
Kolejny rok właśnie dobiegł końca. Cały 
świat hucznie przywitał rok 2016. Po sylwe
strowym szaleństwie nadszedł czas na 
zmiany, postanowienia, przyrzeczenia, na
dzieję na lepsze jutro. Wszystkim tym, któ
rzy próbują wcielić w życie nowe plany, ży
czę wytrwałości i wiary w siebie.

Aby umilić Wam czas, nasza Redakcja 
przygotowała nowy numer „Studens Scri
bit”. Zachęcam do przeczytania rozmowy 
numeru z Adamem Bartoszem — etnogra
fem, cyganologiem, założycielem jedynego 
w Polsce muzeum romskiego (działu po
święconego kulturze i tradycji Romów w tar
nowskim Muzeum Etnograficznym). Pole

cam również wybrać się w niezwykłą podróż 
po Norwegii przy lekturze artykułu Dwa 
chleby i dżem. A jeśli zechcecie udać się na 
dalszą wycieczkę, mamy dla Was Punta 
Arenas — miasto na końcu świata.

Wszystkich studentów zapraszam do 
współpracy przy tworzeniu naszego pisma. 
Poszukujemy dziennikarzy, grafików, foto
grafów. Oferujemy możliwość zdobycia do
świadczenia w miłej i przyjaznej atmo
sferze. Czekamy na Was pod adresem: 
studens.scribit.up@gmail.com 

 
Paulina Gołąb 

Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Samorząd Studentów wszedł w grudzień z roz
pędu. Gdy już po licznych trudach zakończono 
przy naszym udziale rozdział stypendiów, przy
szedł czas na nowe zadania: zapisy na kurs wy
chowawców kolonijnych, Szkołę Starostów, Wi
gilię Samorządową. Wybrano nowych przedsta
wicieli do Parlamentu Studentów oraz do Rad 
Wydziałów i Instytutów.

Nieustannie zachęcamy do śledzenia strony 
www.samorzad.up.krakow.pl i fanpage’a na Face
booku, na którym można znaleźć nowości doty
czące nie tylko Uczelni, ale też biletów na róż
ne imprezy, spektakle i promocji, które możecie 
uzyskać dzięki Samorządowi.

Zapraszamy więc do naszego biura (pok. 
48b na parterze) i życzymy wszelkiej pomyślno
ści w nadchodzącym roku 2016! 

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Alicja Wielgus: Od wieków wędrują 
po świecie, również po ziemiach pol
skich. Od wieków przyciągają uwa
gę i budzą kontrowersje. Od wieków 
tworzą hermetyczne środowiska 
o specyficznych obyczajach. Romo
wie od dawien dawna współtworzą 
naszą kulturę. „Jest bowiem obywa
telskim zaniedbaniem, by nie po
wiedzieć grzechem, żyć obok ja
kiejś społeczności i właściwie nic 
o niej nie wiedzieć prócz wyświech
tanych i najczęściej krzywdzących 
uogólnień” — pisze L. Stomma we 
wstępie do książki Nie bój się Cyga-
na. Na dara Romestar. Z autorem pu
blikacji, założycielem jednego z nie
licznych na świecie muzeów rom
skich, Adamem Bartoszem, rozma
wiamy o ludności cygańskiej.

Cyganie czy Romowie? Które 
określenie jest bardziej poprawne 
i którego sformułowania używają 
sami zainteresowani — i ci tworzący 
elitę intelektualną, i pozostali?

Adam Bartosz: Poprawność polityczna 
wymaga od nas, abyśmy mówili „Ro
mowie”, jako że jest to nazwa własna 
tego ludu i od jakiegoś czasu inteligen
cja romska stara się to określenie lan
sować. Termin tradycyjny „Cygan” ma 
konotację pejoratywną. Aktywiści rom
scy chcą odejść od tej nazwy, ale oczy
wiście funkcjonuje też postawa orto
doksyjna. Cyganie tradycyjni, mówiąc 
w języku polskim, w dalszym ciągu po
sługują się tym określeniem. Zauwa
żam nawet, że część młodzieży rom
skiej, tej lepiej wykształconej, zaczyna 
również wracać do tej nazwy. Uważam, 
że „Cygan” to bardzo piękne określe
nie, które nie musi kojarzyć się nega
tywnie. Jeśli ktoś chce obrazić Cygana, 
to może równie dobrze nazwać go Ro
mem. Podsumowując: ze względu na 
poprawność polityczną oficjalnie mówi
my o Romach, przy czym ja zawsze, 
kiedy odwołuję się do czasów historycz
nych, uważam że należy mówić o Cy
ganach, bo tak byli notowani w doku

„Nie bój się Cygana”

Wywiad
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mentach. Chyba nie ma sensu (a na
wet byłoby to zabawne), gdybyśmy mó
wili o Romach w XV czy XVI w.

Niektóre wyrażenia nawet brzmiały
by dziwnie, kiedy dodalibyśmy okreś
lenie „romski”...

Oczywiście. Jak można mówić o muzy
ce romskiej, ognisku romskim, taborze 
romskim? Jeżeli opowiadam, że mam 
koleżankę Cygankę, to chyba jest to 
bardzo pięknie powiedziane.

Skąd pochodzą Cyganie, jak się zna
leźli w Polsce. Jakie były ich główne 
fale migracyjne?

Do Polski dotarli pod koniec XIV w. Naj
starszy zapis, jaki dotychczas udało się 
znaleźć, to dokument z 1401 r. z Kazi
mierza (było to wtedy osobne miasto 
pod Krakowem). Zapisano tam w jed
nej z ksiąg miejskich, że niejaki Miko
łaj Cygan płaci podatek. Czy on był 
rzeczywiście Cyganem? Mam wątpli
wości, choć mój znakomity kolega, pro
fesor Lech Mróz, odnosi to określenie 
do Cygana de natione, czyli Cygana 

z nacji. Ja podejrzewam, że po prostu 
kogoś określano takim przezwiskiem 
czy przydomkiem, ale jeśli kogoś miesz
kającego w mieście nazywa się Cyga
nem, znaczy to, że to słowo nie jest wy
razem obcym. Wynika z tego, że Cyga
nie musieli przynajmniej pokolenie 
wcześniej wędrować już po naszych 
ziemiach. Pod koniec XIV i na począt
ku XV w. mamy więc do czynienia 
z pierwszą falą migracyjną na tereny 
polskie. Część tych Cyganów poszła 
dalej, czego dowodem są zapisy w kro
nikach miast zachodnich — niemiec
kich czy francuskich... Po jakimś czasie 
zaczęli doznawać prześladowań i dla
tego część z nich zawróciła. Na począt
ku XVI w. przybyli do Polski Cyganie 
z terenów niemieckojęzycznych, którzy 
zatrzymali się na terenie historycznej 
Polski, Rusi, Litwy, i tak powstała gru
pa, która nazywa się Polska Roma. Ci 
Cyganie nazbierali w swej mowie dużo 
naleciałości z języka polskiego, ale za
wiera ona też elementy niemieckie i po 
tym można ich odróżnić od Cyganów 
z innych grup.

Wywiad

Adam Bartosz (tarnow.in)
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Wywiad

Jak byli przyjmowani Cyganie, któ
rzy przybywali w kolejnych falach 
migracyjnych, przez tych, którzy już 
się tutaj zadomowili?

Kolejna fala migracyjna nastąpiła w dru
giej połowie XIX w., w latach sześćdzie
siątych. Cyganie przybywali wówczas 
na tereny Europy Środkowej, w tym na 
ziemie polskie, z Siedmiogrodu, z Wo
łoszczyzny. Tworzyli dwa szczepy, a po
dział wynikał z wykonywania określo
nych zawodów rzemieślniczych. Byli to 
Kełderasze, czyli Kotlarze, i Lowarzy, 
czyli Koniarze. Miejscowych Cyganów 
traktowali z wyższością, a na tych wę
drujących tylko po terenie Polski mówili 
„Rumungry”. Było to określenie pogardli
we w ustach prawdziwych wędrowców, 
za jakich uważali się Cyganie przybyli 
z ziem wołoskich. Ich samych traktowa
no jako elitę, która imponowała i pozio
mem kultury, i zamożnością. Kełderasze 
do dzisiaj tworzą cygańską elitę. 

Ostatnia fala migracji to wciąż na
pływ Romów rumuńskich, którzy właści
wie przeszli tylko przez Polskę. Zatrzy
mali się tutaj na niedługo, bo kiedy 
w 2004 r. otworzono granice Unii Euro
pejskiej, poszli dalej. Teraz Cyganów, 

których znałem w Polsce, spotykam 
w Barcelonie czy w Londynie. 

Jak przedstawiała się sytuacja Cy
ganów w Polsce? Czy Rzeczpospoli
ta Obojga Narodów była, zgodnie 
z wyobrażeniami, krajem toleran
cyjnym?

Mówi się, że panowała wówczas tole
rancja, ale myślę, że jakby się bliżej te
mu przyjrzeć, to raczej anarchia panu
jąca w państwie powodowała to to
lerancyjne podejście. Wzorem krajów 
zachodnich również w Polsce zaczęto 
wydawać edykty antycygańskie. Były to 
postanowienia sejmów polskich, które 
umożliwiały Cyganom wstęp do Polski, 
czy też nakazywały ich wyganianie. 
Otóż okazało się, że po kolejnym takim 
edykcie (skoro ustanawiano je wciąż 
od nowa, to znaczy, że nie były respek
towane), szlachta podlaska zaprotesto
wała. Szlachcice nie chcieli wypełniać 
tych postanowień sejmu, bo uważali, że 
Cyganie są potrzebni w ich wioskach. 
Mimo że za przechowywanie czy też 
przyjmowanie Cyganów w swojej po
siadłości groziła banicja, więc właści
wie najgorsza kara, jaka mogła spo

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, w którym się mieści dział romski (mojamolopolska.pl)
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tkać szlachcica, nic sobie z tego nie ro
biono. Na ile to była tolerancja, a na 
ile anarchia, to już inna sprawa, nie
mniej w Polsce Cyganom się wiodło 
znacznie lepiej niż w krajach zachod
nich, gdzie ich prześladowano w spo
sób okrutny. 

Czytając opisy prześladowań ludno
ści cygańskiej w dawnych wiekach, 
można się przerazić okrucieństwem 
i nienawiścią.

Właśnie. W jednej z kronik niemieckich 
znajduje się sprawozdanie z polowa
nia, na którym ustrzelono „parę dzików, 
saren, Cygana i Cyganiątko”. 

Zwyczaje Romów nie zawsze są zro
zumiałe dla pozostałej części społe
czeństwa. Czym mogą nas zasko
czyć?

Czym można się zdziwić? Ja byłem na
wet niedawno zszokowany, kiedy sły
szałem, jak jedna dziewczyna cygań
ska mówi do matki: „Czy ty wiesz ma
mo, że te gadzie to są takie brudasy 
straszne, słyszałam, że oni rybę w wan
nie trzymają”. Zdałem sobie sprawę 
wtedy, jakie to jest paskudztwo dla Cy
gana, że w wannie, w której się myje 
dolne części ciała, ktoś trzyma rybę, 
którą potem zje. Dla Roma to jest nie
wyobrażalna obrzydliwość. W tym sa
mym naczyniu, w którym się moczy dol
ne części ciała, na dodatek kobiece, 
trzyma się zwierzę. Gdyby Cyganowi 
wpadł do wanny ziemniak albo jabłko, 
już nic z tego nie nadawało się do je
dzenia, gdyż byłoby nieczyste. To jest 
taki najprostszy przykład tych różnic 
kul turowych, które powodują, że naj
brudniejszy fizycznie Cygan patrzy 
z obrzy dzeniem na czystego fizycznie 
gadzia mieszkającego w bloku, ale pa
trzy na niego jako na niechluja kulturo
wego, jako na osobę nieczystą. 

Znane są przypadki prześladowania 
Romów. W Polsce najgłośniejszym 
echem odbił się pogrom mławski — 
okrutny i niesprawiedliwy. Cyganie 
jednak też dopuszczają się takich 
aktów. Jak to rozwiązać?

Gdybym wiedział, jak to rozwiązać, to 
pewnie byłbym prezydentem Światowej 
Rady Cyganów. Możemy próbować dia
gnozować problem na różne sposoby, 
ale jak go rozwiązać, nie wiem.

Kampanie społeczne mogą być ta
kim rozwiązaniem? 

Takie kampanie pewnie skutkują, ale 
na ile? Nie wiem, czy ktoś jest w stanie 
sprawdzić, jak ta kampania, ostatnio 
widoczna w całej Polsce — „Jedni z wie
lu” — bardzo intensywna, kosztowna, 
zmienia podejście do Cyganów. Praw
dę mówiąc, w pewnym momencie, gdy 
patrzyłem na twarze ludzi, których 
znam, a które eksponuje się na tych du
żych plakatach czy kalendarzach, na
szła mnie refleksja, czy nie jest to ko
lejny przykład segregacji czy też dys
kryminacji, tak zwanej pozytywnej? Jak 
widzę na tym plakacie twarz Małgosi 
Mirgi czy innego znanego mi człowieka 
i widzę podpis „Jeden z wielu”, to my
ślę, że jest to jednak piętnowanie. Mam 
wątpliwości, czy ta kampania jedno
cześnie nie stygmatyzuje.

Obecnie Cyganie mieszkają w kilku 
rejonach Polski i są podzieli na gru
py: Cyganów karpackich i Cyganów 
z grup o tradycjach koczowniczych. 
Jakie są stosunki pomiędzy nimi?

Ci, którzy kiedyś się przemieszczali, 
swój mit wędrówki i przekonanie o wyż
szości w stosunku do osiadłych kulty
wują bardzo mocno. To jest bardzo po
ważny problem, dlatego że zarówno 
jedni, jak i drudzy, chociaż są wśród 
nich ludzie wykształceni, często nie po

Wywiad
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trafią przełamać tradycyjnych uprze
dzeń. Niechęć byłych wędrownych Cy
ganów do tych osiadłych jest bardzo 
mocna. Powoli może się to przełamuje 
przez małżeństwa mieszane, ale wciąż 
żywe jest przekonanie jednych czy dru
gich, że to oni są tymi lepszymi, praw
dziwymi Cyganami. 

W kulturze istnieje stereotyp Cyga
na wędrującego. Na ile on jest praw
dziwy, na ile Romowie sami go so
bie przypisują? 

Ten stereotyp jest pozytywny, określa 
Cygana jako człowieka wolnego i nie
zależnego. Wzorzec ten jest wspólną 
wartością wszystkich Romów. Również 
ci osiadli do tego stereotypu się odwo
łują i przypisują sobie właśnie te cechy 
kulturowe, których nie mają, ale po
strzegają je jako pożądane. Stąd w po
ezji karpackich Romów odniesienia do 
wozów, ognisk, wędrówki, chociaż zna
ją to właściwie tylko z opowieści, z ga
zet, z filmów...

Jak wygląda życie codzienne Ro
mów? Jak przedstawia się u nich 
koncepcja rodziny?

