
Wiosna zawitała do Krakowa już na dobre. 
Czas wyjść spod puchowej kołdry, porzucić 
zimowe nawyki i żyć pełnią życia. Wiosna 
jak żadna inna pora roku sprzyja zmianom. 
Czas zregenerować organizm i nabrać siły. 
Jest to czas wyjątkowy, nie tylko ze względu 
na porę roku, ale i wydarzenia, które są 
przed nami. 

Z okazji jubileuszu siedemdziesięciole
cia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako
wie nasza redakcja przygotowała dla Was 
nowy numer „Studens Scribit”. Zachęcam 
do zapoznania się z artykułem Marka Glo
giera — bibliotekoznawcy, kierownika Ar
chiwum UP, sekretarza technicznego Komi
sji Prasoznawczej PAN, który spędził połowę 
życia pod patronatem KEN. Dowiecie się, ja
kie ciekawe historie kryje w sobie nasza 

Uczelnia oraz jaką skarbnicą informacji 
może być jej archiwum. W numerze możecie 
również przeczytać wywiad z Januszem 
Pawlakiem, właścicielem Antykwariatu „Ra
ra Avis”. Opowie on o swoim zamiłowaniu 
do książek, pracy w antykwariacie od 
ćwierćwiecza oraz ujawni tajemnice wtórne
go rynku książki. Przygotowaliśmy dla Was 
te i wiele innych artykułów, począwszy od 
felietonu, przez porady fotograficzne, aż po 
biografie niezwykłych ludzi. Z pewnością 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Zachęcam do lektury oraz do śledzenia 
naszego fanpage’u: 
www.facebook.com/StudensScribit/ 
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AKTUALNOŚCI 
SAMORZĄDOWE

Luty i marzec w Samorządzie Studentów minę
ły spokojnie. Pomimo sesji i codziennych proble
mów udało się pomóc wielu osobom w zakwa
terowaniu, przydzielając miejsca w naszych do
mach studenckich; pomagaliśmy także pierw
szorocznym w starciu z sesją. Powoli zbliżają 
się Juwenalia, więc atmosfera robi się coraz go
rętsza.

Samorząd Studentów przygotowuje się do 
wielu akcji, m.in. do Dni Otwartych Uczelni, wy
borów Najmilszej, obchodów jubileuszu siedem
dziesięciolecia Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, koncertów juwenaliowych, do udzia
łu w których serdecznie zapraszamy. 

Śledźcie nasz fanpage na Facebooku, za
glądajcie na stronę internetową i bądźcie z na
mi na bieżąco! Zachęcamy też do odwiedzenia 
Strefy Studenta, którą otworzyliśmy specjalnie 
dla Was!

Do zobaczenia!
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Mała uczelnia w mieście królów

Krakowski aforysta Jan Izydor Sztaudyn
ger (1904–1970) ongiś zawołał w pory
wie uniesienia: „Kraków to pryzmat, 
przez który pięknieje Ojczyzna”... Fak
tycznie, miasto, w którym znajduje się 
11 wyższych uczelni publicznych i tyleż 
prywatnych, a jego „uniwersyteckość” 
jest pieczołowicie pielęgnowana od 
1364 r., musi być też sercem nauki, kul
tury oraz duchowości. Jest więc eduka
cyjnym gniazdem 207 tys. studentów 
(w 2014 r.), mekką sztuki wszelakiej 
(60 mu zeów, 30 te atrów, 70 ga le rii oraz 
wie le in nych in sty tu cji kultu ry i sz tu ki; 
w Krako wie nadto organizuje się każde
go roku po nad 100 festiwali o ran dze 
międzyna ro dowej). Jest wreszcie ogni
skiem religijności (mile też dla ucha 
zwanym małym Rzymem), w którym ist
nieje 140 kościołów i sanktuariów, kilka
dziesiąt zakonów oraz spoczywa tu kil
kunastu świętych i błogosławionych. Za
iste, jest to miasto przedziwne, kojarzą
ce się nie tylko z zaczarowaną dorożką 
Gałczyńskiego. 

