzi z pasją, prag
nących przedstawić światu swój punkt wi
dzenia. Czekamy na Was pod adresem: 
studens.scribit.up@gmail.com

Powodzenia w nowym roku akademic
kim!

Paulina Gołąb 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Samorząd Studentów zakończył wrze
sień niezwykle aktywnie. Wakacyjny 
wypoczynek zamknął i jednocześnie 
rozpoczął czas studenckiej aktywności. 
Na pierwszy plan wysuwa się obóz 
adaptacyjny dla pierw szoroczniaków. 
Liczna — bo aż pięćdziesięcioosobo
wa — grupa adeptów nauk wszelakich 
spędziła w dniach 10–13 IX 2015 r. nie
zwykły czas w Zakopanem na cztero
dniowym wyjeździe integracyjnoszko
le niowym. Można uznać, że tym symbo
licznym dorocznym wydarzeniem ude
rzono w gong na rozpoczęcie zajęć. 
Przed nami oficjalne uroczystości, czyli 
pierwsze spotkania z wykładowcami 
i październikowe święto Uczelni, w któ
rym warto wziąć udział.

Ponieważ jednak Samorząd to nie 
tylko adapciak, już teraz zapraszamy na 
nasze kursy wychowawców kolonijnych, 
a w trosce o Wasze zdrowie — do korzy
stania z ubezpieczeń NNW. Warto  także 
wziąć udział w wydarzeniach współor

ganizowanych przez na szą jednostkę. 
Czekają nas więc imprezy inauguracyj
ne (o nich więcej już niebawem!) w Klu
bie Studenckim UP „Bakałarz” i innych 
krakowskich salach oraz spektakle Tea
tru Bakałarz, który prężnie działa i wciąż 
pozy tywnie zaskakuje. Apelujemy też 
o zgłaszanie własnych inicjatyw. Zorga
nizujcie taką imprezę, na jakiej sami 
chętnie się pojawicie!

Zachęcamy nieustająco do śledze
nia strony www.samorzad.up.krakow.pl 
i naszego fanpage’u na Facebooku, na 
którym można znaleźć nowości doty
czące nie tylko Uczelni, ale też różnych 
imprez, spektakli i promocji, które mo
żecie uzyskać dzięki Samorządowi. Za
praszamy do naszego biura (pok. 48b 
na parterze) i życzymy wszelkiej po
myślności w nadchodzącym roku aka
demickim!

Ave!
 

Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Paulina Gołąb: Proszę opowiedzieć 
Czytelnikom coś o „Konspekcie” 
i jego historii.

Dr Marcin Kania: Decyzję o utworze
niu ogólnouczelnianego pisma o cha
rakterze popularnonaukowym podjął 
w 1999 r. JM Rektor prof. Michał Śliwa. 
Już w grudniu tego samego roku ukazał 
się pierwszy numer „Konspektu”, któ
rego redaktorem naczelnym został 
dr Henryk Czubała — literaturoznawca 
z Instytutu Informacji Naukowej i Biblio
tekoznawstwa. Pierwszy zespół redak
cyjny bardzo precyzyjnie nakreślił misję 
i profil kwartalnika. Jego zadaniem by
ło informowanie o najważniejszych wy
darzeniach z życia Uczelni, a także 
prezentowanie działalności naukowej 
i artystycznej pracowników oraz stu
dentów. Tym samym pismo już od 
pierwszego numeru spotkało się z uzna
niem szerokiego grona odbiorców, za
równo w ówczesnej Akademii Pedago
gicznej, jak i poza jej murami. Z cza
sem stało się ważnym i rozpoznawal

nym tytułem kulturalnospołecznym, 
w którym czytelnicy znajdowali różne 
formy wypowiedzi: artykuły, wywiady, 
dyskusje, debaty, polemiki, reportaże, 
prozę artystyczną oraz poezję. Powsta
ła również „Galeria «Konspektu»”, 
w której prezentujemy malarstwo i foto
grafię. Przez 15 lat istnienia „Konspekt” 
gościł na swych łamach wielu znanych 
literatów i artystów: Rafała Dębskiego, 
Annę Kajtochową, Andrzeja Pilipiuka, 
Mariusza Wollnego, Bogusława Woło
szańskiego, Szczęsnego Wrońskiego 
i innych. Tutaj prezentowali swoje opi

Szesnasty rok „Konspektu”

Wywiad

Przedstawiamy zapis rozmowy z dr. Marcinem Kanią, redaktorem na- ■
czelnym „Konspektu” — czasopisma Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. 
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nie ludzie nauki i kultury, zarówno pra
cownicy naszej Uczelni, jak i zaprosze
ni do współpracy goście. Spełniło się 
zatem marzenie założycieli „Konspek
tu” — powstało pismo „żywe”, a zatem 
zdolne „inspirować i integrować, inicjo
wać dyskusje, wyróżniać talenty” oraz 
upowszechniać osiągnięcia środowi
ska, któremu służy.

Co Pan robił, zanim został Pan re-
daktorem naczelnym „Konspektu”? 
Jaka była droga do objęcia tego sta-
nowiska?

Po ukończeniu Liceum Księgarskiego 
przy Zespole Szkół PoligraficznoKsię
garskich w Krakowie — szkoły bardzo 
zasłużonej dla polskiej poligrafii i ryn
ku księgarskiego — rozpocząłem stu
dia w Instytucie Filologii Polskiej AP. 
Spotkałem tu znakomitych wykładow
ców, którzy z pasją wprowadzali nas 
w świat literatury, kultury oraz języka 

ojczystego. Nigdy nie zapomnę wykła
dów prof. prof. Haliny Bursztyńskiej, 
Stanisława Burkota, Adama Kulawika 
i Bolesława Farona. Wciąż pamiętam 
pasjonujące zajęcia z prof. Bogusła
wem Skowronkiem, dr. Januszem Plutą 
i dr Marią Sienko. Na polonistyce spo
tkałem kolegów, którzy tak jak ja inte
resowali się pisarstwem, poezją i dzien
nikarstwem. Eryk Ostrowski jest dzisiaj 
uznanym poetą i eseistą, autorem 
książki Charlotte Brontë i jej siostry 
śpiące, Michał Mazur — wówczas pu
blicysta prasy komputerowej — obec
nie rozwija karierę naukową w Japonii. 
Wszyscy jesteśmy wychowankami na
szego „piątego piętra”. W połowie 
2004 r. spotkałem Bartosza Ochońskie
go, redaktora naczelnego periodyku 
studenckiego „Furioso”. To właśnie Bar
tek powiedział mi, że dr Stanisław 
Skórka, nowy redaktor naczelny, poszu
kuje osób chętnych do współpracy przy 
wydawaniu „Konspektu”. W październi
ku lub listopadzie zjawiliśmy się obaj 
na pierwszym spotkaniu redakcyjnym. 
W ten sposób uformował się drugi ze
spół redakcyjny pisma: dr Stanisław 
Skórka, dr Piotr Krywak, mgr Michał 
Grzeszczuk oraz studenci: Bartosz 
Ochoński i ja. Z czasem dołączyła do 
nas Dorota Kamisińska. Do grudnia 
2009 r. opublikowaliśmy 12 zeszytów 
„Konspektu”. To była dla mnie znako
mita szkoła zawodu oraz wielka życio
wa przygoda, bo przecież na tym pole
ga dziennikarstwo. Pod koniec 2009 r. 
objąłem stanowisko reaktora naczelne
go. Sformował się też nowy zespół re
dakcyjny, do którego poza mną weszli 
Ewa BednarskaGryniewicz i Tomasz 
Zacharski.

Czy wpłynęło to w istotny sposób na 
kształt pisma?

Rewolucji nie planowałem. Chciałem 
kontynuować osiągnięcia moich po

Wywiad
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Wywiad

przedników i wesprzeć je własnymi po
mysłami i rozwiązaniami. Zachowałem 
zatem stałe działy i ich układ, zmienia
jąc jednak szatę graficzną pisma oraz 
poszerzając jego dystrybucję o sieć księ
garni Empik. Wraz z Tomaszem Zachar
skim opracowaliśmy nową koncepcję 
wizualną „Konspektu” — miało to być 
pismo klasyczne w formie i nowoczes
ne w treści. Inspirowała nas tradycyjna 
szkoła polskiej typografii, ceniąca pro
stotę i czytelność. 

Na czym polega praca redaktora na-
czelnego „Konspektu”? 

Przede wszystkim na uważnym wsłuchi
waniu się w potrzeby środowiska, które 
pismo reprezentuje. Na zdobywaniu 
materiałów, przeprowadzaniu wywia
dów, pilnowaniu terminów wydawni
czych. Na długich i pasjonujących roz
mowach z autorami oraz na rozwiązy
waniu spraw zwykłych, codziennych... 
W tym zawodzie łączą się i przenikają 
praca z przygodą, obowiązek z pasją... 
„Konspekt” musi przyciągać nie tylko 
odbiorców związanych ze środowiskiem 
naszej Uczelni, ale także czytelników 
spoza niej. 

Kto może publikować teksty w „Kon-
spekcie”?

Każdy, kto ma coś ciekawego do po
wiedzenia, kto nie jest obojętny na ota
czającą go rzeczywistość i umie właści
wie opowiedzieć o swoich przemy
śleniach. „Konspekt” jest pismem śro
dowiskowym, ale też pismem otwartym. 
Cieszę się, gdy mogę prezentować 
twórczość młodych ludzi, studentów 
i absolwentów. Dzięki temu zachowana 
zostaje łączność pokoleniowa między 
mistrzami a wychowankami. Cieszę się 
też, kiedy otrzymuję telefony lub listy 
od czytelników z całej Polski. Są one 
sygnałem, że pismo dociera do ludzi 
o różnych zainteresowaniach.

Jakie ma Pan marzenia związane 
z pracą?

Chyba takie same jak każdy wydawca 
czy redaktor: mieć dużo czytelników 
i wielu piszących.

Czym się Pan interesuje prywatnie? 
Jak się Pan relaksuje po godzinach 
pracy? 

Bardzo ważną rolę w moim życiu od
grywa muzyka, szczególnie polski jazz. 
Pasją tą postanowiłem także zarazić 
czytelników naszego pisma. Od pewne
go czasu pracuję nad cyklem wywia
dów z polskimi jazzmanami. Opubliko
waliśmy już rozmowy z Jackiem Mazu
rem, instrumentalistą znakomitej grupy 
Jazz Band Ball, Januszem Grzywa
czem — liderem legendarnej krakow
skiej formacji Laboratorium oraz Ry
szardem Styłą, wirtuozem gitary. W ubieg
łym roku razem z prof. Kazimierzem 
Mrówką gościłem w domu Radosława 
Nowakowskiego, perkusisty grupy Os
jan. Z artystą tym rozmawialiśmy jed
nak o jego innej pasji — liberaturze. 

Cieszę się, że w roku 2015 pozna
łem osobiście wspaniałego twórcę mu
zyki elektronicznej Marka Bilińskiego, 
zaś w maju, wraz z prof. Robertem Sta
warzem, przeprowadziłem wywiad z le
gendą polskiej muzyki współczesnej — 
Józefem Skrzekiem. Rozmowa odbyła 
się w nowoczesnym gmachu Narodo
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach. Dzięki uprzejmoś
ci pana Skrzeka mogliśmy też zwiedzić 
tamtejszą imponującą salę koncertową. 
Lubię zbierać historie artystów, ludzi 
o niezwykłej wrażliwości, patrzących 
na świat inaczej...

 
Rozmawiała 

Paulina Gołąb 
II rok filologii polskiej (edytorstwo) SUM
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Życie studenckie to nie tylko nauka 
i egzaminy. Często młodzi ludzie anga
żują się w działalność różnych organi
zacji uczelnianych czy kół naukowych. 
O tym, jak działa Koło Naukowe Polo
nistów, świadczą liczba sekcji, które 
wchodzą w jego skład i przedsięwzię
cia, które podejmują młodzi ludzie. 
W samym 2015 r. studenci koła zorga
ni zo wali trzy wydarzenia: spotkanie po
pu laryzujące twórczość Konstantego Ilde
fonsa Gałczyńskiego, seminarium otwar te 
z udziałem Adama Bartosza, za ło ży cie
la Muzeum Romskiego w Tar no wie, 
oraz seans poetyckomuzyczny Zenona 
Fajfera. Plany na kolejny rok akademic
ki są równie ambitne, ponieważ już 
w listopadzie odbędzie się konferencja 
„Poeci mniej znani, zapomniani, niedo
czytani”, na której będzie mowa o twór

cach krakowskich, ale nie tylko o Miło
szu czy Szymborskiej.