Bardzo istotna w kulturze romskiej jest 
rodzina i element mocnych więzi. To 
rzuca się w oczy, odróżnia tę społecz
ność od innych. Prawie wszyscy są 
„braćmi” i tak się do siebie zwracają. 
Każdy dorosły jest dla młodszego „wu
jem”, obojętnie, czy pierwszy, czy kolej
ny raz w życiu spotyka tego człowieka. 
Ja także do starszych się zwracam 
w ten sposób, dorosłym mogę mówić 
na ty, wszystkie dzieci romskie nato
miast wołają do mnie „wujku”. Do każ
dego młodszego, nawet czterdziesto
letniego chłopca, mówię „synku”, bo 
z kolei każdy młodszy jest „synem” al
bo „córką”. Istnieje taka zewnętrzna, 
językowa oznaka tej mocnej więzi. Jak 

sami Romowie powiadają, nikt nigdy 
nie zobaczy Cygana w domu starców. 
Każdy musi mieć oparcie w rodzinie. 
Nie ma też dzieci romskich w domach 
dziecka. W tej chwili to już może nie 
jest zupełnie prawdą, ale obowiązkiem 
rodziny, nawet najdalszej, jest troszczyć 
się zarówno o dzieci, jak i o ludzi sta
rych. 

Przekaz takich wartości jest godny 
uwagi.

Oczywiście, to bardzo pozytywne. W Tar
nowie mieszka małżeństwo, które już ma 
ośmioro dzieci z innych rodzin, z rodzin, 
które są zdegenerowane. I te dzieci nie 
trafiają do domów dziecka.

Cyganie utożsamiają się z Polską?

Oczywiście, że tak. To jest kwestia bar
dzo trudna do zrozumienia dla tych, 
którzy przynależą do jednej kultury. Ja
ko Polacy jesteśmy jednokulturowi, na
tomiast Romowie nie. Pamiętam, że ja
ko młody etnograf próbowałem myśleć 
kategoriami: jesteś Cyganem albo kim? 
Pytając Romów, kim się czują, wpra
wiałem ich w zakłopotanie, bo myśla
łem, że oni się określą: „jestem Cyga
nem” albo „jestem Polakiem”. Trzeba 
było wielkiej dojrzałości oraz wielkich 
zmian politycznych, żeby zrozumieć, że 
człowiek może czuć się doskonale 
w dwóch kulturach. Jestem Polakiem 
i jestem równocześnie Romem. Stupro
centowy Rom, stuprocentowy Polak. 
Można sobie wyobrazić jeszcze co in
nego — nasi Romowie, którzy mieszka
ją w Anglii, są jednocześnie Romami, 
Polakami i Anglikami. Dla współczes
nych Romów nie stanowi to żadnego 
problemu. 

 
Rozmawiała Alicja Wielgus 

Absolwentka  filologii  polskiej

Wywiad
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Przez większość osób językoznawstwo 
kojarzone jest jedynie z gramatyką opi
sową i historyczną, która zazwyczaj 
przysparza studentom licznych trudnoś
ci. Ta dyscyplina nauk humanistycz
nych ma o wiele szerszy zakres i każ
dy, kto interesuje się językiem, nie tylko 
polskim, może realizować w niej swoje 
pasje. O tym, że jest to dziedzina, któ
ra ma grono oddanych wielbicieli, 
świadczy np. działalność Sekcji Języko
znawczej Studenckiego Naukowego Ko
ła Polonistów na Uniwersytecie Peda
gogicznym.

Co ważne, to właśnie od powstania 
Sekcji Językoznawczej swoją działal
ność rozpoczęło Studenckie Koło Na
ukowe Polonistów. Dzięki inicjatywie 
wielu osób Sekcja rozwija się od po
czątku lat siedemdziesiątych XX w., 
stale umacniając swoją pozycję w In
stytucie Filologii Polskiej. Od roku aka
demickiego 2013/2014 opiekę nad nią 
sprawuje dr Ewa Horyń, ale grono 
osób, które włączało się w prace Sekcji 
jest liczne; należy tu wspomnieć m.in. 
o: prof. prof. Eugeniuszu Pawłowskim, 
Marii Schabowskiej, Edwardzie Sta
churskim, Marii Zarębinie, Leszku Bed
narczuku, Stanisławie Koziarze, dr dr 
Marii Rachwał, Annie Spólnik, Ludwice 
WajdzieAdamczykowej oraz Marcie 
Karamańskiej. 

Funkcjonowanie Sekcji wiąże się 
między innymi z: przygotowywaniem 
i udziałem w konferencjach nauko
wych, także ogólnopolskich, organizo

waniem spotkań z badaczami języka, 
aranżowaniem odczytów referatów oraz 
obchodów jubileuszy. Zadania Sekcji 
skupiają się na współpracy z innymi 
sekcjami Studenckiego Koła Naukowe
go Polonistów, dbaniu o kulturę języka 
polskiego, prowadzeniu badań nad ję
zykiem i zbieraniu materiałów np. do 
słowników gwarowych. Celem tych 
działań jest popularyzacja wiedzy o ję
zyku i pomaganie studentom w rozwi
janiu zainteresowań lingwistycznych. 

Każdy, kto studiuje na Uniwersytecie 
Pedagogicznym lub chociażby go odwie
dza, może zauważyć efekty naszej pracy. 
Z roku na rok zadania Sekcji są coraz 
bardziej ambitne, ale nie należy zapomi
nać też o jej osiągnięciach. Obecni stu
denci UP nie pamiętają, jak w latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych orga
nizowano wyjazdy na obozy dialektolo
giczne, podczas których gromadzono 
materiał do słownika gwarowego. Wyniki 
tych badań zostały przedstawione w for
mie referatów i artykułów naukowych. 
Kolejne lata przyniosły czynny udział 
członków Sekcji w konferencjach ogólno
polskich. Sekcja stale poruszała istotne 
wątki polskiej myśli językoznawczej i za
praszała gości, którzy mogliby podzielić 
się swoim doświadczeniem. Ponadto 
w maju 2012 r. jej członkowie uczestniczy
li w Dziewiątej Międzyuczelnianej Stu
denckiej Konferencji Naukowej z cyklu 
„Język — teatr — literatura”, zorganizo
wanej przez Wydział FilologicznoHisto
ryczny Akademii im. Jana Długosza 

Sekcja Językoznawcza 
Studenckiego Naukowego  

Koła Polonistów  
Uniwersytetu Pedagogicznego

Nowinki kół naukowych
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Nowinki kół naukowych

w Częstochowie. W kwiet
niu 2013 r. przed Sekcją stanęło nie
małe wyzwanie, związane z obchodami 
okrągłego jubileuszu stulecia czasopis
ma „Język Polski”. Rok akademicki 
2014/2015 był również bardzo pracowity; 
współorganizowano m.in. dwudniową 
konferencję naukową pod hasłem „Dzie
dzictwo kultury materialnej utrwalone 
w leksyce, frazeologii i paremiologii ję
zyków słowiańskich”, podczas której 
ze szczególną uwagą przyjrzano się za
sobom języka tematycznie związanym 
z dziedzinami, które uległy głębokim 
przeobrażeniom cy wilizacyjnym. W wyni
ku tych zmian część jednostek leksykal
nych stała się recesywna, często niezro
zumiała we współczesnych realiach. In
stytut Filologii Polskiej gościł wtedy wielu 
ważnych badaczy.

Sekcja nadal nie zwalnia tempa 
swojej pracy i wciąż stawia przed sobą 
nowe cele.

W grudniu bardzo intensywnie za
angażowała się w obchody jubileuszu 
siedemdziesięciolecia powstania Uni
wersytetu Pedagogicznego, organizu
jąc spotkanie z prof. Józefą Kobylińską, 
która opowiedziała o początkach Aka
demii Pedagogicznej, o zmianach, ja

kie zachodziły przez lata jej pracy oraz 
podzieliła się swoimi osobistymi reflek
sjami związanymi z Uczelnią. Nie było 
to wydarzenie jednorazowe, ponieważ 
z tej okazji odbędą się kolejne takie 
spotkania wspomnieniowe z innymi 
pracownikami Instytutu. Liczymy na to, 

że będą miały miej
sce co miesiąc, 

a ja już dziś gorąco zachęcam Was do 
udziału w nich. 

Oczywiście nowi członkowie Sekcji 
będą bardzo mile przyjęci, dlatego oso
by, które chciałyby pogłębić swoją wie
dzę, a jednocześnie aktywnie włączyć 
się w organizację roku akademickiego, 
nie powinny zwlekać. Planujemy stwo
rzenie poradni językowej dla studen
tów, na pewno nie zabraknie też innych 
ciekawych projektów. W tym miejscu 
można zacytować Jerzego Owsiaka: 
„Oj, się będzie działo!”

Więcej informacji na temat działalno
ści Sekcji możecie uzyskać od dr Ewy 
Horyń. Spotkania odbywają się w czwart
ki. Szukajcie nas na piątym piętrze! Cze
kamy na Was! 

 
Patrycja Świąder 

Sekcja Językoznawcza 
Studenckiego Naukowego  

Koła Polonistów
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Zespół Kult śpiewał o konsumentach 
„bombardowanych śmieciami” i „zasy
pywanych informacjami”. Obecnie za
rzuca się nas też reklamami, a takie 
nadeszły czasy, że jeśli coś nie jest su
per, hiper lub mega, to uchodzi za nie
godne zauważenia. Zewsząd jesteśmy 
bombardowani super ofertami i mega 
okazjami, z którymi to formami jest pe
wien problem1. Mianowicie — już się 
pewnie domyślacie — są one niepo
prawne. To znaczy, nie całkowicie błęd
ne, ale napisane rozłącznie — są nie 
do przyjęcia. Przyjrzyjmy się fragmen
tom jednej z zasad ortograficznych2:

1 Oczywiście nie jest to problem jedyny, bo 
nadużywanie podobnych form jest kolejnym, może 
nawet poważniejszym kłopotem i wyzwaniem dla 
świadomego użytkownika języka, który powinien 
szukać synonimów, a nie poprzedzać każdego 
rzeczownika wymienionymi przedrostkami; por. 
M. Malinowski, Nie mówcie... megazapiekanka, 
http://obcyjezykpolski.pl/?page_id= 4664; tenże, 
Nagle wszystko zrobiło się mega..., http://przelom.
pl/14178naglewszyst kozrobilosiemega.html, 
oraz A. Cz esak, D. Ochmann, O lepszą jakość po
radnictwa językowego, http://www.tkj.uw.edu.pl/
objas/obj_jakosc.html (dostęp do wszystkich pu
blikacji: 30 XI 2015).

2 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasada
mi pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański, War
szawa 2012, s. 73.

[148] W języku polskim wszystkie przed
rostki — rodzime i obce — pisze się łącz
nie z wyrazami pospolitymi, np. [...]
anty  antyfeminista, antynarkotyczny,
     tyczny, antynikotynowy; [...]
mini  miniparasol, minirecenzja, miniroz
     mówki, minispódniczka; [...]
pod   podbramkowy, podchodzić, podcho
     chorąży, podchwytliwie; [...]
super   superarbiter, superczuły, superfor
     teca; [...]
wice wicekanclerz, wicekonsul, wicekró
     królestwo, wiceprezydent, wiceprze
     wodnicząca [...].

Do tego szacownego zbioru przed
rostków należą także przywołane już 
mega i hiper. Ich lista jest dość dłu
ga — można ją odnaleźć w słowniku 
ortograficznym oraz na stronie interne
towej Słownika języka polskiego PWN3.

Skoro już przy tym jesteś my, to za
nim przejdziemy do dalszych rozważań 
i ubolewań, warto zapamiętać dwie 
sprawy:

1. W połączeniach wyrazowych 
z członami niby i quasi stosuje się 
łącznik, np.: nibyczłowiek, nibyorien

3 Zob. SJP PWN, [148] Pisownia wyrazów 
z przedrostkami, http://sjp.pwn.pl/zasady/148
Pisowniawyrazow zprzedrostkami;629484.html

Arcyniepotrzebny 
superodstęp

Na językach!
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talny, quasiopiekun, quasiumy
 sło wy4.

2. Jeśli przedrostek łączy 
się z nazwą własną, pisaną 
wielką literą, to po przedrost
kach powinien wystąpić łącz
nik, np.: superEuropejczyk, eks 
Polak, pseudoRosjanin, ultra 
Azjata5.

Odpowiednie zastrzeżenia 
poczynione, można narzekać 
dalej. Wróćmy do głównego te
matu. Odstęp mały, ale pro
blem spory. Zwracają na niego 
uwagę nie tylko językoznaw
cy6, ale również czytelnicy po
radni językowych, zagubieni 
w tym ortograficznym zamie
szaniu7 (choć zasada jest prze
cież klarowna). Często zagu

4 SJP PWN, [188] Pisownia połą
czeń wyrazowych z członami niby, qu
asi, http://sjp.pwn.pl/zasady/188Pi sow  
niapolaczenwyrazowychzczlonami 
nibyquasi;629544.html

5 Wielki słownik ortograficzny..., 
dz. cyt.

6 Por. M. Malinowski, Euromistrzo
stwa, eurokibice, eurostadiony, http://
obcyjezykpolski.pl/?page_id=4529, 
oraz A. Markowski, Słownik poprawnej 
polszczyzny, Suchy Las 2007, s. 257, 
479–480, 529.

7 Por. np. Poradniajezykowa.blox.
pl, SuperWalentynka i inne kłopoty 
z przedrostkami:), http://poradniajezy
kowa.blox.pl/2013/02/SuperWalentyn
kaiinneklopotyzprzedrostkami.html; 
Poradnia Językowa Katedry Języka Pol
skiego KUL, mega zapracowani czy 
megazapracowani, http://www.kul.pl/me
gazapracowaniczymegazapracowa
ni,art_25858.html, i Poradnia Językowa 
Katedry Współczesnego Języka Polskie
go UŁ, mega — łącznie czy rozdzielnie, 
http://poradniajezykowa.uni.lodz.pl/
faq/megalacznieczyrozdzielnie/.

bieni — dodajmy — za sprawą 
reklamodawców.

Trudno pojąć, na czym po
lega kłopot z powyższymi for
mami. Być może, jak zwraca 
uwagę Mirosław Bańko, rekla
modawcy „wolą pisać super 
cena, gdyż wtedy lepiej widać, 
że jest super”8. Podejrzewam 
jednak, że nikt nie napisałby 
wyrazów takich, jak: supermar
ket, superbohater czy mega
bajt, oddzielając przedrostek 
od rzeczownika. Formy super
oferta i megaokazja nie różnią 
się od nich absolutnie niczym 
i mimo swej niewątpliwej nad
zwyczajności rynkowej ortogra
ficznie wyjątkowe nie są.

Autorzy kampanii reklamo
wych — twórcy mini ratki9, su
per promocji10 czy Promocji Su
per Środa11 — powinni być 
więc ostrożni, bo siejąc odstę
py tam, gdzie nie ich nie ma, 
mogą nie tylko zachęcić, ale 
wręcz odstraszyć potencjal
nych klientów, którym popraw
na polszczyzna nie jest obojęt
na.