Tutaj, visà vis prastarego uniwersy
tetu z czasów króla Kazimierza Wielkie

go, w dzisiejszym budynku Szkoły Te
atralnej (PWST) przy ul. Straszewskie
go 22 mieściła się od 1946 do 1973 r. 
nasza Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 
Jej proweniencja jednak sięga dużo od
leglejszej „młodopolskiej” epoki. Do
kładnie 145 lat temu, gdy w ówczesnej 
monarchii austriackiej Rada Szkolna 
Krajowa uruchomiła we Lwowie i Kra
kowie (przy ul. Brackiej 12) trzyletnie 
CesarskoKrólewskie Seminarium Na
uczycielskie Męskie ze Szkołą Ćwiczeń, 
do której w latach 1871–1918 uczęsz
czali: Stanisław Wyspiański, Józef Me
hoffer, Lucjan Rydel, Tadeusz BoyŻe
leński oraz wielu późniejszych tuzów 
(dzisiejszym językiem mówiąc: VIPów). 
Od 1903 do 1973 r. Cesarskie Semina
rium, potem Państwowe Pedagogium, 
wreszcie Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
funkcjonowały wciąż w tym samym bu
dynku przy ul. Straszewskiego, z dra
matyczną przerwą wojenną od wrześ
nia 1939 do stycznia 1945 r., gdy były 
tam koszary elitarnej niemieckiej jed
nostki wojskowej Waffen SS. W lutym 
1945 r., prawie natychmiast po wyzwo
leniu, odrodziło się Państwowe Peda
gogium, które rok później Ministerstwo 

Połowa życia  
pod patronatem KEN

Rok 2016 owocuje licznymi jubileuszami. Dla Redakcji jest powodem do  ■
radości z okazji pięciolecia pisma, którego pierwszy numer ukazał się 
w czerwcu 2011 r. Dla piszącego te słowa garść niniejszych wspomnień jest 
zamknięciem trzech dekad osobistych relacji twórczych z najstarszą na
uczycielską uczelnią w kraju. Dla samego Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN wreszcie — jest rokiem służby na rzecz powszechnego kształce
nia i „uczenia, jak uczyć”. Korzystając z zachęty do podzielenia się życiem 
zawodowym z perspektywy dyskretnego uczelnianego archiwisty, zapra
szam nowo przybyłych do naszej Uczelni oraz tych lada moment przed 
obroną do okolicznościowej wędrówki po zaułkach pamięci zbiorowej, 
a także spojrzenia na fakty i dane... powszechnie nieznane. 

70lecie UP
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Oświaty przekształciło w Państwową 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Komitet 
Organizacyjny PWSP rozpoczął pracę 
11 maja 1946 r. i dlatego Uniwersytet 
Pedagogiczny — w minionych latach 
aż pięciokrotnie zmieniający swą na
zwę — obchodzi w tym dniu doroczne 
Święto Uczelni. 

Uniwersytet Pedagogiczny — magia 
miejsca 

Minione piętnastolecie jest dla UP 
szczególne i dlatego szczególnie się 
nim zajmiemy. Zarówno ze względu na 
prestiż uniwersytetu, działającego od 
1973 r. pod dostojnym patronatem Ko
misji Edukacji Narodowej (o czym pisa
łem w „Konspekcie”, nr 49), jak i z po
wodu inwencji kreatora tegoż prestiżu. 
W ogólnopolskich rankingach, organi
zowanych przez dziennik „Rzeczpospo
lita”, tygodnik „Wprost” oraz miesięcz
nik „Perspektywy”, nasz uniwersytet w ka
tegorii najlepszych uczelni pedagogicz
nych wciąż utrzymuje się na pierwszym 
miejscu. Zbiory Archiwum UP powięk
szają się więc o kolejne masywne sta
tuetki Złotego Indeksu oraz dyplomy 
honorowe, potwierdzające niezmiennie 
od lat palmę pierwszeństwa. I tak jak 
statkiem kieruje kapitan, będą cy w miej
scu swego dowodzenia naj wyż szą in
stancją, tak i uniwersytetem — mimo 
demokratycznych mechanizmów — kie
ruje dzierżący pełnię władzy rektor. 
W naszym uczelnianym wydaniu takim 
kapitanem od 1999 r. do dzisiaj — z jed
ną przerwą kadencyjną — jest prof. Mi
chał Śliwa — rektor, który w pięćdzie
siątym roku akademickim osiągnął 
spektakularny sukces, jakim było prze
kształcenie Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Akademię Pedagogiczną (ustawa 
z 8 lipca 1999 r.), a następnie powtórzył 
go, zmieniając status Akademii na Uni

wersytet Pedagogiczny (ustawa z 3 paź
dziernika 2008 r.). Jeśli wspomnimy 
o utworzeniu Wydziału Filologicznego 
(działa od 1 października 2010 r.) oraz 
troskę o sprawny start Wydziału Sztuki 
(od 1 października 2008 r.) zaledwie 
miesiąc po kolejnym wyborze na trze
cią kadencję, to zobaczymy „organizacyj
nego giganta”, rektora, który jest dru
gim najdłużej służącym Uczelni spośród 
13 w minionym siedemdziesięcioleciu 
(prof. Wincenty Danek — 15 lat (1956– 
–1970), prof. M. Śliwa — 14 lat (1999– 
–2004, 2008/2009–2015/2016), Zenon Mosz
ner — 7 lat (1971–1974, 1981–1983)).