Spotkanie „Twarze Gałczyńskiego”

Z okazji 110. rocznicy urodzin wybitnego 
pisarza studenci — wraz z opiekuna mi 
Koła Naukowego Polonistów Instytutu Fi
lologii Polskiej Uniwersytetu Pe da go gicz
ne go — zorganizowali 26 lute go 2015 r. 
spotkanie pt. „Twarze Gałczyńskiego”. 
Tytuł zebrania miał być nawiązaniem do 
zeszłorocznej edycji, której głównym te
matem była twórczość Juliana Tuwima 
i wszystkie jego „twarze”, co odnosiło się 
oczywiście do obszernej biografii Piotra 
Matywieckiego.

Na początku spotkania wystąpiła 
sekcja recytatorska pod kierunkiem 

STUDENCKIE 
KOŁO NAUKOWE 

POLONISTÓW

Nowinki kół naukowych



7

mgr Katarzyny Lange. Trzyosobowa 
grupa przypomniała zebranym znany 
utwór Mistrza Kolczyki Izoldy. Aby jed
nak wprowadzić nieco urozmaicenia, 
sekcja postarała się także o dodatkowy 
punkt programu, wykonując Balladę 
o dwóch siostrach przy akompania
mencie muzyki zespołu Kult.

Prawdziwe ożywienie publiczności 
wywołało jednak wystąpienie trzech 
sław uniwersyteckich. Mówiąc o znaw
cach twórczości Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, należy bowiem pamię
tać przede wszystkim o profesorach: 
Stanisławie Burkocie, Adamie Kulawiku 
i Jerzym S. Ossowskim. Przybyli oni na 
specjalnie zaproszenie opiekuna koła 
naukowego dra hab. Marka Karwali 
i opiekunki sekcji historycznoliterackiej 
dr Małgorzaty Chrobak. 

W czasie półtoragodzinnej ożywio
nej dyskusji poruszono wiele wątków 
dotyczących działalności Gałczyńskie
go oraz jego twórczości. Zwrócono uwa
gę nie tylko na język poszczególnych 
utworów. Profesor S. Burkot dokładnie 
przeanalizował Poemat dla zdrajcy. 
Skupiono się także — a może przede 
wszystkim — na wymowie ideologicz
nej dzieł Gałczyńskiego. Niejednokrot
nie padały pytania, czy twórca świado
mie pisał wiersze w duchu socrealizmu, 
czy może drwił sobie z władzy, nie ma
jąc innego wyjścia? Do polemiki włą
czono nazwisko innego wybitnego twór
cy — Czesława Miłosza i w kontekście 
jego Zniewolonego umysłu wypowiada
no sądy o mitach i prawdach związa
nych z twórczością obu pisarzy.

Seminarium otwarte „Nie bój się 
Cygana”

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Fi
lologicznego oraz studenci Instytutu Filo
logii Polskiej zorganizowali 9 kwietnia 

2015 r. spotkanie z Adamem Bartoszem, 
autorem publikacji Nie bój się Cygana. 
Na dara Romestar, założycielem pierw
szego na świecie Muzeum Romskiego 
w Tarnowie. Spotkanie po raz kolejny 
otworzyli studenci sekcji recytatorskiej, 
którzy zaprezentowali wiersze najbar
dziej znanych romskich poetów. Adam 
Bartosz przedstawił niektóre aspekty 
z życia Romów, poczynając od historii, 
przez obyczaje i kulturę, aż do współczes
nej działalności inteligencji romskiej.

Istotną kwestią, poruszoną już na 
początku spotkania, okazało się nazew
nictwo. Cyganie czy Romowie? A. Bar
tosz w ten sposób odpowiedział na na
sze pytanie: „Obecna poprawność poli
tyczna wymaga od nas, abyśmy mówili 
«Romowie», jako że jest to nazwa włas
na tego ludu i od jakiegoś czasu inteli
gencja romska stara się to okreś le nie 
lansować. Termin tradycyjny «Cygan» 
posiada pewną konotację pejoratywną. 
Aktywiści romscy chcą odejść od tego 
pojęcia, ale oczywiście jest to postawa 
ortodoksyjna wobec termino lo gii. Nato
miast Cyganie tradycyjni w dalszym cią
gu posługują się tym określeniem w ję
zyku polskim”.

Ciekawym tematem, który pojawił 
się podczas spotkania, była zależność 
społeczności cygańskich od innych na
rodów, wśród których się przemieszcza
ją i wśród których niekiedy pozostają 
na dłużej. Podczas wykładu pojawiło 
się interesujące określenie, a mianowi
cie „gadzio” (rom. gadže). Terminem 
tym określają Cyganie przedstawicieli 
ludności obcej, nieRomów.

A. Bartosz podczas spotkania przy
bliżył studentom życie dawnych i współ
czesnych Romów. Poruszył wiele kwe
stii, istotnych zwłaszcza z dzisiejszej 
perspektywy, kiedy to organizowane są 
kampanie społeczne przeciw dyskrymi
nacji tej właśnie grupy. Dowodem na 
bogactwo kultury cygańskiej jest zało

Nowinki kół naukowych
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żone przez naszego gościa Muzeum 
Romskie w Tarnowie, którego ekspozy
cje ukazują piękno tradycji romskiej.

Spektakl poetycko-muzyczny 
Zenona Fajfera

Ostatnim akcentem działalności Koła 
w roku akademickim 2014/2015 było zor
ganizowanie seansu twórczości Zenona 
Fajfera. Spektakl odbył się 17 czerwca 
w Instytucie Filologii Polskiej. Opierał się 
na dwóch książkach poety — Powiekach 
i Widoku z głębokiej wieży. Scenariusz 
napisała Teresa Nowak, nauczycielka 
Fajfera, polonistka i twórczyni Szkolnego 
Teatru Poezji Liceum w Krzeszowicach. 
W spektaklu wykorzystano również mo
tywy muzyczne, na scenie pojawili się 
bowiem skrzypek Stanisław Słowiński 
i saksofonista Sławomir Pezda.

Z. Fajfer, uznany już twórca libera
tury i nowych form poetyckich, zapre
zentował część swojej twórczości. 
Obok wymienionych już pozycji jest — 
wraz z Katarzyną Bazarnik — współ
autorem m.in. książek: Okaleczenie 
i (O)patrzenie oraz akcji poetyckiej Li
berty Poem. Swoją twórczość prezen
tował w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Francji, Włoszech, USA, Japonii i na 
Tajwanie.

Jak widać, w Studenckim Kole Nauko
wym Polonistów dzieje się dość dużo, 
a wszystko pod czujnym okiem prof. 
Marka Karwali, który jest opiekunem 
Koła. Zapraszamy więc wszystkich stu
dentów na spotkania w nowym roku 
akademickim!

Alicja Wielgus 
Studenckie Koło Naukowe Polonistów

Nowinki kół naukowych

Spotkanie Koła Naukowego Polonistów UP (fot. A. Wielgus)
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Choć wszystkie znaki na niebie i zie
mi1— a może bardziej ziemi, bo Ursam 
Maiorem (  ̔Wielką Niedźwiedzicę’) na 
nocnym niebie każdy bez trudu dostrze
że — wskazują, że rola języka łaciń
skiego maleje i już mało kto darzy go 
na leżytą estymą2, to jednak trudno za
przeczyć, że quidquid Latine dictum sit, 
altum videtur ( ̔cokolwiek powiesz po ła
cinie, brzmi wzniośle’3). I korzystają z te
go politycy, dziennikarze, ludzie chcący 
nadać swojej wypowiedzi odpowiednią 
rangę. A że — jak słusznie zauważył 
Maciej Malinowski4, przywołując słowa 
Jacka Kaczmarskiego: „A my, nie z włas
nej winy, aż się przyznawać hadko, nie 
znamy już łaciny i z polskim nam nieła
two”, bywa, że efekty takiego użycia mo
gą wzbudzić jedynie śmiech przemiesza
ny z politowaniem, a nie podziw nad 
oczytaniem przemawiającego.

Po tym może nieco nazbyt złośliwym 
wstępie chciałabym przyjrzeć się kilku 
łacińskim sformułowaniom, które często 
można napotkać w wypowiedziach róż
nych użytkowników języka. Niestety, nie 
zawsze w formie poprawnej.

Sensu stricto/sensu stricte

Wyrażenie sensu stricte jest kontamina
cją (skrzyżowaniem) wyrażenia sensu 

1 ̔ Odważ się być mądrym’ — sentencja autor
stwa Horacego z listu do przyjaciela Maximusa 
Lolliusa.

2 Niesłusznie, o czym przekonuje M. Her
mann (O łacinie tylko dobrze, Kraków 2014, m.in. 
s. 231–232).

3 S. Tekieli, Burdubasta albo skapcaniały osioł, 
czyli łacina dla snobów, Warszawa 2015, s. 5.

4 M. Malinowski, „Nie znamy już łaciny i z pol
skim nam niełatwo”..., http://obcyjezykpolski.pl/?p= 
213 (dostęp: 21 IX 2015).

stricto  ̔ w ścisłym znaczeniu’ oraz przy
słówka stricte  ̔ ściśle, dokładnie’5.

Andrzej Markowski podaje dwa 
przykłady użycia poprawnych form: 
„Buddyzmu nie można uznać za religię 
sensu stricto, zwłaszcza w europejskim 
rozumieniu; jest on raczej pewnym 
światopoglądem”6 oraz „To nie jest 
stricte naukowa książka, raczej popu
larnonaukowy esej”7.

Nomen omen

Nomen omen jest skrótem wyrażenia no
men atque omen albo też nomen est 
omen8. Niezwykle często używa się go 
w znaczeniu   ̔nawiasem mówiąc’, pod
czas gdy jedyne poprawne znaczenie to 
 ̔imię symbolem, znakiem, wróżbą, zwia
stunem (czegoś)’9. Znaczy to więc, że na
zwa, którą przywołamy, musi mieć jakiś 
związek z opisywanym zjawiskiem. Tak 
będzie, jeśli powiemy, że „bramkę strze
lił zawodnik o nazwisku nomen omen 
Gol”, „pożar wzniecił znany podpa lacz 
pan Zdzisiu, nomen omen, Iskra”.

Jak wskazuje Łukasz Rokicki, moż
na użyć tego wyrażenia nie tylko wtedy, 
gdy mowa jest o imieniu, nazwisku lub 
przezwisku. Przywołuje doskonałą puen

tę, która pojawiła się w artykule traktu
jącym o złym odwodnieniu polskich 

5 sensu stricto/sensu stricte, [w:] M. Tytuła, 
M. Łosiak, Polski bez błędów. Poradnik językowy 
dla każdego, http://portalwiedzy.onet.pl/141273,,,, 
sensu_stricto_sensu_stricte,haslo.html (dostęp: 21 
IX 2015).

6 A. Markowski, Słownik poprawnej polszczy
zny, Suchy Las 2007, s. 317.

7 Tamże, s. 334.
8 M. Malinowski, Nomen omen, http://obcy

jezykpolski.pl/?p=761 (dostęp: 21 IX 2015).
9 S. Tekieli, dz. cyt., s. 21.

SAPERE AUDE, czyli O DOBRYM 
UŻYWANIU ŁACINY

Na językach!
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dróg: „Jakość naszych dróg to nomen 
omen «temat rzeka»”10.

Notabene

Kolejne słowo, niesłusznie używane ja
ko przerywnik, a mające zwrócić od
biorcy uwagę na jakąś dodatkową, ale 
istotną informację11, pochodzi od słów 
nota bene  ̔ zważ dobrze’12. Łukasz Ro
kicki podaje kilka przykładów ilustrują
cych dobre i złe użycie tego wyrażenia; 
poniżej cytuję po jednym13:

„Dostał posadę w ambasadzie, chociaż 
notabene nie znał miejscowego języka ani 
kultury” — dobre użycie. Informacja jest 
istotna, ponieważ pozwala na dokonanie 
oceny tej nominacji. Pracownik ambasady 
powinien być zaznajomiony z miejscowymi 
obyczajami oraz językiem.

„Odtwórca głównej roli, który notabene 
miał niedawno urodziny, świetnie wywią
zał się z niełatwego zadania” — złe uży
cie. Fakt obchodzenia urodzin czy jakiego
kolwiek święta przez aktora nie ma żadne
go wpływu na jakość jego gry (chyba że 
z jakichś powodów to świętowanie unie
możliwiłoby mu dotarcie na plan).