Klaudia Adamus 
II rok filologii polskiej SUM

8 SJP PWN, supercena, http://sjp.
pwn.pl/poradnia/haslo/super cena; 
13774.html

9 PKO BP, Mini ratka na dowolny 
cel, https://www.pkobp.pl/klienciindywi
dualni/kredytyipozyczki/miniratka/
pozyczkanadowolnycel/.

10 Unisono.eu, SUPER PROMOCJA, 
https://www.unisono.eu/superpromo
cja#.

11 RainbowTours.pl, Promocja Su
per Środa, http://www.rainbowtours.pl/
supersroda

Na językach!
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Sport 

FIFA to Międzynarodowa Federacja Pił
ki Nożnej (Fédération Internationale de 
Football Association), która zajmuje się 
m.in. sporządzaniem zestawień repre
zentacji piłkarskich z całego świata. 
Ogłaszany co miesiąc ranking FIFA 
prezentuje hierarchię drużyn narodo
wych od najlepszej do najsłabszej. 
Miejsce danego kraju w zestawieniu 
zależy od liczby punktów, które jego re
prezentacja zdobywa, wygrywając lub 
remisując mecze międzynarodowe.

Zdecydowałem się na napisanie te
go artykułu, obserwując rankingi opra
cowane przez największą organizację 
piłkarską na świecie. Najświeższy zo
stał opublikowany 3 grudnia, a żeby 
znaleźć w nim niespodzianki nie trzeba 
długo szukać. Przypuszczam, że na py
tanie o najlepszą reprezentację piłkar

ską na świecie, najczęściej padnie od
powiedź: Niemcy, Argentyna, Brazylia 
i może Hiszpania. Według ostatnich 
rankingów FIFA nie jest to żadna z wy
mienionych drużyn, na pierwszym miej
scu znajduje się bowiem reprezentacja 
Belgii. Myślę, że dla wielu sympatyków 
piłki nożnej jest to spore zaskoczenie, 
a ci trochę mniej zorientowani mieliby 
problemy z wymieniem kilku piłkarzy 
grających w barwach Belgii. Kolejnym 
zaskoczeniem może być pozycja Niem
ców, którzy uplasowali się dopiero na 
czwartej pozycji. Aktualnych mistrzów 
świata o jedną pozycję wyprzedzają 
Hiszpanie, którzy ośmieszyli się na mi
strzostwach świata w Brazylii. Pierwszą 
dziesiątkę uzupełniają kolejno: Argen
tyna, Chile, Brazylia, Portugalia, Ko
lumbia, Anglia i Austria. Miejsce ostat
niej z wymienionych to też niespodzian
ka. Austriacy jeszcze niedawno byli eu
ropejskimi średniakami, ale dzięki uda
nym eliminacjom do mistrzostw Europy 
we Francji awansowali do dziesięciu 
najlepszych reprezentacji piłkarskich 
na świecie, oczywiście według zesta
wienia FIFA. Na próżno szukać wśród 
najlepszych Włochów, Holendrów czy 
Urugwajczyków. Warto zwrócić uwagę, 
że w pierwszej dziesiątce znajdują się 
reprezentacje z Europy i Ameryki Połud
niowej, co więcej, dopiero na dziewięt

Ranking FIFA — wierne 
odbicie piłkarskiej 

rzeczywistości czy zabawne 
zestawienie?

w
pr

os
t.p
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nastym miejscu uplasowała się repre
zentacja spoza tych dwóch kontynen
tów — Wybrzeże Kości Słoniowej. Jak 
bardzo niedopracowany jest ranking 
FIFA, wskazuje obecna lokata gospo
darzy przyszłorocznych mistrzostw Eu
ropy. Francuska drużyna narodowa zaj
muje dopiero dwudzieste piąte miejsce, 
choć ostatnio np. w meczu towarzyskim 
pokonała Niemców. Jest to spowodowa
ne przyznawaniem mniejszej liczby 
punktów za mecze towarzyskie niż za 
te rozgrywane w eliminacjach. Oczywi
ście powinno się premiować mecze 
o stawkę, ale taka sytua cja na pewno 
nie odzwierciedla pozycji reprezentacji 
Francji na świecie. Mimo że ten pro
blem podobno został rozwiązany przez 
FIFA, to w dalszym ciągu istnieje wiele 
niedociągnięć.

Polska w rankingu FIFA zajmuje ak
tualnie trzydzieste czwarte miejsce; 
w porównaniu z poprzednim rankin
giem awansowała o cztery lokaty. Cie
kawostką może być to, że dopiero 
w ostatnim zestawieniu udało się nam 
wyprzedzić kadrę Republiki Zielonego 
Przylądka. Przed Polską plasuje się 
Ghana, pozycję poniżej zajmują nato
miast Szwedzi.

Warto zaznaczyć, że zestawienie 
w dużym stopniu jest zgodne z rzeczy
wistością, jeśli np. chodzi o reprezenta
cję Holandii czy Włoch — w ostatnim 
czasie te państwa nie błyszczą. Należy 
również nagrodzić kraje, które świetnie 
radzą sobie w ostatnim czasie, jak Bel
gia, Austria czy Walia, ale nie można 
przesadzać. Według mnie zarówno po
zycja Belgów, jak i Austriaków nie od
daje faktycznego potencjału tych repre
zentacji. Dopiero czwarte miejsce Niem
ców też jest sporą niespodzianką. Rzecz 
jasna, ranking jest tworzony według 
pewnych zasad, takich samych dla 
wszystkich drużyn, lecz sytuacje omó
wione powyżej wskazują, że może war

to byłoby zastanowić się nad uaktual
nieniem zmian po reformie rankingu 
z 2006 r.

Obecnie w rankingu bierze się pod 
uwagę ostatnie cztery lata dokonań re
prezentacji, co zostało zmienione wła
śnie dziewięć lat temu (wcześniej było 
to osiem lat). Jest to spowodowane naj
prawdopodobniej tym, że największe 
imprezy piłkarskie, takie jak mistrzo
stwa świata czy Europy, odbywają się 
raz na cztery lata. Uważam, że prze
dział czasowy brany pod uwagę jest 
odpowiedni, na pewno nie powinien 
być krótszy. Inaczej jest z punktacją. 
Jak już wspominałem, dopisuje się 
punkty za zwycięstwa i remisy, nie odej
muje się ich natomiast za przegraną, 
i to można by zmienić. Dobrze byłoby 
brać też pod uwagę różnice bramkowe. 
Te dwie kwestie nawiązują do zwyczaj
nego układu tabeli w niemal każdej li
dze piłkarskiej, bo tak według mnie po
winien funkcjonować ranking FIFA. 
Jeszcze jedną zmianą, którą bym chęt
nie wprowadził, jest zwiększenie liczby 
punktów za mecze na najwyższym 
światowym poziomie, czyli na najwięk
szych imprezach piłkarskich. Kiedy gra
ją ze sobą dwie bardzo mocne drużyny 
o najwyższą stawkę, wtedy jesteśmy 
w stanie określić ich prawdziwy po
ziom.

Podsumowując i odpowiadając na 
pytanie postawione w tytule artykułu, 
mimo niespodzianek w zestawieniu, 
które według mnie nie powinny mieć 
miejsca, muszę stwierdzić, że ranking 
FIFA jest dość realnym odbiciem piłkar
skiej rzeczywistości. Miejmy nadzieje, 
że po udanych mistrzostwach Europy 
we Francji będziemy z niedowierza
niem patrzeć na miejsce Polski w ran
kingu (oczywiście w pozytywnym sen
sie).

Sebastian Wesołowski 
I rok socjologii SUM

Sport 
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Felieton 

Świat, w którym przyszło nam żyć, 
zmienia się na naszych oczach — nie 
ma co do tego wątpliwości. Otaczająca 
nas rzeczywistość staje się coraz bar
dziej niebezpieczna, mniej zrozumiała. 
Coraz częściej czujemy się zagubieni, 
zdezorientowani i przytłoczeni tym, co 
nas otacza. Zagrożona jest często na
sza ludzka godność i zasady moralne. 
W tak nieprzychylnym świecie coraz 
łat wiej wyzbywamy się naszego czło
wieczeństwa.

Postęp i rozwój mają wieść ku świet
lanej przyszłości, otwiera się przed na
mi wiele nowych perspektyw. Przeko
nujemy się, że niemożliwe staje się 
możliwym. Świat i ludzie, którzy idą 
z postępem, stają się coraz bardziej 
wyzwoleni, świadomi swoich potrzeb. 
Wraz z pojawieniem się nowych i lep
szych rozwiązań współczesny człowiek 
pragnie korzystać z nich bez zastano
wienia. Kto chciałby zostawać w tyle? 
I tak nowe możliwości, które są dostęp
ne dla każdego, coraz częściej wygry
wają ze zdrowym rozsądkiem i sumie
niem. W imię wyzwolenia i — co naj
ważniejsze — w imię wygody człowiek 
się upadla. Często nie zdaje sobie z te
go sprawy, często nawet nie chce o tym 
myśleć. Są ludzie, którzy pozbyli się 
wszelkich oporów i zasad. Są nasta
wieni tylko na konsumpcję, na ciągłe 
branie i korzystanie. Przykładowo: do
konując aborcji, człowiek staje się fak
tycznie mordercą, ale współcześnie po
dejmowane są starania, aby orzekać, 

kiedy embrion staje się w pełni istotą 
ludzką, albo decydować o tym, kto ma 
żyć, a kto nie — summa summarum jest 
to przyzwolenie na morderstwo. Dzisiej
szy styl życia pozwala na zabawę 
w pana życia i śmierci, a wręcz ją re
klamuje. Wystarczy włączyć teleodbior
nik i od razu można się przerazić, ile 
filmów, seriali, reklam promuje wolność 
seksualną, pijaństwo, imprezowy styl 
życia itp. O wiele łatwiej jest usunąć 
niechcianą ciążę, która jest wynikiem 
zabawy nieodpowiedzialnych ludzi, niż 
sprostać zadaniu i wychować dziecko 
(ciekawe, że nie ma reklam sierocińców 
i domów dziecka). Odpowiedzialność 
staje się cechą bardzo unikatową. Na 
każdym kroku spotykamy się ze „sprze
dawaniem miłości”. Coraz więcej bez
wstydu i „wyzwolenia” w mediach, na 
ulicach, na każdym rogu i w każdym 
zaułku. Billboardy bombardują oczy ro
zebranymi modelkami i dwuznacznymi 
sloganami reklamowymi. Z zachodnich 
krajów coraz głośniej docierają do nas 
sygnały przyzwolenia na eutanazję. Jak 
to się stało, że ludzie w ogóle zastana
wiają się nad taką możliwością? Mówi 
się, że w średniowieczu ludzie byli 
ciemni, a ja myślę, że było na odwrót, 
to dziś są ciemne czasy. Do czego za
prowadzi ingerencja w życie? „Genety
ka selekcyjna”, egocentryzm, ateizm, 
propagowanie używek — to wszystko 
rozwija się bez ograniczeń. I wszystko 
to powoduje gwałt na moralności ludz
kiej. Cały ten „postęp” prowadzi nas 

Sposób na 
współczesność
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tylko na dno i mało kto już to dostrze
ga. Niewiele się o tym mówi, ale na 
nasz styl życia pada coraz większy 
cień. Ile jest osób, które mają problemy 
psychiczne i czują się niedowartościo
wane, pełne kompleksów, wyśmiewane, 
poniżane, odsunięte od życia towarzy
skiego? Ile jest rozbitych małżeństw 
i problemów w związkach przez spa
czony model seksualności? A ilu jest lu
dzi (coraz młodszych), którzy izolują się 
od społeczeństwa, po czym decydują 
się targnąć na swoje życie? Jak myśli
cie, czy zakłady psychiatryczne i różne 
poradnie psychologiczne notują zmniej
szone zainteresowanie? 

Co zatem można zrobić, aby oprzeć 
się pokusom otaczającej nas rzeczywi
stości? Co może scalić rozdartego czło
wieka? Myślę, że na ratunek przede 
wszystkim przychodzi nam rodzina. 
Osoba zagubiona powinna mieć dobre 
relacje z najbliższymi. Członkowie tej 
najmniejszej „organizacji” pomagają 
sobie i chronią się nawzajem. Ktoś, kto 
jest w rozsypce, powinien w niej szukać 
wsparcia i pocieszenia. Bo komu bar
dziej zależy na drugim człowieku, jak 
nie najbliższym? Zawsze jednak trzeba 
rozmawiać. Można także szukać pomo
cy u ludzi, którzy mają bogate do
świadczenia. Dlatego wszelkiego ro
dzaju spotkania czy terapie lecznicze 
to dobry pomysł. Człowiek spotyka i po
znaje ludzi, którzy mieli lub mają ten 
sam problem co on. Staje się wtedy 
bardziej otwarty i łatwiej jest mu się le
czyć ze słabości. Większe są szanse na 
zwycięstwo zerwania z nałogiem, gdy 
np. otrzymamy radę od kogoś, kto 
z nim wcześniej wygrał. Kiedy człowiek 
czuje się słaby i przytłacza go zepsucie 
świata, może zwrócić się też bezpo
średnio do Boga (bez względu na to, 
jakiego czci). Szczera spowiedź może 
dać prawdziwe ukojenie i zastrzyk ener
gii, który pozwoli wytrwać w nieludzkim 

środowisku. Dobrze jest wyciszyć się 
i w samotności przedstawić komuś in
nemu swoje troski i obawy. Modlitwa 
od serca potrafi uleczyć ducha i roz
wiać lęki. Zatrzymaj się na chwilę 
w tym szalonym pędzie i oddaj się za
dumie, medytacji, oczyść swój umysł!

Jest jeszcze jeden sposób, który po
zwala scalić rozdartego człowieka. 
Działa on nawet na osoby niewierzące. 
Jest to autorytet. Najlepiej znaleźć so
bie kogoś, kto przez swoje czyny i de
cyzje pokaże, jak należy postępować. 
Taki swoisty model. Takim przywódcą 
był m.in. Jan Paweł II. Udowodnił on, że 
w dzisiejszym świecie można żyć we
dług zasad moralnych i zwyciężyć. Wie
lu poszło za nim, wielu stara się postę
pować tak, jak nauczał. Nawet najbar
dziej oporni widzą dobro, jakim emano
wał. Jego nauka była dla wszystkich. 
Wystarczy jeden lider, który pokaże, jak 
żyć i postępować, a ludzie pójdą w je
go ślady. Poszukajcie sobie autorytetu 
(moim jest np. bp Grzegorz Ryś), który 
wskaże wam drogę wówczas, gdy znaj
dziecie się na rozdrożu swej egzystencji. 

Podsumowując: przyszłość maluje 
się barwnie i kusi nas swoimi wdzięka
mi. Otwiera się przed nami coraz wię
cej możliwości. Musimy tylko uważać, 
aby te perspektywy nas nie zgubiły. Bo 
łatwo jest pójść w ślady ślepego tłumu 
i kierować się wygodą. Pamiętajmy — 
nie narodziliśmy się tylko po to, aby 
bezgranicznie i bez zahamowań korzy
stać z tego, co nam oferują. Jesteśmy 
przecież też winni coś innym. Kształtuj
my swe sumienia, chrońmy zasady mo
ralne i nie wstydźmy się swoich przeko
nań. Łatwo jest stracić człowieczeń
stwo, trudniej wytrwać do końca. Szu
kajmy wsparcia i dawajmy je. Strzeżmy 
się, bo szatan zadomowił się na zie
mi. 