Uniwersytet to nie tylko wydziały, ale 
i baza materialna. Każdego roku w mu
rach Uczelni zasiada blisko 20 tys. studiu
jących. Z myślą o nich, ale i o kadrze dy
daktycznonaukowej, rozbudowano cam
pus UP przez dodanie w 2010 r. nowego 
gmachu przy ul. Chmiela (nb. dyrektora 
Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa 
w l. 1917–1934 oraz przyjaciela S. Wy
spiańskiego). Rozbudowano gmach Wy
działu Pedagogicznego przy ul. Ingarde
na (róg Oleandrów) w 2015 r. Pozyskano 
w 2003 r. od gminy miejskiej dawną szko
łę ludową, która pamiętała czasy au
striackie, przekształcając ją w zgrabne 
Centrum Konferencyjne przy ul. Jęczmien
nej. Wreszcie w czasach rektora Śliwy 
wybudowano (w 2004 r.) najnowocze
śniejszy wówczas w Polsce dom akade
micki Za Kolumnami przy ul. Armii Krajo
wej. W tym wszystkim łatwo zauważymy 
niezwykle sprawną rękę gospodarza na
szych „edukacyjnych włości”. Również 
i Archiwum było beneficjentem rektor
skich przedsięwzięć, pozyskując 215 m2 
powierzchni w dwóch budynkach na 
nowe magazyny zbiorów. Nie jest to jed
nak koniec listy dóbr, z którymi Uczelnia 
wkracza w siedemdziesiąty pierwszy rok 
swej działalności. 

Z medialnego punktu widzenia naj
ważniejszym „drukowanym pomnikiem” 

70lecie UP
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rektora Śliwy pozostaje 65 zeszytów 
uczelnianego kwartalnika „Konspekt”, 
liczącego ogółem ponad 9 tys. stron dru
ku wraz z cenną dokumentacją fotogra
ficzną z lat 1999–2016. Dodajmy do te
go: uczelniane Radio Spektrum, osiem 
redakcji czasopism studenckich, kilka
dziesiąt kół naukowych, znakomity chór 
akademicki, uczelnianą orkiestrę sym
foniczną, krytą pływalnię (100 m od Bi
blioteki Jagiellońskiej), a nawet włas ne, 
najwyżej w Polsce położone — na Su
horze (w Gorcach, 1000 m n.p.m) ob
serwatorium astronomiczne i — do nie
dawna — stację badawczą w otulinie 
rezerwatu żubrów w Puszczy Niepoło
mickiej oraz Muzeum Podręcznika Pol
skiego. Te walory oraz klimat Uczel
ni — posiadającej przecież zaledwie 
20 budynków, w tym trzy akademiki — 
powodują, że UP wciąż jest główną 
uczelnią nauczycielską budzącą za
interesowanie maturzystów. W najbliż
szym roku akademickim będzie promo
wanych 50 kierunków studiów I i II stop
nia (nawet tych do niedawna tak niety
powych dla uczelni pedagogicznej, jak: 
architektura informacji, bezpieczeństwo 
narodowe, bioinformatyka, etyka (me
diacje i negocjacje), filologia włoska, 
gospodarka przestrzenna, grafika, info
brokerstwo, malarstwo, ochrona środo
wiska, odnowa biologiczna, socjologia, 
studia niemcoznawcze czy turystyka 
i rekreacja). Nadto w roku 2016/1017 
UP zaoferuje 75 rodzajów studiów po
dyplomowych, prowadzonych na sze
ściu wydziałach (np.: administracja sa
morządowa, biblioterapia, gerontotera
pia, neurologopedia, język rosyjski 
w prawie handlowym, biegły sądowy 
w zakresie diagnozy rodziny dysfunk
cjonalnej, praca socjalna na rzecz imi
grantów, lider edukacji osób starszych, 
toksykologia żywności, odnawialne źró
dła energii, ceramika użytkowa i ozdob
na).

Czy właśnie w tym, co do tej pory 
powiedzieliśmy, kryje się wspomniana 
magia miejsca? Owszem, ale nie tyl
ko... Również i w tym, że w pięciu skrzy
dłach świetnie zaprojektowanego głów
nego gmachu Uczelni, o powierzchni 
prawie 25 tys. m2, ogniskuje się życie 
akademickie przez siedem dni w tygo
dniu (pamiętajmy o studiach niesta
cjonar nych!), działają: rektorat, sześć 
dziekanatów, centralna administracja 
Uczelni, archiwum, Biblioteka Główna 
i sześć wydziałowych, organizacje stu
denckie, przychodnia zdrowia, gabine
ty połowy spośród 800 nauczycieli aka
demickich oraz biura jednej trzeciej 
spośród 500 pracowników administracji 
i obsługi uniwersytetu, a to wszystko 
w otoczeniu trzech parkingów oraz we
wnętrznego dziedzińca z niską roślin
nością. Owa zwartość „serca Uczelni”, 
możliwość ciągłego kontaktu wszyst
kich ze wszystkimi oraz „nauczyciel
skość” UP, powodująca już na starcie 
skrócenie dystansu, który dzieli na
uczających i uczących się, jak uczyć, 
stanowią o atrakcji czy — mówiąc bar
dziej patetycznie — o magii miejsca, 
od 45 lat pulsującego akademickim wi
gorem.