Przytoczone przykłady jasno poka
zują, że notabene — podobnie jak no
men omen — nie powinno być używa
ne w znaczeniu  ̔ nawiasem mówiąc’, 
gdyż poprzedza pojawienie się infor
macji istotnej14.

10 Ł. Rokicki, Nomen omen — to ma znacze
nie!, http://lukaszrokicki.pl/2012/05/31/nomenom
entomaznaczenie/ (dostęp: 21 IX 2015).

11 SJP PWN, notabene, http://sjp.pwn.pl/sjp/
notabene;2569334.html (dostęp: 21IX 2015), oraz 
M. Malinowski, Nomen omen, dz. cyt.

12 Ł. Rokicki, Notabene — co znaczy? jak uży
wać?, http://lukaszrokicki.pl/2012/05/05/notabene
coznaczyjakuzywac/ (dostęp: 21 IX 2015).

13 Tamże.
14 Inne stanowisko w tej sprawie prezentuje 

A. Markowski, umieszczając właśnie to znacze

Cui bono?

Jeżeli ktoś chce np. zgrabnie zakończyć 
wypowiedź i zapytać „komu to służy?” 
albo westchnąć refleksyjnie „na czyją ko
rzyść?”, powinien posłużyć się poprawną 
formą Cui bono?, nie zaś czasami spoty
kaną Qui bono? Qui znaczy  ̔ który’, zaś cui 
właśnie  ̔ komu’15.

Powyższa krótka wyliczanka jest 
oczywiście jedynie próbką tego, co 
można zrobić z łaciną, posługując się 
nią bezrefleksyjnie. Moglibyśmy16 pro
wadzić na ten temat jeszcze długie 
rozważania, dotykając również spraw 
odmiany, wymowy17 czy samej akcen
tuacji18, lecz — jak mawiali nasi przod
kowie — „mądrej głowie dość dwie 
słowie”. Albo, jak napisałby Plaut, sa
pienti sat — dosł.  ̔ mądremu wystar
czy’.

 
Klaudia Adamus 

II rok filologii polskiej SUM

nie przy haśle notabene (por. tenże, dz. cyt., 
s. 217), co jest dość trudne do zrozumienia, jeśli 
weźmiemy pod uwagę źródłosłów łaciński tego 
wyrażenia.

15 M. Malinowski, „Nie znamy już łaciny i z pol
skim nam niełatwo”..., dz. cyt.

16 Skoro już jesteśmy przy łacinie, to często 
używana w książkach czy artykułach naukowych 
liczba mnoga nazywa się pluralis modestiae (  ̔licz
ba mnoga skromności’). Jak podaje S. Tekieli, po
sługują się nią „autorzy książek naukowych [...], 
niby nie chcąc przypisywać sobie osobiście całej 
chwały za książkę, wypowiadają się [...] w imieniu 
zespołu redakcyjnego”. Dawniej nazywało się to 
pluralis maiestatis i było używane przez władców, 
papieży i biskupów dla podkreślenia własnej god
ności; por. S. Tekieli, dz. cyt., s. 61.

17 Por. M. Malinowski, „Nie znamy już łaciny 
i z polskim nam niełatwo”..., dz. cyt., oraz S. Te
kieli, dz. cyt., s. 5 i 9.

18 Por. R. A. Sucharski, O problemach z ak
centem, www.wuw.uw.edu.pl/index.php?tresc=fe
liet&idfel=141 (dostęp: 21 X 2015). 

Na językach!
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Sport 

O tym, jak wielkie znaczenie ma dziś 
technologia w sporcie nie trzeba niko
go przekonywać. Nie znam sportu, na 
który technologia nie ma żadnego wpły
wu. W niektórych dyscyplinach ma ona 
niewielkie znaczenie, czego przykła
dem są szachy, ale w innych, jak siat
kówka, piłka nożna czy sporty olimpij
skie, odgrywa bardzo ważną rolę. Wie
le razy można było przeczytać, że no
winki technologiczne zabijają prawdzi
wego ducha sportu, ale jak wyglądałby 
współczesny sport bez tych wszystkich 
„ulepszeń” technicznych? I czy te zmia
ny należy nazywać ulepszeniami? Na 
te pytania trudno znaleźć jednoznacz
ną odpowiedź, a każda z przeciwstaw
nych teorii ma swoich zwolenników.

Niemal nieustannie na całym świe
cie są wprowadzane w sporcie techno
logiczne zmiany lub toczą się rozmowy 
na temat ich wdrożenia. Zdarzają się 
również takie sytuacje, że w jednym 
sporcie zmiana zostaje dopuszczona, 
a inna nie, czego przykładem może być 
wideoweryfikacja. W piłce siatkowej już 
od kilku lat trenerzy obu zespołów ma
ją prawo „wziąć challenge”, czyli zażą
dać wideo weryfikacji. Dzięki temu moż
na podważyć decyzję sędziego i spraw
dzić, czy przyznał punkt drużynie, któ
ra na to zasłużyła. Ciekawostką jest to, 
że jako pierwsi użyli wideoweryfikacji 
Polacy 18 sierpnia 2010 r., podczas to
warzyskiego meczu z Brazylią na otwar
cie hali Ergo Areny, znajdującej się 
między Gdańskiem a Sopotem. Inaczej 
sprawa się ma w przypadku piłki noż
nej, choć wciąż toczą się dyskusje nad 
zastosowaniem podobnej technologii 
w tym najbardziej popularnym sporcie. 

Warto jednak zastanowić się, jak by to 
miało wyglądać. Wprowadzenie chal
lenge’u nie tylko wpłynęłoby na tempo 
rozgrywanego meczu, ale i narobiłoby 
sporo zamieszania wśród sędziów, tre
nerów czy samych piłkarzy. Wprowa
dzając nowości techniczne, trzeba 
wziąć pod uwagę, w jakim sporcie 
chcemy je zastosować i jak to wpłynie 
na daną dyscyplinę. Należy pamiętać, 
że piłka nożna — w odróżnieniu od 
siatkówki — to sport kontaktowy, 
a w wielu spornych kwestiach trudno 
orzec, czy faul był, czy też nie.

W futbolu wprowadzono natomiast 
inną znaczącą zmianę — goalline 
technology. Głównym impulsem do za
stosowania tego rozwiązania stała się 
sytuacja z nieuznaną bramką Franka 
Lamparda w meczu Anglii z Niemcami 
na mistrzostwach świata w 2010 r. Po 
długich dyskusjach na temat wprowa
dzenia tego systemu został on dopra
cowany i od pewnego czasu wspoma
ga prace arbitrów. Różni się on jednak 
od wideoweryfikacji. Polega na spraw
dzeniu, czy piłka całym obwodem prze
kroczyła linię bramkową, a rozstrzyg
nięcie ukazuje się na zegarku, który 
znajduję się na ręce głównego sędzie
go spotkania.

SPORT A TECHNOLOGIA
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Technologia dotyczy również spor
tów o najdłuższej tradycji, a więc dys
cyplin olimpijskich. Unowocześnione 
narzędzia ułatwiające mierzenie odleg
łości czy czasu mają bardzo duże zna
czenie. Odkąd wprowadzono na igrzy
skach olimpijskich specjalne zegarki 
mierzące dużo dokładniej czas, w któ
rym dany zawodnik pokonał określony 
dystans, biegnąc, płynąc czy jadąc, po
bito dużo rekordów olimpijskich. Ta 
właśnie technologia pozwala dokład
nie porównać wyniki dwóch zawodni
ków. Daleko szukać nie musimy — na 
ostatnich zimowych igrzyskach olimpij
skich w Soczi polski panczenista Zbi
gniew Bródka zdobył złoty medal, po
konując rywala z Holandii o 0,003 se
kundy. Nie sądzę, żeby bez nowoczes
nego sprzętu pomiarowego udało się 
ustalić zwycięzcę tego wyścigu.

Każdego roku pojawia się wiele no
wych elementów wyposażenia sporto

wego, które mają ułatwić uprawianie 
danej dyscypliny — koszulki, buty, 
spodenki czy piłki. Może się wydawać, 
że chodzi „tylko” o koszulkę, ale produ
cenci prześcigają się, reklamując, że 
ich produkt ułatwia bieganie, utrzymu
je ciepło czy powstrzymuje pocenie się. 
Na przykład obecnie można zaopa
trzyć się w buty, które dzięki zamonto
wanemu w nich chipowi mierzą, jaką 
odległość pokonuje nosząca je osoba.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, 
że technologia bardzo często ułatwia 
uprawianie sportu, podnosi wyniki czy 
wpływa na sprawiedliwość sędziowa
nia. Należy jednak pamiętać, żeby nie 
przesadzić z wprowadzaniem zmian 
technologicznych. Gdy się tak stanie, 
sport już nie będzie tym, za co go ko
chamy.

 
Sebastian Wesołowski 

absolwent III roku socjologii UP

Sport 

Zbigniew Bródka, złoty medalista z Soczi w 2014 r. (fot. eurosport.onet.pl)
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Felieton 

Cel zakazu w zamyśle miał być chyba 
oczywisty: uczniowie porzucą śmiecio
we jedzenie i zakochają się w kaszy ja
glanej, awokado oraz pełnoziarnistych 
bułkach. Skoro nie będzie alternatywy, 
a zatem i konkurencji w postaci słodko
ści, będą woleli posilić się czymś po
żywnym i wybiorą to, co ministerstwo 
uznało za wskazane dla ich zdrowia 
i rozwoju. Nie twierdzę, że to zła 
opcja — gdy ja chodziłam do szkoły, 
w sklepiku były tylko słodycze, białe 
bułki z serem lub szynką i ogórkiem ki
szonym ewentualnie odgrzana w mikro
fali zapiekanka, a zapewniam, że chęt
nie zjadłabym zamiast tego pożywną 
zupę lub kanapkę z warzywami. Też 
nie miałam wyboru, więc gdy nie chcia
ło mi się brać z domu czegoś do jedze
nia, wybierałam tę paskudną pszenną 
bułkę i zaspokajałam nią głód. Teraz, 
zamiast poszerzyć i zrównoważyć zaso
by sklepików, rzucono się na drugą 
skrajność. „Lepszą”, ale mimo wszystko 

ograniczającą wolność tych, którzy są 
najmocniej zbuntowani. 

Handel rządzi się swoimi prawami. 
Oznacza to, że gdy jest popyt, jest po
daż. Jeśli właściciel sklepu dziś sprzedał 
pięć batonów, a potem musiał trzem oso
bom odmówić sprzedaży, bo skończył 
mu się towar, to przy następnej dostawie 
zamówi tych batoników dziesięć, aby 
mieć pewność, że ich nie zabraknie. 
Szkolne sklepiki działają tak samo — 
nie są instytucjami charytatywnymi i ich 
własciciele kierują się głównie chęcią 
zys ku. Wiedzą, co najchętniej kupują 
uczniowie, i taki asortyment wprowadza
ją, odpowiadając na potrzeby rynku. Nie 
jest to ich winą, że chcą zarobić, w koń
cu po to prowadzą działalność gospo
darczą. Raczej nie przysporzyłoby im 

NAKAZANY OWOC
Od pierwszego września w polskich szkołach obowiązuje zakaz sprzedaży  ■

słodyczy, produktów mocno słodzonych, fast foodów i napojów izotonicznych. 
W praktyce więc — wszystkiego tego, po co uczeń idzie do szkol nego sklepi-
ku, stojąc nierzadko przez całą przerwę w nieustannie wydłużającej się kolej-
ce. Od teraz (takie przynajmniej jest założenie) w szkole dostępna ma być tyl-
ko zdrowa żywność. Kwestia wzbudziła dyskusję i ogromny opór w różnych 
środowiskach — jak to możliwe, skoro wszyscy chcemy dziś być fit?
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popularności odradzanie klientom zaku
pu tego, czego chcą, bo jest to niezdro
we i zawiera utwardzone tłuszcze. Cze
mu zatem ustawa czyni ich odpowie
dzialnymi za to, co uczeń zje podczas 
przerwy?