Łukasz Róg 
II rok filologii polskiej SUM

Felieton 
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Ojca Tadeusza Rydzyka nie trzeba chy
ba nikomu przedstawiać. Bez wątpie
nia wywołuje wielkie emocje: dla jed
nych jest duchowym przewodnikiem, 
głosem prawdy, dla innych zaś to spryt
ny człowiek, który potrafi zręcznie ma
nipulować wiernymi słuchaczami Ra
dia Maryja i zadbać o swoje interesy. 
Tą barwną i kontrowersyjną postacią 
zainteresował się Marcin Wójcik. Ale je
go zbiór reportaży, zatytułowany W ro
dzinie ojca mego1, koncentruje się nie 
tylko na ojcu Rydzyku, lecz porusza 
także o wiele bardziej skomplikowane 
zagadnienia.

Postać ojca Rydzyka jest w narracji 
Wójcika pretekstem do opowieści o pol
skim społeczeństwie i jego bolączkach. 
Autor drąży, szuka, rozmawia — stara się 
przedstawić duchownego z różnych stron. 
I trzeba przyznać, doskonale mu to wy
chodzi, ponieważ nie boi się zadawać 
rozmówcy trudnych pytań. Ponadto stara 
się zrozumieć, dlaczego tak wielu ludzi 
widzi w jego bohaterze kogoś godnego 
zaufania. Z tego powodu wciela się na
wet w rolę studenta i zaczyna naukę 
w Wyższej Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu. 

1 Marcin Wójcik, W rodzinie ojca mego, Wy
dawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, 267 s.

Poszukiwania Wójcika prowadzą do 
wielu ciekawych obserwacji. W ich cen
trum znajduje się zawsze ojciec Rydzyk, 
lecz przy okazji reportaż porusza bar
dzo interesujące (i wciąż aktualne) kwe
stie. Jakie? Na przykład podziały w pol
skim społeczeństwie — miłośnicy Ra
dia Maryja kontra reszta. Albo spory 
pomiędzy duchownymi, które obnażają 
słabość Kościoła w Polsce. Część po
święcona uczelni Rydzyka wskazuje 
z kolei na mechanizmy manipulacji, 
sposoby, w jaki wykładowcy wpajają 
tam studentom prostą opozycję: my — 
głos sprawiedliwości oraz wiary — 
i oni — kłamcy, oszuści. W tle majaczą 
jeszcze zagadkowe finanse duchowne
go, niejasne powiązania z politykami 
i kontrowersyjne wypowiedzi...

Marcin Wójcik nie wydaje łatwych 
sądów — obserwuje, zbiera informacje, 
ale ocenę pozostawia czytelnikowi. Na
leży docenić fakt, że nie szuka sensa
cji, lecz rzetelnie odnotowuje kolejne 
wypowiedzi, które czasem mogą być 
szokujące w swojej wymowie. Nie pozo
staje mi nic innego, jak polecić lekturę 
W rodzinie ojca mego — do głębokiej 
refleksji.

 
Sylwia Kępa 

absolwentka filologii polskiej UP

Ojciec i jego dzieci

Recenzja
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Książek na świecie napisano wiele. 
O większości nikt już nie pamięta, ma
ła ich część weszła do kanonu i uzna
wana jest za klasykę, którą katuje się 
uczniów i której dorośli się trochę boją. 
Ale czy czytać? Pewnie, że czytać. Pod
kreślać cytaty, spisywać je na małych 
karteczkach lub do pliku w kompute
rze, zapamiętywać, robić zdjęcia i wrzu
cać na Instagram — wszystko, byle 
trwały w pamięci i w obiegu czytelni
czym. A gdy się ich nazbiera wiele, 
można je... sprzedać.

Daria Mielcarzewicz sposób na za
rabianie znalazła w połączeniu dwóch 
pasji: czytania i rysowania. Zwykła za
znaczać w książkach cytaty, które ją 
poruszyły, i pewnego razu zapragnęła 
zobaczyć słowa Gombrowicza nanie
sione w formie grafiki na koszulkę. Aby 

utrwalić wizerunek autora, postanowiła 
narysować i jego. Potem poszło szybko: 
trzydzieści unikatowych wzorów koszu
lek i fanpage „Daria rysuje, oni mó
wią”. Przyjaciele, widzący systema
tyczny wzrost polubień na Facebooku, 
doradzili artystce założenie sklepu — 
najpierw stacjonarnego, zaraz potem 
internetowego, w którym będzie można 
kupić rzeczy codziennego użytku ozdo
bione niecodziennymi cytatami. Dziś 
sklep znajduje się na liście dziesięciu 
najdziwniejszych sklepów na świecie 
i każdego dnia finalizuje setki trans
akcji.

Źródeł cytatów jest wiele. Są nimi 
biografie, powieści, wiersze, eseje, dra
maty — wszystko to, co czytała Daria, 
i to, na co w konkursach głosowali fa
ni, to, co ważne dla literatury, i to, co 

KUP PAN CYTAT
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żyje już także poza macierzystym kon
tekstem. Autorzy są raczej popularni, 
ale to absolutna literacka elita, której 
twarze umieszczono obok cytatów z ich 
największych dzieł. I tak przy Bułhako
wie czytamy: „Na litość Boską, królowo, 
nalać damie wódki? To czysty spiry
tus”, a zasępiony Mickiewicz prosi: „Tym
czasem przenoś moją duszę utęsknio
ną do tych pagórków leśnych, do tych 
łąk zielonych”. Nie zawsze jest jednak 
górnolotnie i poważnie. Popularne są 
też grafika z Darthem Vaderem, który 
mówi chyba swoją najsłynniejszą kwe
stię: „I am your father”, i parodia Pau
la Coelha: „Żelazko jest gorące, gdy 
się nagrzeje”.

W Sklepie z Cytatami można zna
leźć całą gamę przedmiotów o różnym 
przeznaczeniu. Są pocztówki z wize
runkami polskich i obcych autorów, po
duszki, kubki, magnesy, torby, a nawet 
gry i parasole. Kto nie chciałby pograć 

w memory, na której kartach znajdują 
się Vonnegut, Bułhakow i Stachura? 
Czy jest parasol, który lepiej ochroni 
przed deszczem niż ten z napisem „Czy 
to pogoda skłania do samobójstw?” 
Wszystkie przedmioty łączy czarnobia
ła kolorystyka i charakterystyczny spo
sób rysowania, który powinien przy
paść do gustu nie tylko fanom zdecydo
wanych kontrastów. 

Z działalnością sklepu wiążą się 
zaskoczenia i rozczarowania. Okazało 
się, że szybko rosnąca popularność 
strony na Facebooku i liczba fanów nie 
przekładają się na wzrost sprzedaży. 
Wspólnicy duże obroty notują w grud
niu, gdy nadchodzi czas kupowania 
prezentów, i w sezonie ogórkowym, w po
zostałych miesiącach popularność ich 
produktów jest umiarkowana. Pozytyw
nym zaskoczeniem był za to fakt, że nie 
musieli wydać ani grosza na rekla
mę — trafienie na listę dziesięciu naj
dziwniejszych sklepów sprawiło, że za
częły się u nich pojawiać tłumy. Dbanie 
o klientów nie kończy się na oferowa
niu im unikalnych produktów. Do zaku
pów zachęcają też organizowane z oka
zji urodzin pisarzy promocje i zniżki na 
cytaty mistrzów, a także możliwość za
projektowania grafiki z cytatem wybra
nym przez zamawiającego.

Literatura to nie tylko zakurzone to
my na niekończących się bibliotecz
nych półkach. Można z dumą kłaść 
wieczorem głowę na Virginii Woolf, 
a po bułki o świcie biegać z Herbertem 
na torbie. Niech pisane przestaną być 
posępnymi posągami, a zaczną być to
warzyszami życia codziennego. W kra
ju, którego połowa obywateli nie czyta 
nawet jednej książki rocznie, musimy 
robić wszystko, by literatura wychodzi
ła na ulice, zwłaszcza gdy ma tak in
trygującą artystyczną formę.

Ilona Sieradzka 
I rok filologii polskiej SUM 
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Fotografia jest techniką. Techniką, bo 
tworzy i powiela obraz. Sztuką fotogra
ficzną. Sztuką, bo operuje prozaicznymi 
ujęciami składającymi się z przemyśla
nych drobiazgów, jest twórczością arty
styczną. Każdy z nas ma możliwość ro
bienia zdjęć. Dziś sprzęt jest ogólnodo
stępny — zarówno aparaty, jak i telefo
ny i tablety wyposażone w aparaty. 

Aby poznać historię fotografii, nale
ży cofnąć się do czasów Leonarda da 
Vinci, który stworzył jej podwaliny. Opi
suje urządzenie zwane camera obscu
ra. Wyglądało ono jak czarna skrzyn
ka. Na przedniej ściance zrobiono nie
wielki otworek, a na przeciwległej miał 
powstać odwrócony obraz przedmiotu, 
w którego stronę pudło było ustawione. 
W ten oto sposób powstał prototyp 
aparatu fotograficznego. W 1727 r. nie
miecki profesor Johann Heinrich Schul
ze odkrył, że niektóre związki chemicz
ne srebra reagują na światło, nie po
wiązał jednak tego z camera obscura.

Pierwsze dekady XIX w. przynosiły 
ludzkości liczne zmiany. Pojawiła się 
ogromna ciekawość świata i chęć od

krywania nieznanego. Za pioniera foto
grafii uważany jest Francuz Joseph 
Niép ce. Wykorzystał on ciemnię optycz
ną oraz materiał znany ze światłoczu
łości. Po zmontowaniu nowego urzą
dzenia przez około 10 godzin naświe
tlał pierwsze zdjęcie. Przedstawia ono 
widok z okna pracowni Niépce’a i wy
konane zostało w 1826 r. Obraz, który 
powstał, autor nazwał heliografem, po
nieważ stanowił on efekt poruszających 
się promieni słonecznych. Rok później 
Niépce miał na koncie  kolejne osiąg
nię cia: utrwalił pierwszy wizerunek 
człowieka — portret kardynała D’Am
boise. Później, wspólnie z Louisem Jac
ques’em Daguerrem, Niépce stworzył 
aparat fotograficzny na podstawie swo
jego wcześniejszego osiągnięcia. W 
tym czasie zostały także ogłoszone wy
niki badań Williama Henry’ego Foxa 
Talbota, dotyczące metody kopiowania 
obrazów opartych na procesie negaty
wowopozytywowym. Negatyw najpierw 
był naświetlany, a następnie przekopio
wywano go na papier pokryty światło
czułą substancją. Z czasem pojawili się 
nowi entuzjaści nowej sztuki — mala
rze Eugè ne Delacroix i Paul Degas. 

Urszula Czartoryska, polska histo
ryk sztuki zajmująca się głównie foto
grafią, pisze:

Kiedy Daguerre dokonał swojego wynalaz
ku, powszechna radość z powstawania ob
razu na materiale światłoczułym wynikała 
z faktu, że fotografowie drogą mechanicz
ną mogli uzyskać wizerunek przedmiotów 
i ludzi bardziej dostępny i wiarygodniejszy 
niż dzieła malarstwa1 .

1 U. Czartoryska, Przygody plastyczne foto
grafii, Warszawa 1965, s. 5.

Fotografia — krótka historia

Fotografia

Aparat fotograficzny miechowy z przełomu XIX 
i XX w. (muzea.malopolska.pl)
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Z czasem techniki fotograficzne za
częły wypierać malarstwo, a fotografia 
już w drugiej połowie XIX w. była roz
powszechniona na szeroką skalę. Por
trety fotograficzne stały się nie tylko do
meną mieszczaństwa i arystokracji, by
ły również spotykane wśród przedsta
wicieli różnych warstw społecznych. Fo
tografia stała się narzędziem użytecz
nym zwłaszcza w Europie i Ameryce — 
szczególnie fotografia dokumentalna, 
rejestrująca wojny, wypadki, wyprawy 
w nieznane. 

Najbardziej rewolucyjnym krokiem 
w rozwoju fotografii był wynalazek 
George’a Eastmana. Zastąpił on szkla
ną płytkę bromową negatywem opar
tym na taśmie celuloidowej. W ten spo
sób w 1888 r. firma Kodak opracowała 
aparat fotograficzny oparty na lekkiej 

i prostej konstrukcji. Zapoczątkowało to 
masową produkcję aparatów. Dostęp
ność aparatów sprawiła, że fotografia 
nie była już sztuką i straciła wartość 
dokumentalną oraz komercyjną. Wraz 
z postępem technicznym rozwinęła się 
fotografia, która nie przypomina w żad
nym stopniu tej z początku XIX w.

Rozwój fotografii można podsumo
wać następująco:

Inwentaryzację tematów fotograficznych 
zaczęto sporządzać od 1839 roku i dziś 
trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystko 
już chyba sfotografowano2.

Karolina Borowa 
I rok socjologii SUM

2 S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, 
Warszawa 1986, s. 4.

Fotografia 

Pierwsze w historii zdjęcie, wykonane przez J. Niépce’a (photomuseum.org)



21

My, Słowianie

Parę dni temu odwiedziłam rodzinne 
strony. W małych miejscowościach jak 
ta, w której się wychowywałam, panują 
pewne obyczaje i nadal żywe są trady
cje przez większość Polaków już niekul
tywowane, a czasem i zapomniane. 
Dotyczą one niemal każdej sfery życia 
codziennego — od sposobu obchodze
nia różnych świąt, aż po witanie się 
z sąsiadami. Zwyczaje te, przekazywa
ne od wieków kolejnym pokoleniom, 
modyfikowane na potrzeby nowej reli
gii, do której je adaptowano, wydawa
ły mi się zawsze niezwykle ciekawe, 
a jednocześnie dziwiłam się, że tak nie
wiele o czasach sprzed przyjęcia przez 
Słowian chrztu mówi się w szkołach.

Z ciekawości przejrzałam swoje 
szkolne książki do historii, ale natrafi
łam jedynie na krótkie informacje i ską
pe podrozdziały mówiące o dawnych 
wierzeniach i kulturze słowiańskiej, 
sporo miejsca natomiast poświęca się 
Grecji i Rzymowi — kultura antyczna 

zdaje się być popularniejsza od rodzi
mej, nie mniej przecież bogatej i intere
sującej. 

Nie brakuje osób zajmujących się tą 
tematyką, skupionych w mniejszych lub 
większych grupach, hobbystów i ludzi 
nauki, odnoszę jednak wrażenie, że te
mat nie jest szczególnie popularyzowa
ny, a kultura dawnych Słowian jest prze
cież równie barwna i inspirująca jak sta
rożytność Germanów czy Celtów.

O bogach słów kilka

Religia naszych przodków wywodzi się 
z rdzenia indoeuropejskich religii poli
teistycznych. Jak samo to określenie 
wskazuje, niegdyś wierzono w wielu 
równorzędnych bogów bądź też w jed
nego głównego oraz innych, stanowią
cych jego uosobienia.