Jak mówi porzekadło, „liczby nie 
kłamią”, spójrzmy więc na panoramę 
grup ludzkich, które miały związek z UP 
w minionych siedmiu dekadach: 102 
tys. absolwentów (w latach 2009–2015 
powstało 30 tys. prac dyplomowych), 
53 tys. byłych studentów, którzy prze
rwali naukę, ponad 1430 doktorów po 
przewodach na UP, 44 doktorów hono
rowych z kraju i świata, prawie 10 tys. 
pracowników na etatach nauczyciel
skich oraz administracyjnych, wreszcie 
rejestr prawie 40 tys. kandydatów, chęt
nych do studiowania na UP w latach 
2009–2015, którzy nie zostali przyjęci 
na pierwszy rok studiów ze względu na 
zrozumiały przy tak wielkiej skali zain

70lecie UP
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teresowania brak miejsc lub z powodu 
słabszej średniej na świadectwie matu
ralnym. Wszystkie te dane oraz akta 
zajmujące 4 km półek przechowuje Ar
chiwum UP, wraz z innego typu służbo
wą dokumentacją. O jego miejscu i za
daniach zaledwie trójosobowego ze
społu archiwariuszy wspomnimy na 
końcu okolicznościowego szkicu z dzie
jów Uczelni.

Zarysem tym w szczególności obją
łem kolejne cztery kadencje rektora Śli
wy, którego urzędowanie na różnych 
szczeblach zarządzania UP towarzyszy 
autorowi nieustannie od 30 lat, a zara
zem ma związek z osobistą karierą za
wodową. Szeroką panoramę dziejów 
Uczelni zainteresowani bez trudu mogą 
znaleźć w 20 wcześniejszych publika
cjach jubileuszowych, którym autorar
chi wista ogłosił na łamach „Konspektu” 
(wydanie specjalne nr 2/2012) oraz 
w przewodniku po publikacjach źródło
woinformacyjnych, których charaktery
stykę i zawartość podano w „Konspek
cie” nr 49. Dodatkowe walory poznaw
cze mają teksty w „Konspekcie” (nr 26, 
42, 50 oraz 52), gdzie można znaleźć 
wyniki badań prasoznawczych prze
prowadzonych na UP oraz opis ponad 
60 periodyków, które ukazywały się 
(bądź nadal się ukazują) na Uczelni 
w latach 1951–2014. Miłośnicy historii 
UP mogą nadto zainteresować się do
kumentalną wycieczką po 49 dawnych 
oraz współczesnych miejscach i obiek
tach uniwersyteckich, których dzieje, to
pografię i fotografie omówiłem w „Kon
spekcie” nr 25. 

Magia miejsca przejawia się w oso
bowościach, które z różnych powodów 
sukcesywnie pojawiają się na naszym 
uniwersytecie z racji zatrudnienia czy 
też studiów. Znani pracownicy — przy
kładowo — to: Gustaw Holoubek (ak
tor; w latach 1948–1949 prowadził wy
kłady z recytacji), Kazimierz Kordylew

ski (astronom; późniejszy odkrywca Py
łowych Księżyców Ziemi; w latach 1950–
1960 nauczał w WSP — pisałem o nim 
w „Konspekcie” nr 22), Andrzej Jaesch
ke (politolog, senator RP V kadencji), 
Józef Brynkus (historyk, poseł na Sejm 
RP VIII kadencji)... Nasi znani absol
wenci to np.: Ewa Drzyzga (prezenter
ka TVN), Jerzy Cnota (aktor), Jacek De
wódzki (wokalista grupy Dżem), Robert 
Kasprzycki (poeta, pieśniarz), Józef Ba
ran (poeta, dziennikarz), Tomasz Tu
rowski (słynny agent PRL w Watyka
nie), Andrzej Załucki (ambasador 
w Meksyku, Rosji i Czechach), Yola 
CzaderskaHayek (korespondentka fil
mowa, Kobieta Roku 2010 w USA; za
siada w jury Złotych Globów); Wanda 
MajcherBiegaj (dyrektor Copernicus 
Cen ter w Chicago, kontrkandydatka Ba
racka Obamy w wyborach do senatu 
stanu Illinois), Ewa Wójcik i Ryszard 
Knapczyk (rekordziści świata w zejściu 
1358 m w głąb ziemi do jaskini w Al
pach Francuskich), Michał Apollo i Ma
rek Żołądek (globtroterzy i organizato
rzy wypraw naukowoalpinistycznych — 
pierwsi na świecie weszli w Himalajach 
na Masala Peak (2006) oraz Forgotten 
Peak (2012), badali też lodowce, zjawi
ska geologiczne Zanzibaru, byli na Ki
limandżaro, w argentyńskich i peru