Sposób żywienia dziecka zależy od 
rodzica. O tym zapomniał chyba twór
ca ustawy, wierzący idealistycznie, że 
jeśli dziecko nie kupi sobie w szkole 
słodyczy, to zostaną one wyeliminowa
ne z jego diety. Z moich obserwacji wy
nika, że to właśnie rodzic jest odpowie
dzialny za to, co dziecko ma w śniada
niówce: często batonik, 7 DAYS i butel
ka coli. W porannym pośpiechu idzie 
się na łatwiznę i zamiast przygotować 
dziecku kanapki (co jednak chwilę zaj
muje), prościej jest dać mu parę złotych 
na zakup śniadania w szkole. To roz
grzesza rodzicielskie sumienie i upew
nia, że potomek nie będzie chodził głod
ny. Wiadomo, że tylko nieliczne dzieci 
wybiorą w sklepiku kanapkę, pozostałe 
będą piszczeć z uciechy przy pałaszo
waniu paczki chipsów. Prawda jest ta
ka, że ta paczka nie wyrządzi krzywdy 
organizmowi, pod warunkiem że dziec
ko dostanie w domu pełnowartoś cio we 
śniadanie, pełnowartościowy obiad i peł
nowartościową kolację, a w funkcji 
przekąsek wystąpią owoce i warzywa. 
Zdrowa dieta niejako uprawnia do 
drobnych grzeszków — w końcu skoro 
jemy ciągle „dobre” produkty, to od 
czasu do czasu można sobie pozwolić 
na zjedzenie czegoś „niezdrowego”. 
Niemałą sztuką jest wytłumaczenie 
dzieciom, dlaczego nie powinny jeść 
słodyczy, i podstawianie im pod nos 
zdrowszej alternatywy. Łatwo nie jest, 
bo w ogóle mamy słabość do cukru 
i fast foodów, dlatego to nam po prostu 
bardziej smakuje. Ceną jest przyszłe 
zdrowie dzieci i dlatego nie trzeba 
ustawać w wysiłkach. Otyłość nie bie
rze się znikąd, ale na pewno jej głów

ną przyczyną nie jest batonik zjedzony 
podczas przerwy.

Zmuszanie do czegokolwiek nie jest 
metodą. Najczęściej gdzieś blisko szkoły 
jest sklep z pełnym asortymentem, w któ
rym słodyczy nie brakuje. Uczniowie 
chodzą tam albo na dużej przerwie, al
bo przed lekcjami — wcale nie są ska
zani na zakupy w szkolnym sklepiku. Po
za tym nie wszystkie sklepiki dostosowa
ły się do ministerialnych rozporządzeń 
i sprzedają towar — jak trzydzieści lat 
temu — spod lady. Dorośli, posiadający 
już dowód licealiści kupują za jego oka
zaniem — jak papierosy i alkohol — ba
tony i tosty. W końcu im już niewiele 
można zabronić. Nawet w ich przypad
ku chodzi o wiedzę i świadomość, bo, 
z jednej strony, chcą się pozbyć trądziku, 
a z drugiej — bez opamiętania wcinają 
czekoladę. I tutaj o wiele lepszy, a przede 
wszystkim długofalowy skutek przynio
słaby kampania edukacyjna. 

Czyż nie na tym polega rola doro
słych, żeby pokazywać dzieciom, jak 
odróżniać dobro od zła? Jak poznają 
zło, gdy odizolujemy je od świata i bę
dziemy pokazywać tylko dobre i piękne 
uczynki? Muszą wiedzieć, dlaczego im 
czegokolwiek zabraniamy. Zakaz sam 
w sobie skutkuje tym, że to, czego nie 
dostaną w szkolnym sklepiku, to kupią 
w jakimś innym, mijanym po drodze do 
szkoły, dostaną od dziadków albo od
kupią potajemnie od starszych, obrot
nych kolegów, którzy zwęszą w tym inte
res. Zakazany owoc jest najsmacz
niejszy i zabranianie bez edukowania 
jedynie dezorientuje dziecko i sprawi, 
że wybierze ono po prostu inny sklep, 
a nie inny posiłek. Cała rzecz w zrozu
mieniu, co i jak jeść, bo nakazany owoc 
smakuje o wiele gorzej niż zakazany.

 
Ilona Sieradzka 

I rok filologii polskiej (edytorstwo) 
SUM

Felieton 
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Narysowany świat

Anime, anime, anime... Czymże ty wła
ściwie jesteś? Jak wielu wprowadzasz 
w błąd i wodzisz po ścieżkach niezro
zumienia... Cóż, na początek spróbuj
my stawić czoła temu zagadnieniu. 
Większość z Was kojarzy ten termin 
z japońską animacją. Na hasło „ani
me” przychodzi Wam do głowy jedna 
myśl — „chińskie bajki”. I nie byłoby 
w tym nic mylnego, gdyby nie fakt, że 
nie są to bajki, a już na pewno nie 
chińskie. Ciekaw jestem co powiedział
by przeciętny Japończyk, gdyby usły
szał takie określenie. Anime to nazwa 
przysługująca tylko japońskiej anima
cji. I takie jest właśnie wyjaśnienie tego 
słowa. Bajki zaś to animacje zachodnie 
(jak większość filmów holly woodzkich).

Trochę historii1

Za początek produkcji filmów animowa
nych można uznać wiele dat. Jednak 
dopie ro po drugiej wojnie światowej ja
poński przemysł filmów animowanych 
zaczął się rozpędzać. W latach pięćdzie
siątych XX w. prym wiodły filmy fabular
ne. Dzieła takich twórców japońskich, 
jak Akira Kurosawa czy Takashi Koizu
mi, były znane na całym świecie. Dopie
ro lata sześćdziesiąte przyniosły rozkwit 
animacji. Było to możliwe dzięki spopu

1 P. Siuda, A. Koralewska, Japonizacja. Ani
me i jego polscy fani, Gdańsk 2014.

laryzowaniu telewizji. Decydującym czyn
nikiem były też oczywiście pieniądze. 
Początkowo animacje generowały dużo 
mniejsze koszty niż pełnometrażowe fil
my fabularne. Dodatkowym bodźcem 
była forma anime. Nie istniały tu bo
wiem ograniczenia fabularne, można 
było przedstawić każdą historię. Je
dynym ograniczeniem była wyobraźnia 
twórcy. Przykładowym dziełem może być 
kultowy Astro Boy — dla wielu wzór do 
naśladowania. W następnej dekadzie 
XX w. filmy animowane zaczęły być roz
powszechniane, zagościły także na du
żych ekranach. Od lat osiemdziesiątych, 
gdy rozwijająca się japońska gospodar
ka skierowała się ku rynkom zachodnim, 
anime zagościło w wielu krajach Europy 
i Ameryki Północnej. Lata dziewięćdzie
siąte to czas największej popularności 
japońskiej animacji. Rozwój przemysłu 
rozrywkowego i elektronicznego sprawił, 
że na rynku pojawiło się wiele nowych 
gier wideo. Liczne filmy animowane po
wstały właśnie na bazie gier. W tym cza
sie na ekranach królowały takie serie, 
jak: Pokemon, Dragon Ball, Sailor Moon 
czy najlepsze [według Autora] anime 
Saint Seiya. Serie te emitowane były 
w Europie wschodniej, także w Polsce 
przez słynny kanał RTL7, po którego li
kwidacji wielu płacze do dziś.

Dziś anime nie straciło na popular
ności. Największym zainteresowaniem 
wciąż cieszy się w Japonii. Poza nią za

ANIME — 
O „CHIŃSKICH 

BAJKACH” 
DLA SCEPTYKÓW
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obserwować można wzrastającą oglą
dalność tych filmów w krajach europej
skich i w Ameryce Południowej. 

Kultura

Anime na dobre weszło do kultury ja
pońskiej. Stało się nieodłącznym ele
mentem życia mieszkańców tego kraju. 
Rynek rozrywkowy związany z  fenome
nem anime tworzy liczne miejsca pracy. 
Zarejestrowanych jest wiele poważnych 
firm, które zajmują się produkcją ani
macji. Cieszą się one ogromną sławą 
wśród ludności, a ich pracownicy i sa
mi twórcy darzeni są uznaniem i sza
cunkiem. Osoby użyczające głosu bo
haterom anime (seiyu ) to nierzadko 
słynni aktorzy, wokaliści lub inni arty
ści. Stało się to zawodem, istnieją na
wet w Japonii szkoły uczące tego fachu. 

Z rozwojem anime wiąże się wiele do
datkowych elementów. Manga (od któ
rej wszystko się zaczęło), gry wideo, 
gadżety fanowskie przynoszą ogromne 
zyski gospodarce japońskiej. Popular
ność anime i rozwój sprzętu elektro
nicznego pozwoliły na przekształcenie 
całych dzielnic handlowych Tokio 
w sektory specjalizujące się w usłu
gach opartych na kulturze popularnej. 
Sztandarowym przykładem jest Akiba
hara, która jest wypełniona sklepami 
z akcesoriami elektronicznymi, gadże
tami z anime, księgarniami, tematycz
nymi kawiarenkami itp. Wiele filmów 
i serii anime zyskało rozgłos za grani
cą. Dużą zasługę poniosło tu słynne 
studio Ghibli, którego prace są najbar
dziej rozpoznawalne poza Japonią. To 
właśnie z tego studia wyszły takie pe
rełki, jak: Nausicaä z Doliny Wiatru, La
puta — podniebny zamek, Grobowiec 

Narysowany świat

Czarodziejki z Księżyca
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świetlików czy Spirited Away: W krai
nie bogów. Jestem pewien, że nawet 
nieobeznany z tematem kojarzy choć 
jeden z wymienionych filmów (niektóre 
znalazły się nawet w repertuarze pol
skich kin). A oto tytuły prac innych stu
diów, które zyskały ogromny sukces 
i popularność: One Pice, Fairy Tail,  
Bleach, Fullmetal Alchemist, Naruto, 
Death Note, Hellsing oraz okrzyknięta 
dawno temu najlepszym anime wszech
czasów Neon Genesis Evangelion.

W Polsce zainteresowanie anime 
wciąż rośnie. Oczywiście nie osiągnęło 
takiego poziomu, jak to ma miejsce 
w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale w ostat
nich latach powstało u nas wiele no
wych wydawnictw mangowych, a płyty 
DVD z produkcjami japońskimi są co
raz powszechniej dostępne. Ogromną 
rolę w dystrybucji i dostępie do anime 
odgrywa Internet. Istnieje wiele stron 
WWW udostępniających online niemal 
wszystkie tytuły, jakie się ukazują na 

świecie (z tego powodu polskie firmy 
zajmujące się tym rynkiem odnotowują 
mało spektakularne zyski).

Plusy i minusy

Oglądanie anime przynosi wiele korzy
ści. Filmy animowane pozwalają na 
przedstawienie niemal każdej historii, 
a Japończycy są bardzo kreatywni. Mo
że to właśnie jest pierwszy powód, dla 
którego sięga się po tę formę rozrywki, 
a ona bardzo rozwija wyobraźnię. Wie
lu pomysłów fabuł, nietypowej kreski, 
niesztampowych bohaterów i sytuacji 
rodem z anime darmo szukać w za
chodnich produkcjach. Wbrew pozorom 
animacje japońskie pełne są powagi, 
poruszają ważne kwestie życiowe, po
lemizują z utartymi schematami życia 
codziennego, budzą niezwykłe emocje 
i potrafią trzymać widza w napięciu do 
ostatniej minuty. Świeżość i inność — 

Narysowany świat

Fullmetal Alchemist
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tak bym określił najważniejsze cechy 
anime. Wiele filmów — takich jak choć
by Angel Beats, Annohana, Wolf’s Rain 
i oczywiście Clannad AS — opowiada 
piękne i niepowtarzalne historie, które 
doprowadzają oglądającego do łez. 
Muzyka to kolejny plus. Każda seria 
posiada chociażby jeden utwór (szcze
gólnie opening), który pozostaje jej 
charakterystycznym sygnałem. Założę 
się, że wciąż Wam brzmi w uszach me
lodia z Dragon Balla. Kolejną zaletą 
anime jest to, iż ich oglądanie rozwija 
emocjonalnie i wzbogaca wiedzę 
o świecie i ludziach. Jest to także ogrom
ny zastrzyk informacji o kulturze i hi
storii Japonii, a po 188 seriach, 6 „ta
siemcach” i 44 filmach można nauczyć 
się trochę języka japońskiego.

Jeszcze jeden atut to wszelkie festi
wale i konwenty organizowane dla fa
nów anime. Na takich imprezach można 
wziąć udział w konkursach cospla yo
wych, panelach tematycznych, porozma
wiać z autorami, wydawcami, spot kać 
się z innymi fanami, nabyć różne gadże
ty, filmy i mangi.