Charakterystyczne dla Słowian było 
to, że ich bogowie mieli zwykle postać 

Wierzenia i przesądy

Słowiańska czestna wiara nasza,  
My z tych co Lech, Siemowit, Krak,  
Nie nam zamorskich znać mesjaszy,  
SwarogaRoda nosim znak!  
(autor nieznany, fragment pieśni Goreją wici) 
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męską. Jedyna bogini, która wchodziła 
w poczet bóstw naczelnych, to M o 
k o s z. Zapewniała ona płodność, uro
dzaj i bogactwo. Boginię kojarzono 
z wilgotną, urodzajną ziemią.

Najwyższe miejsce w panteonie 
bóstw słowiańskich zajmował bóg nie
ba, błyskawic i burzy P e r u n, który 
nadzorował porządek życia oraz funk
cjonowania nieba i ziemi. 

W e l e s, opiekun bydła, bóg magii, 
przysięgi i zaświatów, przedstawiany 
był jako posąg o trzech głowach sym
bolizujących władzę nad trzema świa
tami: niebem, ziemią i podziemiami.

Słowianie czcili także S w a r o g a, 
któremu oddawano cześć wspólnie z je
go synem S w a r o ż y c e m  (na Rusi 
zwanym też Dadźbogiem). Obaj są 
utożsamiani ze światłem: Swaróg łą
czony jest ze Słońcem (które traktowa

no jak oko boże, zakazywano pokazy
wać palcem i ustawiać się do niego 
plecami podczas żniw), Swarożyc nato
miast — z ogniem i ogniskiem domo
wym, gdzie stale przechowywano żar, 
przenoszony do nowej siedziby i daro
wywany synowi, gdy wyprowadzał się 
do innej chaty.

Kult przodków i duchy pomniejsze

Dusze ludzi, którzy odeszli w sposób 
uznawany przez Słowian za naturalny, 
uważano za przyjazne, natomiast du
sze tych, którzy zginęli nagle lub przed
wcześnie (samobójcy, dzieci zmarłe 
przed porodem, topielcy, zmarli w dniu 
ślubu itp.), stawały się istotami szkodli
wymi. Zaliczały się do nich m.in. s t r z y 
g a, s t r z y g o ń, u p i o r y  i z m o r y. 

Wierzenia i przesądy

Noc Kupały (jaskar.wordpress.com)
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Zwłaszcza w rejonach jezior, rzek i ba
gien pojawiały się duchy zmarłych 
w sposób nienaturalny. Zwano ich m.in. 
u t o p c a m i, w o d n i k a m i, r u s a ł k a 
m i. 

Lasy i puszcze zamieszkiwały du
chy własne, które z rzadka tylko były 
duszami zmarłych ludzi. Znany jest 
w folklorze słowiańskim p a n  l a s ó w, 
zwany leśnym duchem, ale też boro
wym lub borutą. Przybierał on czasami 
postać zwierzęcia, pasł stada jeleni, 
saren i zajęcy. Temu leśnemu panu, 
nieprzyjaznemu wobec ludzi, przyda
wano niekiedy kobietę, l e ś n ą  m a t 
k ę, utożsamianą z BabąJagą.

Obiektem kultu bywały także 
z w i e r z ę t a  l e ś n e, a to z racji ich 
siły i grozy, jaką budziły (szczególnym 

szacunkiem cieszyły się niedźwiedź 
i dzik).

Powietrze zamieszkiwały p o w i e t r z 
n e  s m o k i, które z ciała żmii wypusz
czały pazurzaste łapy i ogromne skrzy
dła i czyniły z reguły dobro. Inne duchy 
powietrzne to c h m u r n i c y  (płanetnicy). 
Według różnych podań ludowych raz 
mogli nimi być młodzi ludzie porwani 
przez trąbę powietrzną, by kierować 
chmurami, innym razem dusze śpiących 
młodych kobiet lub mężczyzn, które mia
ły odpędzać grad lub sprowadzać deszcz 
w czasie suszy. 

Ostatnie środowisko duchów stano
wił krąg ludzkich osiedli. Zamieszkują
ce go duchy to przede wszystkim dusze 
przodków pomagające w prowadzeniu 
domu i przezwyciężaniu codziennych 
kłopotów rodu. Najważniejszym z nich 
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był d o m o w y  (zwany także dziad
kiem). Wyobrażano go sobie jako isto
tę podobną do głowy rodziny albo 
zmarłego dziadka. Domowy miał cza
sami towarzyszkę — d o m o w i c h ę. 
Zdarzały się także istoty złośliwe, 
np. n o c n i c e, które powodowały bóle 
piersi u matek. Latem na polach mogły 
się w południe pojawiać p o ł u  d n i c e  — 
te z kolei, choć nieco złośliwe, spełnia
ły jednak pożyteczna funkcję, strzegąc 
plonów.

Tradycje wiecznie żywe

Rodzimowiercze obrzędy praktykowane 
były wśród Słowian jeszcze bardzo dłu
go po rozpoczęciu chrystianizacji, a nie
które z nich wtopiły się w folklor i pozo
stały w naszej kulturze do dziś, jak cho
ciażby topienie marzanny, połączone 
z tańcami wokół ogniska wrzucanie do 
rzeki wianków w noc Kupały i wiele in
nych, funkcjonujących jako przesądy.

Rozważania kończę pradawnym 
okrzykiem Słowian: „Sława!” Załączam 
jeszcze kilka ciekawych informacji, któ
rych być może nie znaliście.

CIEKAWOSTKI

Katolickie święto Matki Bożej Grom
nicznej (2 lutego) jest kontynuacją sło
wiańskiego k u l t u  o g n i a.

Do wody, w której kąpano niemow
lę, Słowianie zwykli wrzucać węgielek 
w celu odstraszenia złych mocy, a na 
szczebelku łóżeczka zawiązywano czer
woną wstążeczkę, by nie zostało po
rwane przez d z i w o ż o n ę, zwaną też 
mamuną.

Kwiat paproci nazywany jest także 
„perunowym kwiatem”.

Malowanie jajek wielkanocnych wy
wodzi się z tradycji pogańskich i wiąże 
się z rytuałami odprawianymi podczas 

wiosennego zrównania dnia z nocą, 
podczas którego obchodzono tzw. J a 
r e  Ś w i ę t o. Aż do XII w. Kościół za
braniał praktykowania tego powszech
nego do dziś zwyczaju.

W większości chrześcijańskich ko
ściołów ołtarze usytuowane są we 
wschodnich częściach świątyń, co wią
że się najprawdopodobniej z kultem 
słońca — Słowianie kłaniali się wscho
dzącemu słońcu i oddawali mu cześć.

Uderzenie pioruna podczas pierw
szej wiosennej burzy uważano za akt 
miłosny Peruna.

Słowianie nie gasili ognia pocho
dzącego od uderzenia pioruna, uzna
jąc go za święty — pozwalano mu stra
wić całe domostwo.

Zwyczaj podawania podczas kola
cji wigilijnej 12 potraw bierze się z daw
nego obrzędu, polegającego na skła
daniu bóstwom dziękczynienia za 
wszystko, czym obdarzyły gospodarzy 
przez 12 miesięcy roku.

Siano na stole wigilijnym wywodzi 
się z kultu agrarnego; miało zapewnić 
urodzaj w nadchodzącym roku.

Obsypywanie nowożeńców ryżem to 
nic innego jak pozostałość po dawnym 
obrzucaniu młodych par ziarnem, mają
cym zapewnić płodność i obfite zbiory.
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Magia, wróżby, przepowiednie

Zapytani o swój stosunek do wróżb, lu
dzie zachowują się bardzo często po
dejrzliwie, jak gdyby szukali w usłysza
nym pytaniu przysłowiowego haczyka. 
Zazwyczaj odpowiadają, że nie wierzą 
w prawdziwość przepowiedni, nigdy 
nie byli u wróżki i zapewne nigdy jej 
nie odwiedzą, ale to tylko słowa, rze
czywistość przedstawia się bowiem zu
pełnie inaczej.

Podczas jednych z moich licealnych 
rekolekcji, których tematem przewod
nim była treść pierwszego przykazania 
(„Nie będziesz miał bogów cudzych 
przede Mną”), rekolekcjonista zadał 
zgromadzonym w kościele uczniom py
tanie, czy ktoś pamięta datę swojego 
chrztu i nazwisko księdza, który spra
wował obrządek. Ręce podniosło może 
15 osób. Ale gdy zabrzmiało kolejne 
pytanie: Kto wie, spod jakiego jest zna
ku zodiaku, jaka jest jego liczba we
dług numerologii i co radzą mu gwiaz
dy w ostatnim horoskopie tygodnio
wym, w górę wystrzeliły dziesiątki wy
ciągniętych dłoni.

Gdyby ludzie rzeczywiście nie wie
rzyli w możliwość spełnienia się tego, 
co usłyszą od wróżbitów, to czy zainte
resowanie ich usługami byłoby tak du
że? Zjawisko to tłumaczyć można zwy
kłą ludzką ciekawością — intryguje 
nas, co usłyszymy, czy coś z pozyska
nych rewelacji się sprawdzi i jak wła
ściwie cały proces przepowiadania 

przyszłości będzie wyglądał. Często 
jednak nie kończy się na jednej wizycie 
u jasnowidza, większość osób nie zda
je sobie sprawy, że wpada w spiralę, 
z której niejednokrotnie trudno się wy
plątać. Ludzie wierzący we wróżby ma
ją skłonność do zapominania nieuda
nych przepowiedni, doskonale za to 
pamiętają te, które się sprawdziły, 
a kiedy usłyszana przepowiednia 
sprawdzi się raz, chcemy więcej, i nie
świadomie uzależniamy się od wróżb. 

Wielu tzw. jasnowidzów nie ma po
jęcia, o czym mówi, są za to doskona
łymi, wytrawnymi wręcz obserwatorami 
i jeden rzut oka na potencjalnego klien
ta pozwala określić jego charakter 
i sposób życia, a sztuczki psychologicz
ne, które wróżbici przez lata opanowa
li do perfekcji, pomagają uzyskać infor
macje.

Jakiś czas temu w świecie showbiz
nesu głośno było o mężczyźnie znanym 
jako Wróżbita Maciej. Mężczyzna ów 
był gwiazdą jednej ze stacji telewizyj
nych nastawionych głównie na emisję 
programów o charakterze astrologicz
nym. Liczba osób, które próbowały do
dzwonić się na tzw. gorącą linię w trak
cie trwania show z udziałem Macieja  
przekraczała zwykle kilka milionów. 
W jednym z wywiadów Wróżbita Maciej 
przyznał otwarcie, że nie potrafi prze
powiadać przyszłości — nigdy się tego 
nie uczył, nie ma pojęcia o gwiazdach, 
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a nawet o kartach, a wszystko, co mó
wi ludziom szukającym odpowiedzi, 
wymyśla w trakcie programu i nie ma 
pojęcia, jak to możliwe, że jeszcze nikt 
się nie zorientował. 

Co ciekawe, widzowie nie uwierzyli 
w wyznania Macieja (uznali może, że 
wywiad został zmanipulowany, by 
oczernić uwielbianą gwiazdę telewizji), 
który nadal odbierał codziennie setki 
telefonów.

Zastanowić się można, czy rzeczy
wiście istnieje coś takiego jak „plan” — 
czy jesteśmy tylko aktorami, biernie od
grywającymi swoje role w scenariuszu 
napisanym wieki temu, czy może żad
nego scenariusza nie ma i sami go so
bie tworzymy, podejmując codzienne 
decyzje i planując, co będziemy robić 
jutro? Może przepowiednie Wróżbity 
Macieja sprawdzały się, ponieważ lu
dzie wierzyli, że się sprawdzą, i pod
świadomie działali tak, by się urzeczy
wistniły? 

Nigdy nie byłam u wróżki, miałam 
jednak w dzieciństwie pewien kontakt 
ze światem ezoteryki. W miejscowości, 
z której pochodzę, mieszkał starzec na
zywany przez mieszkańców Wróżem. 
Przydomek ten używany był od tak 
dawna, że nikt już nawet nie pamiętał, 
jak człowiek ten naprawdę miał na 
imię. Jako mała dziewczynka przynosi
łam mu mleko, opowiadałam, co dzia
ło się w okolicy i słuchałam jego opo
wieści z lat młodości. Odwiedzali go lu
dzie z całej Polski, niejednokrotnie wra
cali, by opowiedzieć, że wszystko, co 
usłyszeli, rzeczywiście się wydarzyło, 
podziękować i prosić o więcej. Nasz 
Wróż nigdy nie brał pieniędzy za swo
je usługi, twierdził, że skoro dar widze
nia otrzymał za darmo, to nieuczciwe 
byłoby zarabianie na nim. 

Próby przepowiadania przyszłości, 
kontaktowania się ze zmarłymi czy czy
tania w myślach podejmowano już 

w starożytności. Czarownicy, wróżbici 
i astrologowie występowali we wszyst
kich znanych kulturach starożytnych, 
gdzie pełnili często rolę kapłanów, ma
gia i wróżbiarstwo współistniały bo
wiem przeważnie z religią. Tak było 
u starożytnych Babilończyków, Egip
cjan, Kananejczyków, Greków, Rzy
mian, Celtów oraz wśród ludów za
mieszkujących Afrykę, Australię i obie 
Ameryki. Techniki dywinacyjne są też 
znane i stosowane w wielu światowych 
religiach pochodzących z rejonów Indii 
i Chin: buddyzmie, taoizmie, hindu
izmie.

Jak widać, przewidywanie przyszło
ści było dla człowieka od zawsze bar
dzo ważnym, ale też i najtrudniejszym 
problemem życiowym, jako że na losy 
świata i związane z nim życie ludzkie 
wpływały nie tylko liczne i — w odczu
ciu pierwotnych ludzi — kapryśne czy 
wręcz złośliwe i wrogie człowiekowi 
ciemne moce oraz istoty demoniczne, 
uosobienia wszelkiego rodzaju zjawisk 
przyrody, zwłaszcza groźnych i niebez
piecznych, ale nadto komplikowały je 
(zresztą nadal komplikują) rozmaite 
namiętności, żądze, rywalizacje i inne 
nieprzewidywalne zachowania samych 
ludzi.

W starożytnej Grecji sztuka odczyty
wania przyszłości obejmowała liczne 
i różnorodne systemy wróżb, stanowią
ce odrębne specjalności i wymagające 
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od interpretatorów odpowiedniego wy
szkolenia technicznego lub wrodzonej 
intuicji, a sposoby wieszczenia były 
niezliczone — od najbardziej prymityw
nych, takich jak ciągnienie losów, po 
najbardziej skomplikowane wyrocznie 
słowne. 

Można uznać, że dla ludzi antyku 
wróżby były związane z kultem, z reli
gią, zupełnie inaczej niż w przypadku 
religii dominującej w Polsce (katoli
cyzm) — tu nie ma mowy o jakimkolwiek 
powiązaniu wróżbiarstwa z religią.