70lecie UP

Kazimierz Kordylewski w rozmowie z Markiem 
Glogierem przy kapsule z kamieniem ksieży
cowym, 1971 r. (fot. M. Dobrowolski)
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wiańskich Andach, w górach Alaski, 
w australijskich Górach Śnieżnych, opi
sywali wulkany w Pacyficznym Pierście
niu Ognia (Nowa Zelandia, Hawaje), 
nie zapominając o Antarktydzie, Cieś
ninie Magellana i Ziemi Ognistej... 
Brak miejsca uniemożliwia przywołanie 
korowodu nazwisk innych znanych i ce
nionych osób, które zasługują na dar 
żywej uczelnianej pamięci.

Życie w cieniu sztandaru z dewizą 
Komisji Edukacji Narodowej

Jubileuszowowspomnieniowe publika
cje mają ten przywilej, że pozwalają na 
wprowadzanie wątków autobiograficz
nych. Wiadomo, że każda instytucja 
i struktura socjologiczna jest taka jak 
jej kreatorzy, funkcjonariusze i perso
nel — z całą gamą ludzkich doświad
czeń, wykształcenia i odpowiedzialno
ści. Uczelnie wyższe podlegają tym sa
mym prawom. Stwierdzenie, że „łań
cuch jest tak mocny, jak jego najsłab
sze ogniwo” wskazuje, że nie ilość, lecz 
jakość jest tajemnicą reputacji, kompe
tencji i skali pożytku publicznego. Do 
takiego środowiska przy ul. Podchorą
żych 2 (przez macierzysty Instytut Bi
bliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej WSP, z siedzibą przy ul. Grodz
kiej 60, potem Ingardena 4 i wreszcie 
w gmachu głównym) los podprowadzał 
mnie stopniowo i przez przedziwne 
miejsca oraz zdarzenia od 1973 r. Ich 
zbieg spowodował, że w 1990 r. uzyska
łem dyplom z wyróżnieniem zatrudnie
nie na Uczelni; powierzano mi coraz 
bardziej interesujące i trudne zadania. 

Po meandrach związanych z uzy
skaniem świadectwa maturalnego 
w kra kowskim I LO im. B. Nowodwor
skiego, w którym ongiś uczyli się bracia 
Marek i Jan Sobiescy, i uzyskaniu za
trudnienia w obsłudze Uniwersytetu Ja

giellońskiego (za kadencji rektora Mie
czysława Karasia)... Po zatrudnieniu 
kolejno: w Oddziale Mikrofilmowania 
Zbiorów i Czytelni Głównej Biblioteki 
Jagiellońskiej (ach, ten zapach 30 tys. 
tomów księgozbioru podręcznego i uro
kliwie przygaszone jesiennym półmro
kiem światełka na antresoli)... Po sze
ścioletniej współpracy z założycielem 
Ruchu ŚwiatłoŻycie, słynnym ks. Fran
ciszkiem Blachnickim (wynoszonym 
dziś na ołtarze kościoła katolickiego, 
a wówczas będącym utrapieniem dla 
władz PRL — pisałem o nim w „Kon
spekcie” nr 28)... Po rozeznaniu braku 
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Są też chwile radosne... Noworoczne spotka
nie pracowników Uczelni, styczeń 2016 r. Od 
lewej: Jerzy Ziemiński — dyrektor administra
cyjny WSP (1975–1991), Michał Śliwa — Rek
tor UP (1999–2005, 2008–2016), Marek Glo
gier — kierownik archiwum (2003–2016) (fot. 
M. Więcławek)
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powołania zakonnego w średniowiecz
nym mogilskim opactwie cystersów 
i przerwaniu studiów w mającym po
nad 400 lat Instytucie Teologicznym na 
Stradomiu, u podnóża Wawelu... Kilka 
tygodni po męczeńskiej śmierci ks. Je
rzego Popiełuszki i nękaniu przez Służ
bę Bezpieczeństwa (jako eksmisjona
rza hipisów i młodzieży zdezintegrowa
nej) działacza Monaru Marka Kotań
skiego... Po decyzji, podjętej z obawy 
o osobiste bezpieczeństwo, schronienia 
się w cieniu Koła Młodej Inteligencji 
w krakowskiej organizacji Stronnictwa 
Demokratycznego... Po zakończeniu 
kontaktu z najsłynniejszym wówczas 
w Polsce duszpasterstwem akademic
kim „Beczka” u dominikanów, gdzie or
ganizowaliśmy wraz z nie mniej zna
nym ojcem Joachimem Badenim pierw
sze w kraju wspólnoty Odnowy Chary
zmatycznej — pisałem o tym w pracy 
zbiorowej Beczka. Nasz dom (Kraków 
2004)... Spotkałem tam opozycyjnych 
kolegów — działaczy politycznych, któ
rych „wiatr i czas” historii powoli przy
gotowywali do przyszłości: eurodeputo
wanych PO Bogusława Sonika, Różę 
Woź niakowskąThun, senatora PISu Zbi
gniewa Cichonia, posła ZChNu i LPRu 
Stanisława Papieża, tragicznie zmarłe
go Stanisława Pyjasa — martyrologicz
ny fundament przyszłego SKSu etc.)... 
Zanim wreszcie nadszedł czas studiów 
bibliotecznobibliologicznoprasoznaw
czych, nadal z entuzjazmem termino
wałem w Klubie Inteligencji Katolickiej, 
gdzie pod przewodnictwem Stefana 
Wilkanowicza, redaktora miesięcznika 
„Znak”, zdobywałem doświadczenie ja
ko animator ruchu międzywyznaniowe
go w diecezji krakowskiej oraz udziela
łem się w unikalnym ekumenicznym ze
spole synodalnym, pracującym przez 
siedem lat pod patronatem kardynała 
Karola Wojtyły (opisałem to w „Kon
spekcie” nr 32 oraz w Encyklopedii eku