Z oglądaniem anime wiąże się jed
nak kilak minusów. Osoby, które zatra
cają się w nierealnej rzeczywistości, 
spędzają wiele godzin dziennie przed 
ekranem, zamykają się w swoich poko
jach, nie biorą udziału w życiu społecz
nym — nazywa się to zjawiskiem ota
ku. Jest to po prostu maniak anime, 
mangi i gier, który woli świat 2D swoich 
bohaterów niż otaczającą go rzeczywi
stość. To już jednak temat na dłuższy 
artykuł. Dodam tylko, że w Japonii oso
by takie stanowią ogromny procent od 
wieku wczes noszkolnego do ludzi ma
jących nawet 30 lat. Niejednokrotnie 
otaku staje się później hikikomori, a to 
już osobowość o cechach patologicz
nych. Minusem może być także brak 
akceptacji i niechęć społeczeństwa do 
osób lubiących anime. Wiąże się to 

z niezrozumieniem i strachem przed in
nością.

Info

Produkcje anime, podobnie jak film 
w ogóle, reprezentują różne gatunki 
(dramaty, historyczne, przygodowe, okru
chy życia, horrory itd.) i podgatunki. 
Można wśród nich wymienić: sho nen — 
dla młodych chłopców (Dragon Ball), 
sho jo — dla dziewcząt (Lovely Com
plex); mecha — o robotach (NGE), bi
sho jo — z pięknymi bohaterkami (Sailor 
Moon), seinen — dla młodzieży (Hell
sing), ecchi — z wątkami erotycznymi 
(High School of the Dead) i inne. Serie 
anime zazwyczaj mają po 24 odcinki, 
które trwają średnio 20–26 minut. „Ta
siemce” to anime, które mają bardzo du
żo odcinków (50–500 i więcej). 

Na sam koniec, jako fan anime, za
chęcam każdego sceptyka, by obejrzał 
chociaż jeden z filmów, których tytuły 
niżej podaję. Zobaczycie, z czym to się 
je. Przekonacie się, czy nadal żywicie 
awersję do „chińskich bajek”. Oto lista 
anime, które gorąco polecam: Berserk, 
Mushischi, Clannad After Story, Angel 
Beats, Neon Genesis Evangelion, Shi
gurui, a z filmów: produkcje Makoto 
Shinkaia, Stranger — Mukou Hadan, 
Vampire Hunter D, Ookami Kodomo no 
Ame to Yuki, Princess Mononoke czy 
Toki Wo Kakeru Shoujo.

Literatura

„Kyaa! Magazyn o animacji, mandze i kulturze 
japońskiej” nr 37, styczeń–luty 2014. prze
ciążajmy go bez potrzeby. 

Okniańska M., Anime — w poszukiwaniu isto
ty fenomenu, Toruń 2011.

Siuda P., Koralewska A., Japonizacja. Anime 
i jego polscy fani, Gdańsk 2014.

 
Łukasz Róg 

II rok filologii polskiej SUM

Narysowany świat



19

Nie zawsze narodziny dziewczynek 
przy noszą ich rodzinie szczęście. W nie
których rejonach świata jest to raczej 
powód do rozczarowania. Sytuacja ta 
wynika bezpośrednio ze specyficznego 
podziału ról kobiety i mężczyzny — 
przedstawicielka płci żeńskiej nie za
pewni w przyszłości swoim rodzicom 
pomocy materialnej, jej status społecz
ny będzie zawsze słabszy, a ona sa
ma — uzależniona od męża. Ale za
wsze może być gorzej, np. wtedy, gdy 
małżeństwo doczeka się samych córek. 
To już prawdziwa hańba dla rodziny, 
zwłaszcza dla matki, która nie mogła 
dać mężowi upragnionego syna. Co 
można zrobić w tej niezwykle trudnej 
(i delikatnej) sytuacji, kiedy brak mę
skiego potomka budzi złośliwe ko
mentarze otoczenia? Otóż jedynym roz
wiązaniem jest wychowywanie jednej 
z dziewczynek jak syna. Do określone
go czasu rodzice ubierają ją w chłopię
ce ubrania, pozwalają jej także na bar
dziej swobodny tryb życia. Zjawisko to 
nazywa się bacza pusz, a zaintereso
wała się nim Jenny Nordberg, nowojor
ska dziennikarka, która w reportażu 
Chłopczyce z Kabulu1 podjęła próbę 
opisania oraz przeanalizowania wspo
mnianej tradycji.

Autorka zabiera czytelnika w egzo
tyczną podróż po różnych zakątkach 

1 Jenny Nordberg, Chłopczyce z Kabulu. Za 
kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie, 
przeł. J. Hunia, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 
2015.

Afganistanu. Zakurzone ulice prowa
dzą do domów poszczególnych bohate
rek, które znają tradycję bacza pusz ze 
słyszenia lub z własnych doświadczeń. 
Powoli z tej mozaiki prywatnych historii 
układa się uniwersalna opowieść o tra
dycji, która wciąż ma silny wpływ na 
afgańskie społeczeństwo, poszukiwa
niu własnej tożsamości oraz choćby na
miastki niezależności. Przebranie się 
za chłopca dla jednych bohaterek sta
je się niepowtarzalną możliwością za
kosztowania odrobiny wolności, innego 
życia, dla innych zaś pozostaje cięża
rem, gdyż nie potrafią ponownie odna
leźć się w roli kobiety — matki i żony. 

Reportaż J. Nordberg jest świetnie 
skonstruowaną opowieścią o kulturze, 
w której jedyną możliwością zachowa
nia honoru rodziny jest odgrywanie ro
li męskiej przez dziewczynkę. Wbrew 
pozorom jest to dość częsta praktyka, 
o której nie mówi się głośno, lecz w mil
czeniu się ją akceptuje. Autorka snuje 
refleksje na temat miejsca kobiety w kul
turze, a jednocześnie w jakiś sposób 
wpisuje się w burzliwą, także u nas, 
dyskusję na temat „genderów”. W Pol
sce to pojęcie jest najczęściej zestawia
ne z obrazem chłopca, który jest zmu
sza ny do założenia sukienki. Chłopczy
ce z Kabulu mogą więc stanowić intere
sujący punkt odniesienia w tej dys
kusji.

Sylwia Kępa 
absolwentka filologii polskiej  

(edytorstwo) UP

Afgańskie chłopczyce
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Jak spędzić jesienny sobotni wieczór? 
Może wyjść do knajpy i napić się 
wysoko procentowego trunku, może po
jechać do centrum handlowego, a mo
że szukać rozrywki w pobliskim kinie? 
A ja myślę, że najlepszy wybór to książ
ka. To ona otwiera naszą wyobraźnię 
i wprowadza w zupełnie inne światy, 
dalekie od codzienności. Czego więc 
chcieć więcej oprócz kubka herbaty, ko
ca i dobrej literatury?

Często przed wybraniem odpowied
niej książki zastanawiam się nad swoim 
samopoczuciem. Przecież nie zawsze 
ma się ochotę na kryminał, powieść hi
storyczną czy biografię. Wszystko zależy 
od tego, czy jesteśmy w nastroju bardziej 
refleksyjnym, czy może sięgamy po lek
turę żądni wrażeń i emocji. Wstępne ro
zeznanie bardzo pomaga, a potem moż
na wybierać. A trzeba powiedzieć, że 
współczesny rynek wydawniczy oferuje 
nam sporo. Książek ukazuje się bardzo 
wiele, tak że trudno nadążyć z czyta
niem nawet tych najbardziej poleca
nych. Wytrwali jednak znajdą i czas, 
i odpowiednią lekturę.

Kiedy więc nadejdzie już ten mo
ment, że można spokojnie usiąść 
i wziąć do ręki książkę, pozostaje pyta
nie: „Co wybrać?” Z polskiej literatury 
zapewne kusi bardzo popularny ostat
nio Szczepan Twardoch — autor best
sellerowej Morfiny i głośnego Dracha. 
Przyciąga zwłaszcza tych, którzy lubią 
w literaturze doświadczenia historycz
ne. Swoim pisarstwem wyróżnia się 
również Olga Tokarczuk i choć może 
teraz nikt ze względu na powszechny 
brak czasu nie czyta potężnych tomów 
powieściowych, to Księgi Jakubowe ko
niecznie należy wpisać na listę lektur 

rezerwowych. Jest jeszcze Jacek Dukaj, 
który prezentuje swoje postapokalip
tyczne widzenie świata np. w Perfekcyj
nej niedoskonałości (to może dobra po
zycja dla tych mniej sfrustrowanych), 
a z pewnością na uwagę zasługuje je
go ostatnia pozycja Starość aksolotla, 
wydana tylko w formie elektronicznej. 
Zasiadając do lektury, nie zawsze jed
nak mamy ochotę na wędrówkę po  wy
imaginowanym świecie, czasem potrze
bujemy odniesienia do rzeczywistości. 
Dlatego sięgamy po eseistykę, biogra
fie, wspomnienia. Dla bardziej wyma
gających, spragnionych intelektualne
go wysiłku będzie odpowiednia na 
pewno lektura Prześnionej rewolucji 
Andrzeja Ledera. To dobry sposób na 
gimnastykę umysłu. Ci natomiast, któ
rzy pragną trochę mniej ambitnej pozy
cji, za to chcą dowiedzieć się czegoś 
o gwiazdach PRLu, sięgną po książki 
Emilii Padoł. Jak widać, na każdy ro
dzaj nastroju coś się znajdzie, bo prze
cież wymienione pozycje to tylko nie
wielki fragment aktualnego polskiego 
rynku książki. 

Może nie zawsze mamy więc ocho
tę na czytanie esejów filozoficznych 
i rozważania nad dziełami Platona (to 
w zasadzie raczej rzadko nam się zda
rza). Uważam jednak, że chęć czytania 
mamy zawsze, wystarczy tylko poszu
kać odpowiedniej pozycji. Literatura 
kobieca, historyczna, podróżnicza, kry
minał, fantastyka czy reportaż? Jest ty
le działów, tyle książek na półkach... 
Nic, tylko usiąść i wziąć kubek gorącej 
herbaty.

Alicja Wielgus 
absolwentka filologii polskiej  

(edytorstwo) UP

Magia książek
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Jedni uważają, że fotografia to chwyta
nie momentu, sposób komunikowania 
swojej wizji świata, to przewidywanie 
tego, co może się za chwilę wydarzyć. 
Dla innych jest to sposób na niezgorszy 
zarobek — chyba każdy z nas wie, że 
dobry fotograf za plener ślubny jest 
w stanie zainkasować nawet 5000 zło
tych. Dla reszty fotografowanie to nic 

innego jak naciskanie spustu migaw
ki — cyk, cyk i gotowe. Ale czy zdaje
my sobie sprawę, że prosta sztuka mo
że być skomplikowana?

Z fotografią jest jak z tenisem. Żeby 
móc grać, trzeba mieć sprawność fi
zyczną, umiejętność przyjmowania pił
ki oraz trzymania rakiety. Backhand, fo
rehand, backspin czy też ball toss są 

CYK, CYK I GOTOWE?

Fotografia



22

dla tych, którzy poznają tajniki 
gry i chcą w niej być coraz lep
si. Tak samo jest z fotografią. 
Żeby myśleć o niej bardziej 
profesjonalnie, trzeba włożyć 
wiele wysiłku i poświęcić czas 
na naukę oraz obsługę apara
tu. Sama znajomość techniki 
jednak nie sprawi, że nasze 
zdjęcia będą perfekcyjne. Przez 
zdjęcia można wyrazić siebie 
w sposób daleko wykraczający 
poza naszą świadomość. Nale
ży pamiętać, że dobre zdjęcie 
wymaga wielu przygotowań 
i czasu.

To nie drogi sprzęt czyni 
nas fotografami, lecz to, jak się 
nim posługujemy, jakie potra
fimy za jego pośrednictwem 
wzbudzić emocje. Najnowszy 

mo del nikona czy canona nie 
jest nam potrzebny do tego, 
żeby stać się dobrym fotogra
fem. Aparat to tylko narzędzie, 
a najważniejsze jest to, jak fo
tografujący potrafi go wykorzy
stać. Kiedy sama zaczynałam 
przygodę z fotografią, miałam 
zwykłą cyfrówkę marki Olym
pus. Początkowo robiłam zdję
cia w trybie automatycznym, 
ale z czasem przestało mi to 
wystarczać. Zaciekawiły mnie 
możliwości aparatu: ustawia
nie głębi ostrości, czas otwar
cia migawki czy też wartość 
przysłony. Mój sprzęt nie da
wał dużego pola manewru, ale 
nauczyłam się tak dobierać 
parametry, aby zdjęcie było 
udane. Inspirowałam się zdję

Fotografia 
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ciami wykonywanymi przez in
nych fotoamatorów, łączyłam 
to ze swoimi fantazjami i tak 
doszłam do momentu, w któ
rym uznałam, że chcę się w tym 
kierunku rozwijać. Kiedyś mia
łam okazję poznać pewnego 
pana, który od wielu lat zajmo
wał się fotografowaniem, i to 
on dał mi kilka wskazówek.