Na kontakty zmarłych z żywymi Bóg 
zezwalał jedynie w bardzo wyjątko
wych okolicznościach (1 Księga Samue
la, 28), w pozostałych zaś przypadkach 
dochodziło do kontaktów z duchami 
demonicznymi, podszywającymi się 
pod zmarłych (Księga Izajasza 8,19), 
stąd też Stary Testament określa spiry
tyzm i wróżbiarstwo mianem duchowe
go cudzołóstwa.

Podobnie czytanie w myślach było 
uznawane przez Kościół katolicki za 
dar pochodzący od błąkających się po 
ziemi duchów demonicznych, które mo
gły przekazać część swojej wiedzy oso
bom praktykującym różne formy okulty
zmu (Księga Hioba 1,7, 2,2; Księga Po
wtórzonego Prawa 18,14).

Chrześcijaństwo potępiało wszelkie 
praktyki okultystyczne, lecz nakazy pra
wa Mojżeszowego dotyczące osób, któ
re zajmowały się tego typu działalnoś
cią (kara śmierci), zostały odrzucone. 
Kiedy chrześcijaństwo stało się w staro
żytnym Rzymie religią państwową, po
wrócono do zasad starotestamento
wych, przywracając w IV w. karę śmier
ci za praktykowanie wszelkich form 
astrologii. 

Kościół od wielu lat bojkotuje wszel
kie przejawy wróżbiarstwa, twierdząc, 
iż przyszłość zna jedynie Bóg i wielkim 
nietaktem są wszelkie próby jej pozna
nia, co więcej — nie jest to możliwe, 

a każdy, kto głosi, że jest w stanie ją uj
rzeć, niewątpliwie kłamie lub ma jakieś 
powiązania z siłami nieczystymi. Dla
czego tak negatywny był (i nadal jest) 
stosunek Kościoła do wróżb? Być może 
podkopałoby to jego autorytet, gdyby 
dopuszczono możliwość „widzenia” te
go, co niewidzialne dla ludzkich oczu, 
a może tak jest po prostu wygodniej — 
ślepo ufający tłum łatwiej prowadzić, 
Bóg najlepiej wie, co jest dla nas do
bre, i nie powinniśmy się zastanawiać, 
co nas czeka, bo On dla każdego 
z nas ma plan i winniśmy ufać, że każ
dego dnia plan ten się spełnia. 

Mówiąc o wróżbach, warto wspo
mnieć o jednej z największych w Polsce 
mniejszości narodowych — Romach. 
Każdy chyba spotkał się z cygańskimi 
wróżbami, a już tradycyjny wygląd Cy
ganek kojarzy się z aparycją wróżki, za 
sprawą sutych długich spódnic i pięk
nych chust z frędzlami wydają się one 
niesłychanie tajemnicze. Można powie
dzieć, że sztukę wróżenia Romki mają 
we krwi. Istnieje mit (nie tylko zresztą 
wśród Romów, ale i wśród innych na
rodów), iż siódme córki swój kunszt 
i moce otrzymują od Niwaszi — ducha 
wody i Phuwusza — ducha ziemi (w po
daniach niektórych plemion jest to siód
my syn siódmego syna)1. Wróżbiarstwo 
jest u Romów zjawiskiem powszech
nym, choć nie wiadomo, jak głęboko 
w przeszłość sięgają tradycje cygań
skiej wróżby. Pierwsza wiadomość o Cy
ganach w Europie pochodzi z połowy 
XI w. i dotyczy ich obecności w Kon
stantynopolu, a z czasem wzmianki 
o nich zaczynają pojawiać się w zapis
kach z innych państw2.

Cyganki zajmują się wróżbiarstwem 
od niepamiętnych czasów, bo jest to 

1 J. Ficowski, Pod berłem króla pikowego. Se
krety cygańskich wróżb, Warszawa 1990, s. 48.

2 Tamże, s. 67.
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jedno z ich tradycyjnych zajęć zarobko
wych, choć potrzeba zdobycia pienię
dzy nie jest tu wcale jedynym bodź
cem — wiele romskich kobiet lubi to za
jęcie i nawet sytuacja materialna ich 
do tego nie zmusza, wychodzą na uli
cę, by wróżyć.

Powszechność cygańskich wróżb 
nie oznacza wcale prymitywnego po
wtarzania wyuczonych regułek, choć 
i to się zdarza, nierzadko można jed
nak liczyć na wspaniałe efekty psycho
logicznej biegłości, trafnej obserwacji 
i analizy, aktorskiego mistrzostwa i su
gestywnego daru przekonywania.

Nasz stosunek do Romów nie za
wsze jest przychylny i spora część 
społeczeństwa bardzo ostrożnie pod
chodzi do kontaktów z nimi. Panuje 
stereotyp, iż wielu z nich to ludzie nie
uczciwi, oszuści, pragnący wzbogacić 
się naszym kosztem, co nie jest do 
końca fałszem, gdyż pragnąc uwiary
godnić swoje słowa i tym samym za
robić więcej pieniędzy, Cyganki często 
uciekają się do podstępów, podkłada
jąc pewne „diabelskie rekwizyty”, któ
re, jak później twierdzą, tylko praw
dziwa Cyganka może z danego do
mostwa zabrać i zniwelować ich nie
przychylne działanie. Robią to tak 
zręcznie, że niewprawny obserwator 
niczego nie zauważa i z wdzięcznoś

cią sięga po portfel, nie zdając sobie 
sprawy, że właśnie został nabity w bu
telkę.

Polska magia ludowa znajduje 
w swych rozlicznych przejawach rów
nież remedia na działanie magii cy
gańskich wróżek, na ich klątwy i rzuca
nie uroku przewiduje sposoby magicz
nej samoobrony, przeciwdziałania lub 
zapobiegania. Na Łużycach np. prze
strzegano, by nie dać się obejść Cyga
nowi wkoło, bo w ten sposób można zo
stać zaczarowanym. Pewna staruszka 
twierdzi, że „by Cyganie nie czarowali, 
należy, kiedy wchodzą, włożyć wskazu
jący palec prawej ręki za pas od spód
nicy lub inny pas, jaki się ma przy so
bie, to czary żadne się nie czepią3”.

Wróżby były, są i zapewne będą 
obecne w każdej kulturze, bo choć nie 
możemy potwierdzić lub zaprzeczyć ich 
wiarygodności, to fascynuje nas przy
szłość, niezależnie więc od sprawdzal
ności zasłyszanych wróżb nie zrezy
gnujemy z nich, dopóki istnieje przynaj
mniej niewielka szansa na to, że będą 
trafne, a nie jest to niemożliwe — zna
leźć można mnóstwo podań o przepo
wiedniach, które się sprawdziły. Czy 
jest to tylko wynikiem przypadku, czy 
stanowi przykład czegoś, co parapsy
chologia nazywa prekognicją, czyli 
„przedwiedzą”, a więc jasnowidzeniem 
przyszłych wydarzeń, czy może bywa 
efektem złudzenia a posteriori, że treść 
wróżby była zgodna z późniejszym 
przebiegiem wydarzeń?

Na te pytania nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. I chyba właśnie to spra
wia, że mglisty świat ezoteryki jest tak 
fascynujący.

Edyta Gałuszka 
I rok informacji naukowej  
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3 Tamże, s. 82–83.
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Ikona mody, stylu, wyjątkowa, nietuzin
kowa. Jedna z najpiękniejszych kobiet 
świata. Potrafiła zaskakiwać, żyć peł
nią życia, dążyć do określonego celu. 
Była jedną z największych gwiazd świa
towego kina. Mowa tu o Audrey Hep
burn.

Urodziła się 4 maja 1929 r. w Bruk
seli, w rodzinie angielskoholender
skiej. Jej rodzice, Joseph Ruston i Ella 
van Heemstra, poznali się i pobrali 
w Holenderskich Indiach Wschodnich. 
Ella była już po rozwodzie, Joseph jesz
cze żonaty, co nie trwało długo. Zako
chani pobrali się w 1926 r. i zaczęli uży
wać nazwiska panieńskiego babki Jo
sepha — Hepburn. Nazwisko to wybra
li z przyczyn prestiżowych. Szczęście 
młodych jednak nie trwało długo, różni
ca charakterów i sposobów na życie 
stały się główną przyczyną konfliktów. 
W 1928 r. przenieśli się do Londynu, 
a rok później do Brukseli (Ella była wte
dy w ciąży). Kilka lat później wynajęli 
dom w Linkebeek. Życie małej Audrey 
upływało w chłodnej atmosferze. Rodzi
ce uważali zbyt wylewne okazywanie 
uczyć za niestosowne. Byli niezadowo
leni z tego, że ich córka, spragniona 
uczuć, lgnęła do ciotek i niań. Audrey 
bardzo lubiła towarzystwo starszych 
braci (z pierwszego małżeństwa Elli). 
Niechętnie sięgała po lalki, wolała 
wspinać się po drzewach i biegać po 
ogrodzie. Miała kontakt z rówieśnika

mi, ale widać było, że najlepiej bawi 
się, kiedy jest sama. 

Kiedy miała sześć lat, bardzo prze
żyła odejście ojca, a trauma ta towa
rzyszyła jej przez całe życie. Podświa
domie bała się utraty ukochanej osoby. 
Niedługo po tym matka wysłała ją do 
prywatnej szkoły w Anglii. Miało to 
ogromny wpływ na Audrey. Zamknęła 
się w sobie i podupadła na zdrowiu. 
Matka pierwszy raz w nowej szkole 
odwie dziła ją po sześciu miesiącach. 
Stan córki przeraził ją. Od tej pory re
gularnie do niej jeździła, spędzając 
z nią kilka tygodni w roku. Kontakt 
z matką okazał się skuteczną terapią. 
Audrey zmieniła się w żywiołową, towa
rzyską dziewczynę, zaczęła uczęszczać 
na lekcje tańca.

W poszukiwaniu szczęścia

Historie kobiet niepokornych 

Nigdy nie myślałam o sobie jako o ikonie. 
To, co jest w umysłach innych ludzi, nie jest w moim. 
Ja po prostu wykonuję swoją pracę.
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Na początku września 1939 r., gdy 
Anglia wypowiedziała Niemcom wojnę, 
Audrey przeniosła się do Holandii, 
gdzie wówczas mieszkała jej matka. 
Dla bezpieczeństwa córki Ella prze
chrzciła Audrey na Eddę van Heem
stra, posłała na lekcję holenderskiego 
i zabroniła posługiwania się językiem 
angielskim. Był to ciężki okres dla ro
dziny Hepburnów, głód dawał się we 
znaki. Audrey ponownie podupadła na 
zdrowiu. 

Po wojnie Ella i Audrey przeprowa
dziły się do Amsterdamu, zamieszkały 
w szpitalu, gdzie pomagały rannym 
żołnierzom. Ella podjęła pracę, by za
robić na utrzymanie i lekcje baletu dla 
córki. Ze względu na wiek i mizerny 
wygląd dziewczyny nauczyciele nie da
wali jej szans na karierę taneczną. Pod 
koniec 1946 r. nadarzyła się nieoczeki
wana możliwość wyjazdu do szkoły ba
letowej w Londynie, z której matka 
i córka niezwłocznie skorzystały. 

Na początku 1947 r. Audrey spotka
ła się w Londynie z Marie Rambert1. 
Umiejętności dziewczyny zostały oce
nione pozytywnie, naukę miała rozpo
cząć wiosną. Tymczasem jednak wróci
ła do Holandii, aby zagrać swoją pierw
szą role w filmie. Był to krótki epizod, 
trwający niecałe 60 sekund. Nikt wtedy 
nie zwrócił na nią uwagi, jej nazwisko 
nawet nie pojawiło się w napisach koń
cowych. Audrey nie marzyła wtedy o ro
li aktorki, chciała jedynie zarobić na 
naukę baletu. Wiosną rozpoczęła lek
cje. Była pilną uczennicą, sporo czasu 
poświęcała na ćwiczenia. Niestety, po 
kilku miesiącach marzenia Hepburn 
o sławie primabaleriny zostały przekreś
lone przez Marie Rambert. Nauczyciel

1 Marie Rambert — tancerka i pedagog ba
letu, założycielka i kierowniczka zespołu, które
go działalność spowodowała popularność bale
tu w Anglii.

ka, mimo ogromnych postępów, nie da
wała dziewczynie szans na karierę. Au
drey za późno rozpoczęła naukę bale
tu, a do tego była za wysoka. Musiała 
pogodzić się z tym, że balet nie jest dla 
niej.

Postanowiła szukać pracy w teatrze, 
choć aktorstwo nadal jej nie intereso
wało. Początkowo grała niewielkie role. 
Dopiero w 1950 r. osobą Audrey zainte
resowało się dwóch reżyserów filmo
wych. Po małych rolach w europejskich 
produkcjach została wybrana do udzia
łu w musicalu Gigi na podstawie opo
wiadania Colette. Audrey coraz więk
szymi krokami zbliżała się do sławy. 
Obdarzona wdziękiem i urodą, otrzy
mała wkrótce propozycję zagrania 
księżniczki Anny u boku Gregory’ego 
Pecka w Rzymskich wakacjach. Za tę 
rolę miała otrzymać siedem tysięcy do
larów oraz dwieście pięćdziesiąt dola
rów tygodniowo na utrzymanie. Rzym
skie wakacje odniosły ogromy sukces, 
a sama aktorka otrzymała za rolę w fil
mie Oscara. Wszyscy oszaleli na punk
cie młodej, zdolnej, pięknej Hepburn. 
Pozostałe filmy, które przyczyniły się do 
sławy Audrey, to m.in.: Sabrina, Wojna 
i pokój, Miłość po południu, Historia za
konnicy, Zielone domostwa czy też 
Śniadanie u Tiffany’ego. Oczywiście peł
na filmografia Hepburn liczy o wiele 
więcej pozycji.

W miłości aktorka nie miała szczę
ścia. W Londynie na jednym z przyjęć 
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poznała biznesmena Jamesa Hansona. 
Tak zrodziła się miłość od pierwszego 
wejrzenia. Zakochani dość szybko pod
jęli decyzję o ślubie, ustalono nawet 
datę, którą dwa razy zmieniano ze 
wzgledu na  pracę Audrey. Z powodu 
jej ciągłych wyjazdów związek przybrał 
charakter korespondencyjny. James, 
zniecierpliwiony i poirytowany zaistnia
łą sytuacją, stał się apodyktyczny. Mię
dzy kochankami coraz bardziej się psu
ło. Audrey zerwała zaręczyny. 

Na planie Sabriny aktorka poznała 
Williama Holdena, przystojnego, za
bawnego i starszego od niej o 11 lat 
pana, który niestety był żonaty. Na jed
nej z randek William obiecał, że zosta
wi żonę. Zachwycona Audrey zaczęła 
planować ślub i założenie rodziny, ma
rzyło jej się posiadanie licznego potom
stwa. Dla Holdena była skłonna zrezyg
nować z kariery. Szczęście aktorki nie 
trwało jednak długo, pod koniec zdjęć 
do filmu William oznajmił, że nie może 
mieć dzieci. Hepburn zrezygnowała 
z tego związku. 