menizmu — druk w maju 2016 r.). 
W 1980 r. rozpocząłem studia teologicz
ne na KUL. Przerwał je stan wojenny. 
Ówczesna „nadaktywność konfesyjna” 
była intuicyjnym powodem schronienia 
się w okresie stanu wojennego w klasz
torku salezjanów w Kopcu — wioseczce 
pod Częstochową, liczącej zaledwie 
23 domy... Tym sposobem (jak się póź
niej dowiedziałem od domowników) 
ominął mnie wątpliwy zaszczyt interno
wania. Na lata 1985–1990 przypadł 
wreszcie unormowany czas studiów 
własnych. Prodziekanem Wydziału Hu
manistycznego był wówczas doc. Mi
chał Śliwa, zaliczający mi w indeksie 
kolejnych 10 semestrów, a prorektorem 
ds. wychowawczych — prof. Jerzy Jaro
wiecki, pełniący zarazem funkcję kie
rownika Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej. On też został 
promotorem mojej pracy magisterskiej, 
opartej na unikatowych materiałach 
kolekcjonerskich, zbieranych przez 15 
lat. 

W latach 1985–1988 byłem człon
kiem Prezydium Krajowej Rady Studen
tów Pracujących przy Zarządzie Głów
nym Zrzeszenia Studentów Polskich 
i z jego rekomendacji — konsultantem 
Zespołu ds. Programu Reform Studiów 
dla Pracujących przy Ministerstwie Na
uki i Szkolnictwa Wyższego. W 1987 r. 
zostałem członkiem założycielem Uczel
nianej Rady Samorządu Studenckiego 
WSP, reprezentującym studentów pra
cujących (pierwszym przewodniczącym 
URSS był student polonistyki Bogusław 
Skowronek, dziś profesor i dziekan Wy
działu Filologicznego UP); zob. „Kon
spekt” nr 34. W 1988 r. zostałem laure
atem Krajowego Konkursu na Najlep
szego Studenta Pracującego, wyróżnio
nym Nagrodą Przewodniczącego Cen
tralnego Komitetu Stronnictwa Demo
kratycznego Tadeusza W. Młyńczaka, 
praca Czasopisma, biuletyny, kalenda

70lecie UP
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rze i jednodniówki polskich mniejszości 
religijnych w latach 1944–1990 była no
minowana w konkursie Urzędu Miasta 
Krakowa na najlepszą pracę dyplomo
wą roku 1990. Jej streszczenie jest do
stępne w „Kwartalniku Historii Prasy 
Polskiej” (32, 1993, nr 1). W nowym ro
ku akademickim zaproponowano mi 
zatrudnienie w WSP... Okazja do tego, 
moim zdaniem, była wprost nadnatu
ralna. Zwolnił się bowiem etat po 
dr Władysławie Wójcik (mojej ulubionej 
wykładowczyni), która porzuciła pracę 
w katedrze na rzecz wieczystego wstą
pienia do opactwa benedyktynek na 
Dolnym Śląsku, gdzie przebywa do 
dziś jako siostra Edyta... Inną życiową 
nowinką było wejście na listę Narodo
wego Komitetu Wyborczego ordynata 
Jana Zamoyskiego w wyborach do Sej
mu RP.