Lekcja numer jeden: po
znaj swój aparat. Kiedy go 
trzymasz w rękach, zamknij 
oczy i dotykiem sprawdzaj, 
gdzie znajdują się przyciski, 
czy są one duże, czy małe, jak 
się trzyma go w dłoni, jakie 
jest jego odpowiednie usta
wienie. Znajomość aparatu 
poprawi szybkość naszej pra
cy, a także ułatwi nam szyb
kie reagowanie, np. podczas 
robienia fotoreportaży.

Lekcja numer dwa: poznaj 
możliwości aparatu. Nie bój 
się używać trybów oferowa
nych przez producenta. Jeżeli 
to twój pierwszy raz, to korzy
staj z trybów tematycznych, ta
kich chociażby jak portret czy 
krajobraz. Nie korzystaj z nich 
jednak zbyt długo, przejdź na 
ustawienia manualne. Nie 
uwierzysz, ale dzięki nim apa
rat robi cuda! 

W fotografii ważna jest 
przede wszystkim znajomość 
podstawowych pojęć, chociaż
by takich jak: czułość ISO, eks
pozycja, balans bieli, przysło
na, czas otwarcia migawki, 
ogniskowa, bokeh czy rozdziel
czość. Gdy już je opanujemy, 
zabawa z aparatem stanie się 
o wiele ciekawsza, a zdjęcia 
będą coraz lepsze. Nie należy 
się zniechęcać, lecz — przede 

wszystkim — próbować, próbo
wać i jeszcze raz próbować. 
Dobierać parametry i treno
wać. Jest także żelazna zasa
da, która mówi, że o dobrym 
fotografie świadczy nie liczba 
zrobionych zdjęć, a ich jakość. 
Czasami na 200 wykonanych 
zdjęć będą dobre jedno albo 
dwa i wcale nie świadczy to 
o tym, że jesteśmy słabi, wręcz 
przeciwnie — że jesteśmy 
w tym naprawdę dobrzy.

Lekcja numer trzy: pamię
tajmy: nie zniechęcamy się! 
Jak już wspomniałam, ta pro
sta sztuka może być skompli
kowana i przede wszystkim nie 
należy myśleć, że wystarczy 
wziąć aparat w dłonie i nacis
nąć spust migawki. Należy 
włożyć w to wiele serca i chcieć 
pokazać to, czego inni nie po
trafią zobaczyć.

Połączenie fantazji, poszuki
wanie inspiracji oraz znajomość 
techniczna aparatu sprawi, że 
nasze zdjęcia będą wzbudzać 
emocje, wywoływać zadumę, 
smutek czy też radość i uśmiech. 
Tracey Clark powiedziała, że 
„fotografia to emocje, bliskość, 
miłość. To, co utrwalono na fil
mie, zostanie zachowane na za
wsze... Film zatroszczy się o każ
dą najdrobniejszą rzecz na dłu
go potem, kiedy ty sam nie bę
dziesz już pamiętać niczego”. 
To utrwalanie momentów na 
zawsze. Dlatego wszystkim, któ
rzy chcą podjąć wyzwanie i fo
tografować, życzę udanych 
i szerokich kadrów.

Karolina Borowa 
I rok socjologii SUM

Fotografia 
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Urodziła się 12 marca 1776 r., w cza
sach rewolucji przemysłowej, w hrab
stwie Kent w Wielkiej Brytanii. Była peł
ną pasji, nieustraszoną podróżniczką. 
Jej życie było uwikłane w intrygi i skan
dale. Odwaga, awanturniczość i łama
nie zasad przyniosły jej sławę. Podróżo
wała w poszukiwaniu skarbów i szczę
ścia. 

Była najstarszą córką sir Char lesa 
Stanhope’a oraz lady Hester Pitt. Na
dano jej imię, które nosiły jej matka 
i babka. 

Już od dziecka była uparta i wład
cza. Interesowały ją typowo męskie za
jęcia, wspaniale radziła sobie na koń
skim grzbiecie. Kobiece prace, takie jak 
haft czy muzyka, nie były jej mocną 
stroną. W wieku kilku lat wdarła się do 
łodzi wiosłowej i chciała dopłynąć do 

Francji. Zamiar ten jednak udaremnił 
jej ojciec. Jako nastolatka zamieszkała 
u wuja, polityka Williama Pitta Młod
szego. Hester pełniła funkcję pani do
mu oraz nieoficjalnego doradcy bry
tyjskiego premiera, przyjmowała wraz 
z nim wpływowych gości. Wspaniale 
czuła się w męskim gronie, kobiety zaś 
uważała za lekkomyślne, a ich towa
rzystwo za zbędne. Uznawała się za 
następczynię wojowniczej i urodziwej 
królowej Zenobii. 

W 1806 r. zmarł William, zostawia
jąc jej uposażenie w wysokości tysiąca 
dwustu funtów, co dla arystokratki sta
nowiło niewielką sumę. Nie mogła po
zwolić sobie na służącą ani na powóz, 
a poruszanie się pieszo po Londynie, 
na dodatek bez służącej, uchodziło je
dynie prostytutkom. Po śmierci ukocha
nego generała Johna Moore’a oraz bra
ta, którzy zginęli w Hiszpanii w walce 
z wojskami Napoleona, Hester postano
wiła wyruszyć w podróż. 

Wyjechała z drugim bratem, służącą 
oraz lekarzem Charlesem Meyronem. 
Udała się do Gibraltaru, gdzie została 
bardzo dobrze przyjęta. Opuszczając 
Anglię, nie sądziła, że już jej więcej nie 
zobaczy. Podczas kolacji, urządzonej na 
jej cześć, poznała młodego, przystojne
go, wykształconego oraz bogatego Mi
chaela Bruce’a. Hester i Michael szybko 
zostali kochankami. Wspólnie podróżo
wali, odkrywali świat, nie wytyczając so
bie konkretnego celu. 

Ich statek rozbił się w pobliżu Ro
dos. Cały dobytek Hester i Michaela 
zatonął wraz z nim. Podróżnicy musieli 
zacząć chodzić w tureckich strojach 
(wyspa Rodos była wtedy częścią impe

KRÓLOWA PUSTYNI

Historie kobiet niepokornych 

Nie obawiam się niczego... 
Jestem słońcem, gwiazdami, perłą, lwem, światłem z nieba.

Lady Hester Stanhope

Hester Stanhope, portret nieznanego autora 
(tweedlandthegentlemans.club.blogspot.com)
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rium osmańskiego). Lady Stanhope po
została zresztą wierna do końca życia 
tureckiemu odzieniu. Hester i Michael 
wędrowali po Bliskim Wschodzie, wy
dając wielkie sumy pieniędzy. Nikt 
zresztą nie wiedział, kim jest owa da
ma, rozniosła się nawet plotka, że to 
angielska księżniczka. 

Przebywając w Damaszku, odmówi
ła — pomimo licznych ostrzeżeń — przy
słonięcia twarzy i pozbycia się męskiego 
stroju. Tutejsza ludność, nastawiona an
tychrześcijańsko, była tym zaszokowa
na. Zdziwienie szybko jednak przerodzi
ło się w entuzjazm i Hester Stanhope zo
stała przyjęta niczym królowa.

W 1813 r. odwiedziła Palmyrę, którą 
niegdyś rządziła królowa Zenobia. Dro
ga do miasta nie była łatwa. Prowadzi
ła przez pustynię pełną Beduinów, sta
nowiących zagrożenie dla wędrowców. 
Jedynie trzech śmiałków przed lady 
Stanhope odważyło się na przebycie 
tej drogi, żadnemu jednak się nie po
wiodło. Hester przyodziała beduiński 
strój i ruszyła w podróż. Beduini, zasko
czeni odwagą kobiety, gromadzili się, 
aby ją zobaczyć. Gdy dotarła do celu, 
czekała na nią uroczystość, podczas 
której została symbolicznie koronowa
na. Michael Bruce wkrótce się jej 
oświadczył, pragnąc, by wróciła z nim 
do Anglii. Hester odmówiła. Nie miała 
po co tam wracać, a na Bliskim Wscho
dzie czuła się kimś ważnym.

W 1815 r. zorganizowała ekspedycję 
do Aszkelonu. Na podstawie zapisków 
na starożytnym pergaminie chciała od
naleźć ukryty skarb. Badania Hester 
przeszły do historii jako pierwsze nowo
czesne prace archeologiczne na obsza
rze Ziemi Świętej. Poszukiwacze skar
bów niestety nie odnaleźli, ale natknęli 
się na antyczną rzeźbę. Na rozkaz lady 
Stanhope rzeźba została zniszczona. 
Z tego powodu kolejne pokolenia archeo
logów odnosiły się do niej z niechęcią.

Lady Hester zaczęła mieć spore 
problemy finansowe. Przeniosła się do 
klasztoru położonego daleko w górach 
Libanu. Zwróciła się ku wschodniej me
dytacji i mistycyzmowi. Traciła kontakt 
z rzeczywistością. Chorowała, jej stan 
się pogarszał. Zmarła w 1839 r. Po jej 
śmierci odkryto trzydzieści pięć pokoi, 
które były zagracone i zamieszkane 
przez padlinożerne koty. 

Hester Stanhope pochowano w jej 
ogrodzie w Djoun. W 2004 r. szczątki 
spalono, a prochy rozsypano na ruinach 
jej domu. Postać podróżniczki i poszuki
waczki przygód, a także prekursorki ba
dań archeologicznych, zachowała się 
w pamięci potomnych dzięki pamiętni
kom spisanych przez doktora Meryona.

 
Paulina Gołąb 

II rok filologii polskiej (edytorstwo) SUM

Historie kobiet niepokornych 

Hester Stanhope, portret nieznanego autora 
(www.nationalgeographic.pl)
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Profil

Kto: Mohandas Karamchand Gan
dhi — Mahatma, Wielka Dusza, Bapu, 
Ojciec (narodu)
Data i miejsce urodzenia: 2 X 1869, 
Porbandar, Indie
Data i miejsce śmierci: zamach 
w New Delhi, 30 I 1948
Idee: prawda, asceza, miłość do wro
ga, równość
Źródła natchnienia: własne doświad
czenia i mądrość, twórczość Lwa Toł
stoja i Henry’ego Thoreau

Gdyby ktoś poprosił o przedstawienie 
sylwetki Gandhiego w kilku słowach, 
po pierwsze, odpowiedziałabym, że jest 
to trudne, niemal niewykonalne, ponie
waż nie ma takich słów, którymi mogła
bym scharakteryzować wielkość jego 
osoby. Po drugie, spróbowałabym jed
nak i określiłabym go jako — przede 
wszystkim — przyjaciela, ojca, męża, 
pielgrzyma, myśliciela, etyka, powierni
ka, inspiratora przyszłych pokoleń i... 
Trudno byłoby mi poprzestać na tych 
kilku określeniach. 

Niewątpliwie w dziejach zapisało się 
wielu znakomitych ludzi, którzy mimo zła 
potrafili zmienić bieg historii i wskazać 
drogę moralnego życia, a których po
nadczasowe myśli inspirują nas po dziś 
dzień. Po przeczytaniu biografii1 i obej

1 Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań 
prawdy M. K. Gandhiego (przeł. J. Brodzki, wyd. 5, 
Warszawa 2013) to książka, która pozwala na 
bliższe poznanie tego wyjątkowego człowieka

rzeniu filmu Gandhi2, który znakomicie 
uchwycił jego niepowtarzalną charyzmę, 
mogę śmiało stwierdzić, iż ten człowiek 
miał umysł starego, doświadczonego 
mędrca i wrażliwość dziecka. 

Według filozofii empirycznej czło
wiek rodzi się z czystym umysłem (łac. 
tabula rasa ‘niezapisana karta’), co 
oznacza, że jest wyzbyty wszelkich 
uprzedzeń, wrogości, rasizmu etc. Do
piero w ciągu ludzkiego istnienia ta 
czysta karta zostaje zapisana tym, co 
nasz umysł przyjmuje. Mimo że ten po
gląd niejednokrotnie odrzucali m.in. 
psychologowie, to nie sposób zaprze
czyć, że dzieci w swojej prostocie umy

2 Film Gandhi (reż. R. Attenborough, prod. 
Wielka Brytania–Indie–USA, 1982; w roli Mahatmy 
Ben Kingsley) jest co prawda nieco przydługi, ale 
można go obejrzeć w dwóch częściach. W każdym 
razie warto, gdyż znakomicie pokazuje historię wal
ki o równość kolorowych na Wschodzie; na pierw
szym planie oczywiście sylwetka Gandhiego.