W 1953 r., na przyjęciu wydanym 
z okazji premiery Rzymskich wakacji, 
Audrey poznała amerykańskiego akto
ra Mela Ferrera. Przystojny, czarujący, 
o dobrych manierach, zauroczył aktor
kę. Mimo że już był trzykrotnie żonaty 
z dwiema kobietami, w niedługim cza
sie został mężem Hepburn. Gdy poznał 
Audrey, był jeszcze w powtórnym związ
ku małżeńskim ze swoją pierwszą żo
ną. W 1954 r. oboje dostali propozycje 
zagrania w Ondynie Jeana Giraudoux. 
Próby, w których grali zakochani, były 
koszmarem dla Audrey. Mel, który nie 
był bardzo sławnym aktorem, nieustan
nie okazywał zazdrość o gwiazdorską 
pozycję partnerki, starał się nią dyrygo
wać. Był arogancki i irytujący. Zniesma
czona zachowaniem Ferrera, Audrey 
zdecydowała, że Ondyna jest ostatnią 
sztuką, w której gra. Wkrótce młodzi 

wzięli ślub, pomimo że rodzina i znajo
mi odradzali to Audrey. Małżeństwo 
przetrwało 14 lat. W 1960 r. Hepburn 
urodziła syna Seana H. Ferrera. Pod 
koniec związku oboje szukali miłości u 
innych, Audrey — u aktorów, z którymi 
grała, Mel — u licznych kobiet, z który
mi się przyjaźnił.

Rozwód bardzo źle wpłynął na stan 
zdrowia aktorki. Źle się czuła, schudła 
(ważyła 36 kg), dużo piła i paliła. Po
święciła się opiece nad synem. 
W 1968 r. pocieszyła się w ramionach 
hrabiego Andrei Dottiego. Sprawy na
brały tempa, kilka miesięcy później by
li małżeństwem, a Audrey w niedługim 
czasie dowiedziała się, że jest w ciąży. 
Promieniała, gdy na świat przyszedł 
Luca, ich syn. Jedyne, co ją martwiło, to 
docierajace do niej plotki o zachowa
niu męża. Andrea podczas nieobecno
ści żony prowadził bardzo rozrywkowy 
tryb życia i widywany był w towarzy
stwie rozmaitych pań. Po rozmowie 
z Audrey zmienił tryb życia, niestety, 
równie szybko powrócił do dawnych 
rozrywek. Zdradzana Audrey, widząc, 
że nie ma już czego ratować, wniosła 
pozew rozwodowy. Kolejne jej małżeń
stwo okazało się klęską. 

Ostatnie 12 lat życia aktorka spę
dziła z Robem Woldersem. Nie przy
pominał on zupełnie byłych partnerów 
Audrey. Przepełniała go czysta, bezin
teresowna miłość. Aktorka na nowo 
odnalazła szczęście. W 1987 r. zapro
ponowano jej stanowisko ambasado
ra dobrej woli UNICEF. Nieobojętna 
na los bliźnich, niosła pomoc w licz
nych krajach. Odwiedziła m.in. Soma
lię, Etiopię, Sudan, Wietnam. W 1992 
r. zaczęła skarżyć się na bóle brzu
cha. 20 stycznia 1993 r. zmarła na 
raka jelita. 

 
Paulina Gołąb 

II rok filologii polskiej SUM
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Po napisaniu biografii Gandhiego za
częłam zastanawiać się, w jakiej mie
rze człowiek jest odpowiedzialny za 
drugiego człowieka. Czy w ogóle po
czuwa się do tego? W dziczy każdy 
walczy o przetrwanie, ale w cywilizo
wanych warunkach chyba nie ma po
trzeby kierowania się instynktem i moż
na żyć z ludźmi i — przede wszyst
kim — dla ludzi.

Rzucam tę myśl i nie próbuję nawet 
odpowiedzieć na nurtujące mnie pyta
nia. Nie jestem w stanie przesądzać 
o mocy człowieka i jego powinnościach 
w stosunku do innych. Jeśli pozwolicie, 
to pragnę jedynie dać wyraz temu, jak 
cholernie się czuję przygnębiona, wi
dząc bezradnego, potrzebującego po
mocy człowieka, którego mijają setki 
bezdusznych istot. Właśnie istot — bo 
pierwiastek człowieczy jest u nich zni
komy. Nie chciałabym, żeby ta rubryka 
miała charakter dodatku do kościelne
go tygodnika czy jakiegoś „Słowa na 
Niedzielę”, ale mimo że tyle się mówi 
o znieczulicy, widzę, że ona postępuje. 

Uodporniamy się na ludzką krzyw
dę tak, jak wirusy na antybiotyki. 

Nachodzą mnie takie myśli właśnie 
za sprawą wielkich ludzi. Tym razem 
zainspirował mnie Malcolm X — żoł
nierz pierwszej linii frontu w wojnie 
o prawa czarnoskórych w USA w la
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX w. Walczył ramię w ramię z Marti
nem Lutherem Kingiem. Przypadek 
Malcolma X zaintrygował mnie, dlate
go że nasz bohater wcale nie czuł się 
od dnia swoich narodzin stworzony do 
specjalnego celu, do wypełnienia misji. 
Wręcz przeciwnie, w młodości prowa
dził dość hulaszcze życie, które rasi
stowska Ameryka mocno ograniczała. 

Brał i kradł, pił i bił, należał do narko
tykowego gangu. Starał się również do
równać białym pod względem stylu ży
cia i wyglądu, ubierając się nonsza
lancko i prostując włosy. Wtedy był 
jeszcze Malcolmem Little — takie na
zwisko nadał jego przodkom ich pan 
w okresie niewolnictwa.

Wielkim przełomem w jego życiu był 
bunt przeciwko wyższości rasy białej, 
oddanie się Allahowi oraz zmiana imie
nia na Malcolm X. „Iks” to symbol nie
wiadomej, nieznajomości swych afry
kańskich korzeni. Malcolm zaczął być 
dumny z tego, że jest czarny, a fryzura 
afro była małym symbolem tej dumy. 
Przemiana nastąpiła w nietypowych 
okolicznościach, mianowicie w więzie
niu. Malcolm, odsiadując wyrok za kra

Wielcy ludzie
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dzieże z włamaniem (oczywiście w do
mach białych ludzi), spotkał swojego 
przewodnika — strażnika więziennego, 
który był wyznawcą islamu. Malcolm 
pod jego wpływem również przeszedł 
na islam. Jeśli wierzyć w prawdziwość 
odwzorowania jego biografii przez Spi
ke’a Lee w filmie Malcolm X, to kara 
więzienia była dla młodego czarnoskó
rego gangstera wybawieniem. Odkrył, 
że kolor skóry nie stanowi o wartości 
człowieka, co więcej, poczuł się odpo
wiedzialny za swoich czarnych braci 
i zaczął głosić miłość bliźniego. Wraz 
ze swoim mentorem Elijahem Muham
madem stanął na czele ruchu walki 
o równouprawnienie rasowe, budował 
świątynie i nawracał ludzi na islam, by 
zapobiec wszystkim niemoralnym prak
tykom, które były niegdyś jego codzien
nością. 

Człowiek ten wydaje mi się intry
gujący, ponieważ przeszedł głęboką 
przemianę duchową, która zaowoco
wała konkretnymi działaniami na 
rzecz czarnej społeczności. Ten czło
wiek inspiruje mnie również dzięki 
temu, że mimo zarzucania mu propa
gowania supremacji czarnoskórych 
i uczenia nienawiści, nigdy nie pod
dał się w swoich działaniach. Często 
mylono jego głoszenie miłości do sie
bie, swoich braci, swojej rasy z niena
wiścią do innej. 

Nie mogę oczywiście odnieść się do 
tej postaci bezkrytycznie, święty nigdy 
nie był, a fundamentalistyczna wiara 
i chęć naprawienia społeczeństwa od
suwała na drugi plan np. rodzinę — je
go fanatyzm religijny zamykał mu oczy 
na kwestie materialne. Nie dbał o byt 
swojej rodziny, bo wierzył, że Allah za
pewni wszystko swoim wyznawcom. 

Co ciekawe, później zmienił swoje 
imię na elHajj Malik elShabazz, co 
znaczyło, że odnalazł się u boku swo
jego pana. Były w nim więc trzy osobo

wości: zagubiony Malcolm Little, po
szukujący Malcolm X i „odnaleziony” 
elHajj Malik elShabazz. Dla mnie naj
ciekawszy etap jego życia reprezento
wał Malcolm X i droga w poszukiwaniu 
sprawiedliwości, a to, jaki nasz bohater 
był w młodości i jak ciężką bitwę sto
czył sam ze sobą, uświadamia, że był 
tylko człowiekiem. Oznacza to, że każ
dy może zmieniać świat, a przykład tej 
postaci uczy, że zmiana musi zacząć 
się w nas. Jeśli mamy tyle szczęścia, że 
spotkamy na swojej drodze odpowied
nich ludzi i, co najważniejsze, doceni
my ich intelekt, dobroć, cokolwiek, co 
umacnia nas w przekonaniu, że idzie
my w dobrą stronę, to znaczy, że jesteś
my blisko. Czego? Tego, co ty sam na
zywasz sensem, celem, czymś, po co 
żyjesz.

Polecam wam film Malcolm X w reżyse
rii Spike’a Lee ze świetną rolą Denzela 
Washingtona. Istnieje również bogata 
literatura na interesujący nas temat. 
Sue Monk Kidd w swoich światowych 
bestsellerach Czarne skrzydła i Sekret
ne życie pszczół dotyka sedna proble
mu nierówności rasowej, ale nie w bez
pośredni sposób.

Agata Marciniak 
Absolwentka socjologii UP

Wielcy ludzie

Martin Luther King i Malcolm X (emaza.com)
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Ludzie uwielbiają mieć władzę. Dowo
dem na poparcie tego twierdzenia jest 
oczywiście historia. Wystarczy wspo
mnieć krwawe walki o najwyższe urzę
dy, rozgrywające się od zarania dzie
jów. Każdy z nas słyszał o zdradziec
kim mordzie Juliusza Cezara czy wy
niszczającej wojnie Dwóch Róż, w któ
rej o angielski tron walczyły rody Lan
casterów z czerwoną różą w herbie 
i Yorków spod znaku białego kwiatu. 
Polski tron także był dla wielu ludzi 
bardzo atrakcyjny, o czym świadczy po
ruszenie, jakie na europejski dworach 
wywołała śmierć Zygmunta Augusta. 

Ostatni z Jagiellonów zmarł w 1572 r., 
nie pozostawiając następcy. W zaistnia
łej sytuacji rozpoczęto intensywne poszu
kiwania nowego króla poza granicami 
Polski, by uniknąć wojen domowych. 
Kandydatami do objęcia władzy w Rze
czypospolitej Obojga Narodów byli m.in.: 
Iwan IV Groźny, Jan III Waza, Ernest 
Habsburg. Ostatecznie władcą nadwi
ślańskiej krainy został młodziutki, wów
czas dwudziestotrzyletni, brat króla fran
cuskiego Karola IX. Nowy król został wy
brany w 1573 r. podczas pierwszej 
w dziejach Polski wolnej elekcji. 

Nowy król, Henryk III Walezy, koro
nowany 21 lutego 1574 r., swoim wyglą
dem i obyczajami zadziwił polską 
szlachtę. Rzucały się w oczy jego boga
to zdobione stroje, biżuteria i zachowa
nie, które szybko przez rodzimych moż
nowładców zostało uznane za zniewie
ściałe. Wynikało to ze znaczących róż
nic kulturowych między Polską a Fran
cją. Młodego króla musiały dziwić suto 

zakrapiane alkoholem uczty czy częste, 
nawet na dworze, bijatyki. Wawelskim 
dworzanom trudno było z kolei zaak
ceptować przybyszów znad Sekwany 
z powodu ich zamiłowania do perfum, 
makijażu, biżuterii i „niewieściego” sty
lu życia. Henryk Walezy szokował sta
rannie ufryzowanymi włosami i upu
drowaną twarzą. W konsternację pol
skich szlachciców wprawiały zwyczaje 
seksualne nowego władcy, ponieważ 
prowadził bujne życie erotyczne, a po
nadto podejrzewano go o kontakty 
homo seksualne. W tym właśnie czasie 
zaczęły pojawiać się w polszczyźnie 
określenia chorób wenerycznych, nie
przynoszące zbytniej chluby Francji, ta
kie jak „choroba francuska” czy „fran
ca”. Z tego czasu pochodzi też pojęcie 
miłości francuskiej. Niewątpliwie gene
zy tych określeń należy doszukiwać się 
na dworze pochodzącego z Francji pol
skiego króla. 

Może nam natomiast wydać się za
skakujące, że młodego Henryka, wy
chowanego w przepychu i wykwincie 
francuskiego dworu, zadziwiły toaleta 
i kanalizacja, które odprowadzały nie
czystości poza mury budynku. Takie 
udogodnienia już wtedy posiadał wa
welski zamek. We Francji nie znano 
tych rozwiązań. W zdumienie mógł tak
że wprawić Henryka używany już na 
polskich stołach... widelec, również nie
znany nad Sekwaną. 

Wszystkie te okoliczności oraz nie
znajomość polskiej mowy złożyły się na 
to, że Henryk niezbyt dobrze czuł się 
w Polsce. Nie pomagały mu także na

(Nie)idealny władca
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cis ki polskiej szlachty, która chciała go 
ożenić z blisko pięćdziesięcioletnią sio
strą Zygmunta Augusta, Anną Jagiel
lonką. Można sobie wyobrazić, jak na 
taki związek zapatrywał się młody 
i przystojny Francuz. Unikał oficjalnych 
spotkań i audiencji, często symulując 
chorobę czy zmęczenie i oddając się 
w tym czasie licznym rozrywkom — 
grze w karty czy ucztowaniu. Męczył go 
zimny, niesprzyjający klimat i dziwna 
kuchnia. W tak niesprzyjających wa
runkach nowy król porządził cztery mie
siące, do czasu gdy w czerwcu 1574 r. 

nadeszła „wybawcza” wieść z ojczy
zny. 

30 maja 1574 r. zmarł król Francji 
Karol IX. Henryk Walezy, jako młodszy 
brat dotychczasowego władcy, stał się 
oczywistym kandydatem do francuskiej 
korony. Jedyną przeszkodą w drodze 
do wstąpienia na tron w ojczyźnie był 
tytuł króla Polski. Nie pytając nikogo 
o zdanie, ignorując doradców i zdanie 
polskich poddanych, Henryk zdecydo
wał się na zuchwały postępek. Pod 
osłoną nocy z 18 na 19 czerwca 1574 r., 
nie wtajemniczając w swój plan nikogo 
poza najbardziej zaufanymi ludźmi, 
uciekł w przebraniu wraz z najbliższy
mi dworzanami z wawelskiego zamku. 
Nie umknęło to jednak uwagi polskich 
poddanych, którzy szybko ruszyli w po
ścig. Mimo iż udało się dogonić króla 
na przedmieściach Pszczyny (do dziś 
stoi tam pamiątkowa kapliczka), nie 
zdołano go przekonać do powrotu na 
Wawel. Walezy mimo wszystko nie 
chciał zrzec się polskiego tronu i obie
cał nawet, że wróci do swojej niedoszłej 
ojczyzny, obietnicy jednak nie dotrzy
mał. 