Przez 10 lat prowadziłem w Kate
drze Bibliotekoznawstwa zajęcia 
z siedmiu przedmiotów kierunkowych 
i na specjalizacji czasopiśmienniczej 
dla IV i V roku. W latach 2005–2006 
miałem zajęcia w Wyższej Szkole Bez
pieczeństwa Publicznego i Indywidu
alnego „Apeiron” w Krakowie. W okre
sie organizowania Urzędu Ochrony 
Państwa oraz Instytutu Pamięci Naro
dowej rozpatrywano moje aplikacje 
o zatrudnienie w ich strukturach tere
nowych (jednak bez aprobaty war
szawskiego szczebla decyzyjnego). 
W 2002 r. uhonorowano mnie Meda
lem za Zasługi dla Bibliotekarstwa 
Polskiego, a w 2012 r. (z okazji trzydzie
stopięciolecia pracy zawodowej) — 
Zło tym Medalem „Za Długoletnią Służ
bę”. Od 13 lat, delegowany przez rek
tora Michała Śliwę, wypełniam za
dania kierownika Archiwum UP. Ich 
rozległość, zawiłość i obciążenie cza
sowe (i „wagowe”) nie mają nic wspól
nego z przysłowiową monotonią archi
walną.

Archiwum UP jako skarbnica 
wiedzy wszelakiej

By więcej wiedzieć o charakterystyce 
uczelnianych zasobów dokumentacji, 
dziejach jednostki, jej prerogatywach, 
zadaniach powszednich oraz specjal
nych w ramach zadania domowego 
(lub jak ktoś woli — ćwiczeń fakulta
tywnych) zalecam zapoznanie się z ar
tykułami, które na ten temat zamieści
łem w „Konspekcie” (nr 19, 20, 33 oraz 
51). Część tych tekstów dostępna jest 
online na naszej stronie internetowej. 
Archiwum UP powstało w 1994 r. Spoj
rzenie na statystykę dwudziestolecia 
przez pryzmat niekłamliwych liczb po
zwoli ogarnąć obszar i skalę jego dzia
łalności. W formie pisemnej samych tyl
ko 20 sprawozdań rocznych — kiero
wanych na ręce Jego Magnificencji — 
zajmuje łącznie 126 stron oraz 35 za
łączników. Ich zawartość odzwierciedla 
życie codzienne trójki archiwistów (Mo
niki Bełzy, Anety Bieli i Marka Glogie
ra) oraz — w ciągu ostatnich dwóch 
lat — wysokokwalifikowanej dwójki wo
lontariuszy (Mieczysława Białobrzeskie
go i Dagmary Pawlik).

Archiwum zakładowe składa się ak
tualnie z trzydziestopięciometrowego biu
ra oraz siedmiu magazynów o łącznej 
powierzchni 1027 m2. Znajdują się 
w nich wieczyste archiwalia oraz cza
sowa dokumentacja zajmująca długość 
ponad 4 km półek (czyli tyle, co pięcio
krotne okrążenie krakowskiego Rynku 
Głównego). Bardzo szczegółowo opisa
ne materiały przyjęto do magazynów 
na podstawie prawie 6 tys. spisów 
zdawczoodbiorczych, które przygoto
wano w kilkudziesięciu innych jednost
kach organizacyjnych Uczelni. Najlicz
niejszą grupę archiwaliów stanowi do
kumentacja studencka, absolwencka 
i pracownicza; liczy ona około 180 tys. 
teczek personalnych, gromadzonych od 

70lecie UP
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1946 r., z limitem przechowywania do 
minimum 50 lat. W zbiorach posiada
my około 80 tys. prac dyplomowych. Po
wstałe do roku 2000 są urzędowo za
strzeżone, pozostałe — dostępne w przy
padkach uzasadnionych i pod rygorem 
zapisów regulaminowych. Gigantyczne 
ilości dokumentów przekazuje każdego 
roku kwestura i pion finansowy — oko
ło 100 m dokumentacji. Samych „histo
rycznych” kart płacowych mamy 50 tys. 
Dział Nauki (zmieniający już kilka razy 
nazwę) przekazuje dokumentację gran
tów europejskich; nierzadko zajmuje 
ona 100 pudeł zadrukowanych arku
szy — z limitem przechowywania do 
20 lat. Jest część historycznych materia
łów archiwalnych do przechowywania 
wieczystego. Wbrew pozorom żadne 
z tych dokumentów nie są archiwizowa
ne na nośnikach cyfrowych. Osobno 
bowiem funkcjonują archiwa „papiero
we”, a osobno cyfrowe. Podstawą jed