Wielcy ludzie

MAHATMA GANDHI
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słu przejawiają miłość i ufność do każ
dego bez względu na rasę, wygląd czy 
pochodzenie. Nabywając życiowego 
doświadczenia, większość z nas nieste
ty traci to wszystko. Gandhi to dla mnie 
przykład nieprzeciętnej siły charakteru, 
która pozwoliła mu zachować jego nie
zapisaną kartę, wolną od uprzedzeń 
czy fałszu. To jest właśnie to, co podzi
wiam u niego najbardziej — czystość, 
prawdziwość i szczerość.

Miało to oczywiście podstawę w wy
chowaniu wyniesionym z domu rodzin
nego. Matka żyła w zgodzie z religią 
buddyjską, pełna spokoju i harmonii 
z wszechświatem. Ojciec, zamiast ka
rać swoje dzieci za niegodne postępki, 
motywował je do przyznawania się do 
winy i uświadamiał im, dlaczego to, co 
zrobiły, było złe. 

„Dobro i zło muszą istnieć koło 
siebie, a człowiek musi dokonać 
wyboru”

Gandhi wspomina o dwóch wydarze
niach z czasów młodości, które przeło
żyły się na jego główne idee. Jako szes
nastolatek miał już za sobą trzyletni 
staż małżeński i rozegrał pierwszą wiel
ką wewnętrzną walkę między obowiąz
kiem a pożądaniem. Pewnej nocy Mo
handas wymknął się na górę do łoża 
żony, zostawiając na dole swojego cho
rego ojca. Tamtej nocy ojciec zmarł, 
a młody Gandhi uświadomił sobie, że 
nie spełnił swego obowiązku i wykazał 
się nieodpowiedzialnością. Do końca 
życia nosił w sobie brzemię poczucia 
winy, mimo że ojciec prawdopodobnie 
umarłby również wówczas, gdyby Gan
dhi został na dole, w pokoju obok. To 
doświadczenie jednak pozostawiło 
u niego poczucie odpowiedzialności za 
drugiego człowieka oraz obowiązku 
wobec społeczeństwa.

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. 
Ucz się tak, jakbyś miał żyć 
wiecznie”

Kolejną nauczkę od życia otrzymał, bę
dąc już absolwentem prawa Uniwersy
tetu Londyńskiego. W drodze do Afryki 
Południowej, gdzie otrzymał posadę, 
stał się ofiarą rasizmu, wykluczenia 
i nierówności. Gdy jechał pociągiem 
w wagonie pierwszej klasy, biali nale
gali, by konduktor nakazał mu prze
siąść się do trzeciej ze względu na hin
duskie pochodzenie. Gandhi odmówił 
i wtedy konduktor brutalnie wyrzucił go 
z pociągu. To upokorzenie obudziło 
w nim pragnienie zmiany i walki o spra
wiedliwość dla całej wykluczonej spo
łeczności. Został w Afryce Południowej, 
by zmierzyć się z problemem mniejszoś
ci hinduskiej. To był początek jego 
działań na rzecz ludzkości, w których 
wykorzystywał swoją wiedzę prawni
czą. Po zakończeniu kontraktu miał 
wrócić do Indii, lecz pozbawienie 
w owym czasie Hindusów praw wybor
czych powstrzymało go przed wyjaz
dem. Zorganizował pierwsze w historii 
pokojowe protesty, których uczestnicy 
byli wyzbyci wszelkiej przemocy i z god
nością przyjmowali upokorzenia.

„Oko za oko czyni świat ślepym”

Protesty kończyły się często pobiciem, 
niekiedy ze śmiertelnym skutkiem, a tak
że licznymi aresztowaniami. Mahatma 
Gandhi trafił również do więzienia. Był 
to jego pierwszy, lecz nie ostatni pobyt 
za kratami za walkę o równość i spra
wiedliwość.

Kontynuował tę walkę w Indiach 
(które były kolonią brytyjską), organizu
jąc ruchy obywatelskie, m.in. w Cham
paranie u podnóża Himalajów, w obro
nie biednych rolników, budował szkoły, 

Wielcy ludzie
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szpitale, zachęcał do zlikwidowania 
kasty „nietykalnych”, sprzeciwiał się 
dyskryminacji kobiet. Trafił ponownie 
do aresztu pod zarzutem wzbudzania 
zamieszek. Wtedy miał już liczne tłumy 
zwolenników, orędowników dzieła Wiel
kiej Duszy, jak nazwano Gandhiego 
(w języku hindi Mahatma). Niestety, 
w tym czasie rozpętały się krwawe star
cia między Brytyjczykami i Hindusami, 
co było sprzeczne z ideami Mahatmy, 
który skrytykował zarówno działania 
Ang lików, jak i swoich rodaków. W cza
sie drugiej wojny światowej apelował 
o bierną postawę Hindusów mimo włą
czenia ich do walki po stronie Wielkiej 
Brytanii. Z godnością przyjmował także 
kolejne aresztowania. Jedno z nich na
stąpiło w 1942 r. za wystąpienia, w któ
rych domagał się opuszczenia przez 
Brytyjczyków ziemi indyjskiej. 

Gandhi przechodził wtedy najcięż
sze chwile w życiu — sprawiła to śmierć 
żony i syna, a także setek Hindusów po 
rzezi w Kalkucie. Nadszedł czas, kiedy 
Indie odzyskały niepodleg łość, on jed
nak był pogrążony w wielkiej rozpaczy, 
gdyż wszystkie działania na rzecz nie
podległości pochłonęły wiele ludzkich 
istnień, co zdecydowanie nie było jego 
intencją. Niewątpliwie odczuwał to jako 
porażkę, ale jego praca nie poszła na 
marne, a dziś jest uznawany za wiel
kiego człowieka, inspiratora ruchów 

pokojowodemokratycznych i symbol 
pokoju. 30 stycznia 1948 r. zginął, za
strzelony przez Nathurama Godsego, 
skrajnie prawicowego fundamentali stę. 
Ten czyn zapisał się w historii jako akt 
największego zła — unicestwienie 
uosobienia dobra i pokoju.

Wyobraziłam sobie, że Gandhi 
żyje w naszych czasach i jest jednym 
z głównych polityków światowych. 
Może nie byłoby wtedy zbędnych kon
fliktów, wszyscy żyliby w przyjaźni, 
pracując dla dobra ludzkości. Nieste
ty, jedyne, co możemy zrobić, to za
wsze pamiętać o tym wielkim Człowie
ku i o tym, że kiedyś istniał ktoś, kto 
poświęcił całe swoje życie walce ze 
złem i niesprawiedliwością, a swoją 
charyzmę i dominację wykorzystywał 
w jak najlepszy sposób. Nie pozwól
my, aby czyjekolwiek akty rasizmu czy 
zwykły brak szacunku do innego czło
wieka przekreśliły sens działań Ma
hatmy.

„Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć 
w świecie”...

Agata Marciniak 
absolwentka socjologii UP

Artykuł inspirowany filmami dokumentalnymi 
ze strony www.history.com

Wielcy ludzie
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SPACERY PO BIOGRAFII
W 2013 r. Kraków otrzymał prestiżowy ty
tuł Miasta Literatury UNESCO. Dzięki te
mu zrodziła się możliwość rozwoju 
turysty ki literackiej. Rok później zainau
gurowano cykl spacerów śladami najcie
kawszych nurtów literackich i pisarzy 
związa nych z Krakowem. Podążano już 
ścieżkami wielu znanych autorów: Wi
sławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, 
Sławomira Mrożka czy Stanisława Le
ma, ale także i mniej standardowymi 
trasami: szlakiem realizmu knajpianego 
czy kryminałów. Byłam na dwóch takich 
spacerach — śladami Lema i Mrożka. 

O samej idei dowiedziałam się z pro
filu Miasta Literatury na Facebooku. 
Przez administratorów fanpage’a zosta
ły zorganizowane wydarzenia, do któ
rych można było się przyłączać, zapew
niając sobie przypomnienie o wyjściu 
w dniu, w którym się one odbywały. Sa
mo zgłoszenie trzeba było wysłać dodat
kowo na podany adres email, ponieważ 
liczba miejsc była ograniczona. Aby za
pobiec przybyciu osób, które się nie 
zapi sały, w wiadomości zwrotnej poda
wana była dokładna godzina i miejsce 
spotkania. W obu przypadkach było to 
centrum miasta, ale miejsca wybrano 
nieprzypadkowo. Spotkanie pod Dwor
cem Głównym wiązało się z przybyciem 
rodziny Lemów w czasie wojny do Kra
kowa. Dworzec był niejako początkiem, 
pierwszą stacją przygody pisarza z na
szym miastem. Śladami Mrożka wyru
szyliśmy spod Teatru Słowackiego — 
związki wybitnego dramaturga z te
atrem — może nie konkretnie tym — są 
przecież niepodważalne. 

Spacery literackie to wędrówki 
wzdłuż wytyczonej przez prowadzących 
spotkanie trasy. Przystankami są miej
sca, które w jakiś sposób związane by

ły z pisarzami: raz jest to mieszkanie, 
które wynajmowali, innym razem miej
sce pochówku, ławka w parku, na któ
rej znajduje się kod QR odsyłający do 
strony z nagraniem fragmentu utworu 
czy ulubiona cukiernia. Są one selek
cjonowane nie tylko na podstawie po
wszechnie znanych źródeł i faktów, ale 
i wywiadów, książek, rozmów z rodzi
ną, listów, biografii czy wspomnień 
osób żyjących. Tak szeroko zakrojone 
poszukiwania sprawiają, że spacery 
stają się dowodem na ogromne zaan
gażowanie i poświęcenie tych, którzy 
pracują nad ich przygotowaniem. Ca
łość nie ma być kompilacją suchych in
formacji, ale fascynującą podróżą przez 
życie i miejsca związane z twórcami.

Opiekę merytoryczną nad spotkania
mi objęły świetnie przygotowane prze
wodniczki. Agnieszka Pudełko i Anna 
Hojwa zadbały o to, aby nie powielać 
obiegowych sądów o twórcach. Przeczy
tały mnóstwo publikacji dotyczących bo
haterów spotkań i wybrały nie tylko fakty 
powiązane z Krakowem, ale i ciekawost
ki o zwyczajach, strojach, ulubionych 
miejscach czy rodzinach literatów. Miej
sca „literackie” dobrano tak, aby obej
mowały Planty i ich najbliższą okolicę, 
nawet jeśli ich związek z bohaterami wę
drówek był tylko umowny. O podróżach 
Mrożka słuchaliśmy, stojąc pod konsula
tami w pobliżu placu Wszystkich Świę
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tych, a o tym, że Lem jest najczęściej czy
tanym na świecie polskim pisarzem i jed
nocześnie mało docenionym w kraju — 
na ul. Mikołajskiej, pod Śródmiejskim 
Ośrodkiem Kultury, który swego czasu 
przyznał jednemu z jego dzieł tytuł Kra
kowskiej Książki Miesiąca. Prowadzące 
cierpliwie odpowiadały na pytania 
uczestników, nierzadko trudne i dotyczą
ce życia osobistego pisarzy. Włożyły 
mnóstwo starań w to, by zaciekawić spa
cerujących i zaprezentować im sylwetki 
ludzi, których znali dotąd jedynie przez 
pryzmat ich dzieł.

Oba spacery zakończyły się w siedzi
bie Wydawnictwa Literackiego, które pu
blikuje książki obu pisarzy. Udało im się 
zaprosić (w sobotę wieczorem!) sekreta
rza Stanisława Lema Wojciecha Zemka 
oraz Marię Szydłowską, godnie zastępu
jącą swego nieobecnego ojca Bartosza 
Szydłowskiego, który przyjaźnił się 
z Mroż kiem. Goście opowiadali o swoich 
relacjach z pisarzami, wspominali za
bawne sytuacje i starali się przybliżyć ich 
postacie jako sylwetki zwykłych ludzi zaj

mujących się nie tylko tworzeniem. Z ich 
opowieści wyłaniały się wielowymiarowe 
portrety niezwykłych osób — często nie
łatwych w codziennych kontaktach, ale 
godnych podziwu wielkich umysłów.