13 lutego 1575 r. spełniło się jego 
marzenie i został koronowany na króla 
Francji, nie zrezygnował jednak z pol
skiej korony i do końca życia uważał 
się za prawowitego króla Polski. Wyda
rzenie to odbiło się szerokim echem 
w Polsce i nawet po wiekach inspirowa
ło artystów, m.in. Artura Grottgera, któ
ry upamiętnił to zdarzenie na obrazie 
Ucieczka Henryka Walezego z Polski. 

W Polsce ogłoszono tymczasem 
bezkrólewie i rozglądano się za nowym 
władcą. Po Henryku Walezym polską 
koronę założył Stefan Batory. Kolejny 
wybór szlachty z perspektywy czasu 
okazał się dużo trafniejszy. 

 
Kinga Giemza 

II rok filologii polskiej SUM

Czas przeszły

A. Grottger, Ucieczka Henryka Walezego z Pol
ski, 1860, Muzeum Narodowe w Warszawie 
(wikipedia.pl)

Kapliczka w Pszczynie ( wikipedia.pl)
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Jak tanio dostać się do Norwegii1

W maju trafiamy na urodziny linii lotni
czych Wizzair. Przewoźnik oferuje nam 
dwa bilety w cenie jednego (plus opła
ta manipulacyjna). Przeszukując kolej
ne destynacje, trafiamy na Stavan
ger — malownicze miasto portowe po
łożone w pobliżu fiordów, z dostępem 
do najpiękniejszej plaży w Norwegii, 
Preikestolen, Kjerag... Mimo że bilety 
można kupić taniej, lecimy! Wykupuje
my wspólny bagaż (32 kg, 1,40 × 1,19 × 

1* Artykuł pojawił się już na: http://gryfnepo
droze.pl

1,70 m, Wizzair oferuje w cenie około 
200 zł w jedną stronę). Mieścimy w nim 
cztery duże plecaki, karimaty, dwa na
mioty, potrzebne ubrania, rzeczy i je
dzenie.

Transport na miejscu — autostop, 
nogi i promy

Warto nawiązywać nowe znajomości. 
Poznany jeszcze na lotnisku w Katowi
cach chłopak, który pracuje w Norwe
gii, oferuje nam transport do centrum 
Stavanger (około 16 km od lotniska So
la). Na Tau przepływamy promem za 

DWA CHLEBY I DŻEM*

Nadarzająca się okazja kupna tanich biletów — urodziny Wizzair — skła ■
nia nas do wyjazdu do Norwegii. Cztery dni na bajecznych fiordach, kąpie
le w wodospadzie, kilogram dżemu i dwa chleby. Planujemy wyjazd nisko
budżetowy, blisko natury, korzystając z allemansrätten — prawa każdego 
człowieka do biwakowania wszędzie, byle 150 m od terenu prywatnego. Wy
nika ono z przekonania, że człowiek jest integralną częścią przyrody, zaś 
cywilizacja ma z nią współistnieć, a nie rywalizować. Podróżujemy autosto
pem, promem i na własnych nogach.

Zacznijmy jednak od początku...

Autostopem po Europie
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49 koron za osobę. Dalej wychodzimy 
z promu troszeczkę wyżej, drogą wylo
tową w stronę Preikestolen. W ulewie 
stoimy w czwórkę na przystanku, trzy
mając dwa kartoniki z napisami „Kje
rag” i „Pulpit Rock”, licząc, że los wy
bierze za nas, skąd rozpoczniemy na
szą wędrówkę. Na pierwszy samochód 
czekamy 5 minut. Przyjazny Norweg, 
choć jedzie w inną stronę, nadkłada 
drogi i zabiera nas na parking, spod 
którego rozpoczyna się szlak wiodący 
na Preikestolen.

Nazajutrz przechodzimy malowni
czym szlakiem do Bratteli Kai, skąd 
można przepłynąć promem do Lyse
botn.

UWAgA!
Choć oznaczenia szlaku wskazują na 
odległość 8 km, trzeba wziąć pod uwa
gę, że ów szlak prowadzi znacznie 
dłuższą i męczącą drogą. Fiordy mają 
to do siebie, że ich podłożem są wiel
kie płyty skalne. W soczystej, zielonej 
trawie czyhają bagna i torfowiska. 
Szlak wiedzie to w górę, to w dół. Od
cinkami idziemy po kamieniach, błocie 
lub skale — mniej lub więcej wymaga
jącej. Ku końcowi droga zmienia się, 
następuje dość stromy odcinek. Trasę 
pokonujemy w siedem i pół godziny 
(jest to wariant optymistyczny — cho
dzimy po górach i na kondycję raczej 
nie narzekamy).

Z pomostu w Bratteli odpływają jedy
nie dwa promy dziennie, jeden wcześ nie 
rano, drugi po południu. Jeśli chcemy, by 
prom przybił do brzegu, należy zadzwo
nić na infolinię lub w widoczny sposób 
zwrócić na siebie uwagę.

Docieramy na miejsce, lecz spóźniamy 
się na ostatni prom. Infolinia jest już 
nieczynna — po godzinie 18 mało kto 
tu pracuje. Przed 6 rano też nie może
my dodzwonić się do biura. Bierzemy 

prysznic w przyjemnie chłodnym gór
skim wodospadzie, rozkładamy namio
ty na pomoście i czekamy do rana.

Koszt przeprawy promowej z Bratte
li do Lysebotn to blisko 68 koron od 
osoby. Docieramy do portu, przed nami 
do przebycia 9 km górską serpentyną, 
do miejsca, skąd rozpoczyna się szlak 
na urocze „jajo”. Wszędzie rozpościera 
się widok na doliny, szczyty i owce. 
Jeszcze na dole łapiemy stopa (10 mi
nut), tym razem rozdzielamy się na 
dwie pary i spotykamy się na parkingu. 
Cały dobytek zostawiamy w biurze 
parkin gowego. Norwegowie są bardzo 
pomocni i życzliwi. Trasa do celu i z po
wrotem zajmuje nam mniej więcej czte
ry i pół godziny (wliczamy w to 45 mi
nut na robienie zdjęć), podczas gdy 
tab lice informacyjne wskazują czas 
przejścia pięć godzin. Warto zabrać ze 
sobą górskie buty oraz ciepłą, przeciw
deszczową kurtkę. Szlak prowadzi 
głównie po płytach skalnych przyozdo
bionych łańcuchami.

Po południu wracamy na parking, 
odbieramy plecaki, przyrządzamy obia
dek i wracamy na dół do miasteczka.

Następnego dnia wybieramy naj
dłużej płynący i ostatni już prom z Ly
sebotn do Stavanger, który przepływa 
całą trasę fiordem; płacimy za niego 
około 141 koron od osoby i spędzamy 
dwie i pół godziny na pokładzie, podzi
wiając piękno natury. Po zwiedzeniu 
miasta udajemy się na wylotówkę 
w stronę lotniska. Nie czekamy dłużej 
niż pięć minut. Pod port lotniczy zawo
zi nas sympatyczny młody Norweg, 
mieszkający w pobliżu Soli. Ostatnie 
odcinki pokonujemy pieszo. Z lotniska 
na najładniejszą plażę w Norwegii 
idziemy pół godziny. Ostatnią noc spę
dzamy na pobliskim kempingu, skąd 
mamy 5 minut na plażę i około pół go
dziny na lotnisko.

Autostopem po Europie
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Co zobaczyliśmy...

— fjordy i przyrodę,
— Preikestolen,
— malowniczy szlak z Preike

stolen do Bratteli kai,
— Kjerag,
— Stavanger (spacer po 

miasteczku zajmuje niecałą 
godzinę; warto zwrócić uwagę 
na nowoczesne budynki miesz
kalne mieszające się ze starymi, 
portowymi domami; na uwagę 
zasługuje też biała dzielnica 
na wzgórzu po lewej stronie 
portu),

— Muzeum Ropy Naftowej 
w Stavanger (bilet studenc
ki — 50 koron, normalny — 
100 koron),

— kosmiczny plac zabaw 
tuż obok muzeum,

— niestety, na muzeum 
konserw brakuje nam czasu...

— Sola Beach.

Allemansrätten i kemping

Pierwszy nocleg urządzamy 
mniej więcej w połowie szlaku 
na Preikestolen, pomiędzy ska
łami, nad ścieżką, skąd rozpo
ściera się wspaniały widok na 
schronisko. Z oddali docierają 
do nas światła budynków w Sta
vanger.

Ucieczka promu z Bratteli 
kai zmusza nas do rozłożenia 
namiotów na kei. Nieco bliżej, 
powyżej przystani, znajduje się 
ładny, równy teren z dostępem 
do wodospadu i miejscem na 
ognisko. My jednak wybieramy 
najniższy poziom, kąpiemy się 
w wodospadzie spadającym 
do morza i czujemy się jak roz
bitkowie.

Wracając z Kjerag do Lyse
botn, rozkładamy namioty po 
lewej stronie drogi, tuż przy mo
ście. Niedaleko jakiejś fabryki, 
stacji czy Bóg wie czego znajdu
je się uroczy lasek z dostępem 
do rzeki. Uwaga, może być 
tłoczno! Ostatnią noc spędzamy 
na kempingu w Soli, gdzie spo
tykamy kilka par Polaków. Rów
nież pani z recepcji okazuje się 
Pol ką. Opowiadamy sobie o na
szych dokonaniach, pomagamy 
i udzielamy rad tym, którzy do
piero przybyli do Norwegii. 
W głębi pola namiotowego znaj
duje się budynek z prysznicami, 
małym pomieszczeniem gospo
darczym, gdzie podróżnicy zo
stawiają innym resztki jedzenia 
czy niezużyte kartusze.

głodny Polak — zły Polak...

Jedzenie zabieramy z Polski. 
Ponieważ cały dobytek nosimy 
na plecach, jesteśmy już troszkę 
wprawieni w tanim podróżowa
niu i leniuchowaniu, zabieramy 
więc wcześniej przygotowane 
porcje. Żywimy się kuskusem, 
makaronem, kaszką kukury
dzianą i owsianką, bogatymi 
w energetyczne składniki, które 
wcześniej przygotowała nasza 
koleżanka. Mamy też kilka pa
czek kabanosów, gorące kubki, 
herbatę i batony.

Informacje praktyczne

— Sklepy zazwyczaj zamy
kane są o godz. 18.

— Odległości podane na 
oznaczeniach szlaku nie za
wsze są prawdziwe.

Autostopem po Europie
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— Kartusz możemy kupić za 69 ko
ron w sklepie Intersportu w Stavanger.

— Warto zabrać ze sobą puste bido
ny na wodę. Przez cały wyjazd czerpaliś
my ją z górskich strumyków i żyjemy.

— Nie opłaca się kupować alkoho
lu na miejscu. My, by zaoszczędzić 
miejsca w bagażu nadawanym, robimy 
zakupy w strefie bezcłowej.

— Mimo rozpowszechnionych le
gend o zawrotnych cenach w Norwegii 
kupujemy dwa chleby i kilogram dże
mu za równowartość 15 zł w sklepie 
Cool Prix;

Norwegia to kraj zapierających 
dech w piersiach widoków, życzliwych 
i otwartych ludzi. Mimo że jest uważa
ny za drogi, twierdzimy, że da się zoba

czyć wycinek fiordów, nie robiąc dłu
gów u bliskich.

Przez cztery dni spędzone w okoli
cach Stavanger, wliczając wszelkie wy
datki związane z wyjazdem, począwszy 
od biletów, przez bagaż, aż po jedzenie 
zabrane z Polski, wydajemy około 
2 tys. zł na cztery osoby.

Szanujcie norweską przyrodę i de
lektujcie się widokami. Wszędzie jest 
czysto i niech tak zostanie!

 
Sabina Ciszak 

III rok pedagogiki specjalnej UP

Zdjęcia: A. Podhorodecka, M. Wierzbicki, 
S. Ciszak. Więcej zdjęć na: https://www.face
book.com/gryfnepodroze

Autostopem po Europie
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Rozmyślając o dalekich podróżach, czę
sto szukamy miejsca określanego jako 
koniec świata. Pomysłów na jego poło
żenie jest wiele, ale gdzie naprawdę ów 
koniec się znajduje? Wszystko zależy 
od naszej dokładnej lokalizacji na kuli 
ziemskiej. Znając współrzędne geogra

ficzne, można dokładnie określić miej
sce położone po drugiej stronie nasze
go globu. 

O wielu miejscach jednak zwyczajo
wo mówimy, że leżą „na końcu świata”. 
Dla mieszkańców Polski bardzo często 
takim obszarem jest Oceania z Nową 

Punta Arenas — miasto 
na końcu świata

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Punta Arenas i Cieśnina Magellana (fot. M. Żołądek)
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Zelandią i południowe krańce Ameryki 
Południowej, z miastem Punta Arenas 
na czele.

To chilijskie miasto położone nad 
Cieśniną Magellana zbudowano kilka
dziesiąt kilometrów od skrajnego punk
tu południowego całego kontynentu po
łudniowoamerykańskiego — Przyląd
ka Froward. Punta Arenas zamieszkuje 
obecnie 130 tys. mieszkańców (dane 
z 2013 r.). Miasto odwiedzają turyści 
z całego świata, chcący poczuć odda
lenie od dużych skupisk miejskich na 
półkuli północnej (podróż z Europy to 
minimum 17 godzin lotu z przynajmniej 
jedną przesiadką) oraz powiew wiatru 
znad Antarktydy. Dzięki swojemu poło
żeniu miasto jest centrum wypraw an
tarktycznych, a miejscowe lotnisko ob
sługuje loty na ten pokryty lodowcami 

kontynent. Także lokalny port jest głów
ną bazą dla statków wyruszających 
w rejs wokół Przylądka Horn lub płyną
cych bezpośrednio na Antark tydę.

Okolice Punta Arenas są bardzo 
atrakcyjne dla turystów o zróżnicowa
nych zainteresowaniach. Oprócz cie
kawych zabytków, miejsc ważnych 
w historii odkryć geograficznych i ma
lowniczych widoków można tutaj zoba
czyć w środowisku naturalnym m.in. 
pingwiny magellańskie. Ci, którzy 
chcą wyruszyć trochę dalej, mogą wy
brać m.in. Patagonię lub Ziemię Ogni
stą, na której leży Puerto Williams, 
„najdalej na południe położone mia
sto świata”.

 
Marek Żołądek 

absolwent geografii UP 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Tablica odlotów z lotniska Punta Arenas (także na Antarktydę) (fot. M. Żołądek)
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Samolot IL76 Antarctic Logistics and Expeditions (ALE), obsługujący loty na Antarktydę, na lotnisku 
Punta Arenas (fot. M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Pingwiny magellańskie (fot. M. Żołądek)



44

Rejs przez Cieśninę Magellana z Punta Arenas na Ziemię Ognistą (fot. M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek i Michał Apollo na Ziemi Ognistej (fot. M. Apollo)