Promowanie literatury i wypoczynku 
na świeżym powietrzu to jedna z najcie
kawszych inicjatyw, jakie pojawiły się na 
kulturalnej mapie Krakowa. To wspania
łe, że ktoś odkrywa na nowo szlaki wiel
kich ludzi, którzy w tym mieście żyli 
i tworzyli, nierzadko nie opuszczając go 
do śmierci. Interesujące prowadzenie 
spacerów i ich niezobowiązująca formu
ła sprawiają, że nie jest to mozolne prze
suwanie się po kartach biografii, ale 
przekonywanie się, że artysta to też czło
wiek, często tak (a może bardziej?) fa
scynujący jak dzieła, które tworzy. Ta for
ma poznawania życia pisarzy jest bar
dzo przystępna i byłoby świetnie, gdyby 
inne miasta poszły za przykładem Kra
kowa, bo przecież w wielu z nich miesz
kali wybitni twórcy.

Ilona Sieradzka 
I rok filologii polskiej (edytorstwo) SUM

Dzieje się w Krakowie 

fo
t. 

W
. 

G
ór

ka



31

W naszej historii wiele jest niesamowi
tych i fascynujących historii, lecz nie 
pojawiały się w niej wielkie i nieszczęś
liwe romanse, w które obfituje historia 
i literatura europejska. Wystarczy tu 
choćby wspomnieć perypetie sercowe 
Henryka VIII (dla ukochanej Anny Bo
leyn odrzucił zwierzchnictwo papieża 
i zmienił religię państwową) czy Joan
ny I Kastylijskiej, zwanej też Szaloną, 
ponieważ po śmierci ukochanego męża 
Filipa I Pięknego, nie pozwoliła pocho
wać jego ciała. Traktowała jego zwłoki 
jak żywego człowieka i ku przerażeniu 
(a także obrzydzeniu) poddanych po
dróżowała z nieboszczykiem, spała 
z nim i całowała go. Z literatury można 
przywołać Abelarda i Heloizę, Tristana 
i Izoldę czy najsłynniejszą parę z Szek
spirowskich dramatów Romea i Julię. 

Polscy władcy, rzecz jasna, również 
bywali zakochani, lecz mając na uwa
dze przede wszystkim interes państwa, 
zawierali małżeństwa zgodne z interesa
mi dynastii, w których miłość między 
małżonkami nie była warunkiem ko
niecznym. Ukochane kobiety pozostawa
ły tylko kochankami, jak słynna Esterka, 
wielka miłość Kazimierza Wielkiego. 

Tym bardziej niepojęta wydała się 
decyzja króla Zygmunta Augusta, syna 
Zygmunta I Starego i jego słynnej wło
skiej żony Bony Sforzy. Młody władca 
popełnił straszny mezalians, żeniąc się 
ze „zwykłą” szlachcianką Barbarą Ra
dziwiłłówną. Niestety, nie było dane Zyg
muntowi i Barbarze cieszyć się sobą 

zbyt długo, gdyż wielką miłość przerwa
ła przedwczesna i tajemnicza śmierć 
Barbary, która przez wieki rozpalała wy
obraźnię historyków i artystów. 

Romans króla i Radziwiłłówny roz
począł się prawdopodobnie jeszcze za 
życia pierwszej żony Zygmunta Augu
sta Elżbiety Habsburżanki. To pierwsze 
małżeństwo, zaplanowane gdy narze
czeni mieli odpowiednio po dziesięć 
i trzy lata, oznaczało zawarcie niezwyk
le korzystnego dla Polski sojuszu z po
tężnym rodem Habsburgów. Młody król 
nie kochał żony, która nie była zbyt 
urodziwa, a ponadto cierpiała na epi
lepsję, co znacznie zmniejszało szansę 
na urodzenie potomka i przedłużenie 
dynastii. Gdy Elżbieta zmarła w 1545 r., 
romans Zygmunta i Barbary rozkwitł 
i przerodził się w prawdziwą i tragicz
nie przerwaną miłość. 

Barbara słynęła z wyjątkowej urody, 
podziwiano jej alabastrową cerę, nie
zwykle regularne rysy twarzy i delikatną, 
wiotką budowę ciała, co niewątpliwie 
zwróciło uwagę władcy. Kochankowie 
w 1547 r. wzięli potajemny ślub w obec
ności rodziny Barbary. Gdy ów fakt wy
szedł na jaw, Zygmunt Stary i Bona 
wpadli we wściekłość, ale wciąż mieli 
nadzieję, że uda się to małżeństwo unie
ważnić. Uważali, że ich syn powinien 
podporządkować swoje życie dobru Rze
czypospolitej, a nie osobistemu szczę
ściu i upodobaniom. Barbara była kró
lewską poddaną, a takie związki nie by
ły wówczas praktykowane. Dodatkowo 

Najsłynniejsza 
polska historia 

miłosna

Czas przeszły
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przez małżeństwo z Radziwiłłówną zwią
zał się z jedną z najpotężniejszych i naj
bogatszych rodzin ówczesnej Rzeczypo
spolitej, wywyższając ją ponad inne ro
dy, co nie zostało pozytywnie odebrane 
przez resztę szlachty. Z powodu tych ro
dowych szlacheckich animozji Barbara 
nie była zbyt lubiana przez poddanych. 
Zdaniem wielu władca przez Barbarę 
zaniedbywał sprawy państwowe, bywał 
zamyślony i tęskliwy. Król praktycznie 
zerwał kontakty z rodziną, która nie za
akceptowała jego ukochanej. Zdawał 
się jednak nic sobie nie robić z wszyst
kich przeciwności i uparcie dążył do ko
ronacji Barbary, do której ostatecznie do
szło 7 grudnia 1550 r. Wtedy już jednak 
zaczęło pogarszać się zdrowie młodej 
władczyni. Najpierw pojawił się na jej 
ciele wielki wrzód, przez który królowa 
słabła i gorączkowała. Później, mimo 
wysiłków wielu lekarzy i znachorów, za
częły pojawiać się kolejne wrzody, z któ
rych sączyła się cuchnąca wydzielina. 
Po pęknięciu jednego ze wrzodów za
pach był tak intensywny, że dworzanie 
odmówili opieki nad królową, zajmował 
się nią do końca tylko Zygmunt August. 
W Wielkanoc 1551 r. stan królowej za
czął się nieznacznie poprawiać, dając 

złudną nadzieję na wyzdrowienie. Ku 
rozpaczy króla w połowie kwietnia 1551 r. 
na ciele jego małżonki ponownie zaczę
ły pojawiać się cuchnące czyraki. Męki 
Barbary zostały przerwane 8 maja 1551 r. 
w Krakowie. Zmarła podczas jednej 
z ostatnich rozmów poprosiła ukochane
go o pochówek w Wilnie, zobowiązała 
go także do ponownego ożenku i pozo
stawienia następcy. Zgodnie z jej wolą 
Zygmunt August przewiózł ciało z Kra
kowa do Wilna, podążając przez całą 
drogę za trumną. Ożenił się później 
z siostrą pierwszej żony Katarzyną Habs
burżanką, która — podobnie jak sio
stra — nie dała mu ani dziedzica, ani 
szczęścia. Król zmarł bezpotomnie 
w 1572 r. Był ostatnim z wielkiej dynastii 
Jagiellonów. 

Od początku zastanawiano się nad 
przyczyną śmierci młodej królowej. Teo
rie spiskowe mówiły m.in., że otruła ją 
pełna nienawiści teściowa, którą król 
oskarżał także o otrucie pierwszej żony. 
Ta teoria była rozpowszechniona 
w XIX w., kiedy to historia tragicznej 
miłości króla i jego poddanej była wy
jątkowo popularna. Obecnie historycy 
uważają, że Barbara zmarła na syfilis 
albo na raka szyjki macicy.

Przykładem popularności historii Bar
bary i Zygmunta Augusta jest np. trage
dia Alojzego Felińskiego Barbara Radzi
wiłłówna czy obrazy Jana Matejki, Woj
ciecha Gersona, Józefa Simmlera. Póź
niej słynna para pojawiła się w filmach: 
Barbara Radziwiłłówna Józefa Lejtesa 
z 1936 r. i Epitafium dla Barbary Radziwił
łówny Janusza Majewskiego z 1982 r. 

 
Kinga Giemza 

II rok filologii polskiej SUM

W winiecie artykułu fragment drzeworytu J. Ma
tejki Król Zygmunt August i Barbara Radziwił
łówna, 1871, ze zbiorów Biblioteki Norodowej 
(www.allus.com.pl)
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J. Simmler, Śmierć Barbary Radziwiłłowny, 
1860, Muzeum Narodowe w Krakowie  (Wikipe
dia)
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Jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
postaci na Ziemi jest święty Mikołaj. 
W okresie świątecznym jego charakte
rystyczną sylwetkę można spotkać 
w prawie każdym zakątku świata — od 
niewielkich wysp oceanicznych aż po 
zatłoczone megamiasta XXI w. Co jed
nak porabia w pozostałych miesią

cach? Gdzie przebywa? Najlepszą od
powiedzią na te pytania jest podróż do 
Rovaniemi. To położone w fińskiej czę
ści Laponii miasto jest oficjalną siedzi
bą świętego Mikołaja oraz jego współ
pracowników. Lokalizacja w pobliżu ko
ła podbiegunowego, malownicze lasy 
porastające okoliczne wzgórza oraz 

Napapiiri —  
wioska świętego Mikołaja

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek na kole podbiegunowym; po prawej Dom Świętego Mikołaja (fot. M. Żołądek)
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spokojnie płynące rzek, które łączą 
liczne jeziora, tworzą niezwykły, tajem
niczy i bajkowy krajobraz. Najwięcej 
osób odwiedza Rovaniemi od listopada 
do stycznia, kiedy zimową noc rozświe
tlają świąteczne dekoracje, połyskujące 
w mroźnym powietrzu przykrytej śnie
giem Laponii. Czasem występuje rów
nież zorza polarna. Jeśli wybierzemy 
się tutaj w miesiącach letnich półkuli 
północnej, to również zobaczymy świą
teczne ozdoby i będziemy mogli posłu
chać kolęd odtwarzanych w miejscach 
publicznych. Letnią atrakcją jest dodat
kowo występowanie dnia polarnego. 
W 2015 r. trwał on w Rovaniemi od 
7 czerwca do 6 lipca. W tym czasie 
słońce przez całą dobę znajdowało się 
ponad horyzontem. W mieście można 
było także — mimo lata — spotkać 
spacerujące renifery.

Wioska świętego Mikołaja, zwana 
również Napapiiri, znajduje się 8 km na 
północ od centrum Rovaniemi oraz 
2648 km od bieguna północnego. Poło
żona dokładnie na północnym kole 
podbiegunowym (66° 33’ 39” N), składa 
się z kilkunastu budynków, z których 
najważniejszy jest Dom Świętego Miko
łaja. W tym charakterystycznym budyn

ku, przez którego środek przebiega 
północne koło podbiegunowe, znajduje 
się jego oficjalne biuro. Tam przez ca
ły rok możemy się z nim spotkać. Śro
dek budynku zajmuje kilkumetrowej 
wielkości mechanizm przekładni zęba
tych połączonych z osią ziemską. We
dług lokalnej informacji jest on urucha
miany specjalną dźwignią raz w roku 
przez samego Mikołaja i ma spowolnić 
obrot Ziemi w tę jedną, konkretną noc, 
by wydłużyć czas jej trwania. Święty 
Mikołaj musi przecież objechać wypeł
nionymi prezentami saniami wszystkie 
zakątki Ziemi. W Napapiiri znajduje się 
również oficjalna Poczta Świętego Mi
kołaja oraz inne obiekty związane 
z tym najsłynniejszym mieszkańcem 
Laponii.

Wioska świętego Mikołaja jest atrak
cyjnym celem podróży przez cały rok. 
Już po wylądowaniu na pobliskim lotni
sku Rovaniemi, w oficjalnym porcie lot
niczym świętego Mikołaja, można spró
bować poszukać jego sań, które po
dobno stoją zaparkowane w jednym 
z okolicznych hangarów...

 
Marek Żołądek 

Doktorant geografii UP

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Napapiiri — wioska Świętego Mikołaja (fot. M. Żołądek)
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Laponia — kraina Świętego Mikołaja (fot. M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Zwykły dzień w Rovaniemi (fot. M. Żołądek)
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W oficjalnym biurze Świętego Mikołaja (fot. M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Poczta Świętego Mikołaja (fot. M. Żołądek)