nak każdego urzędowego dokumentu, 
zgodnie z polską Ustawą o archiwach, 
nadal jest nośnik papierowy. W cyfro
wej postaci może występować „wtórnik” 
dokumentu podstawowego. Trudno so
bie wyobrazić, że absolwent posługuje 
się dyplomem drukowanym, a uczelnia 
posiada tylko kopie cyfrowe o dostęp
ności uzależnionej od zasilania ener
getycznego... Podobnie jest z faktura
mi, PITami, rejestrami stypendiów, na
gród, urlopów, zaliczeń, grup pracowni
ków i grup ich uposażeń etc. Idźmy da
lej w tej naszej wędrówce po wiedzy ar
chiwistycznej. Oddano na makulaturę 
1 km dokumentacji zbędnej oraz prze
terminowanej, zlikwidowano 45 tys. te
czek kandydatów nieprzyjętych na stu
dia — zajęły one 200 m, a więc długość 
Linii A–B Rynku Głównego. Współpra
cujące z nami na co dzień działy i dzie
kanaty wypożyczyły do tej pory z na
szych magazynów 48 tys. własnych do

70lecie UP

Tysiące, tysiące teczek absolwentów UP (fot. M. Więcławek)
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kumentów, które oddały wcześniej do 
archiwalnego depozytu. W sprawach 
zapytań naukowych i po odbiór doku
mentów własnych zgłosiło się prawie 
2 tys. studentów oraz 5 tys. osób spoza 
Uczelni. Jak wynika z naszej statystyki, 
archiwum odwiedziły osoby z ponad 
200 miejscowości oraz 18 krajów, w któ
rych mieszkają absolwenci lub byli stu
denci Uczelni. W latach 1993–2003 udo
stępniono 28 tys. prac dyplomowych, 
które wówczas miały status bibliotecz
ny (jak książki). Od 13 lat prace ma 
ją status archiwalny (jak dokumenty) 
i pod rygorami udostępniono ich 1800 
nauczycielom i studentom. W celu od
ciążenia personelu zredagowano stro
nę internetową, która przez 12 lat mia
ła 32 tys. odwiedzin.

Oprócz typowych archiwaliów, omó
wionych powyżej, gromadzone są: cza
sopisma uczelniane, filmy, nagrania chó
ru Educatus, dary od profesorów i pra
cowników administracji (dość często od 
redaktora „Konspektu” dr. Marcina Kani) 
oraz klepsydry, afisze, materiały organi
zacji studenckich oraz kół naukowych, 
wspomnienia personelu i absolwentów, 
dawne sztandary i insygnia rektorskie, 
prezenty dla kolejnych rektorów od dele
gacji zagranicznych, listy gratulacyjne 
z okazji różnych jubileuszy oraz przesyłki 
okolicznościowe dla rektorów od prezy
dentów i królów (ostatnio od króla Taj
landii Bhumibola Adulyadeja z okazji 
sześćdziesiątej piątej rocznicy jego wstą
pienia na tron, osiemdziesiątej rocznicy 
urodzin oraz czterdziestej rocznicy na
wiązania stosunków dyplomatycznych 
między Tajlandią a Polską; dla zaintere
sowanych — piękny album dostępny jest 
w Archiwum). Oprócz gromadzenia i udo
stępniania realizowane są odpowiedzi 
oraz kwerendy (poszukiwania danych) 
dla polskich placówek dyplomatycznych, 
organów ścigania i wymiaru sprawiedli
wości, samorządów terytorialnych, naj

rozmaitszych archiwów i bibliotek pu
blicznych, dla ZUSu, CBŚ, ABW, IPNu, 
międzynarodowych organizacji weryfiku
jących aplikacje polskich pracowników, 
dla ZHP, PTTK i setek badaczy indywidu
alnych... Tak przedstawiają się uroki ży
cia archiwistów mających uprawnienia 
państwowe oraz certyfikaty dostępności 
do dokumentacji niejawnej.

Trzeba jeszcze nadmienić, że Archi
wum prowadzi badania nad dziejami 
Uczelni. Autor opublikował już 20 ta
kich opracowań, a osiem kolejnych cze
ka na druk. 

Marek Glogier 
Kierownik Archiwum UP

Fotografie z Archiwum UP oraz prywatnych 
zbiorów Autora.

70lecie UP

Inauguracja 68. roku akademickiego UP, paź
dziernik 2014 r. Od prawej: prof. Bogusław 
Skowronek — dziekan Wydziału Filologiczne
go, prof. Władysław Błasiak — dziekan Wy
działu MatematycznoFizycznoTechnicznego, 
Marek Glogier — kierownik Archiwum (fot. 
M. Więcławek)
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Edyta Gałuszka: Jakie były 
początki Pańskiej przygody 
z rynkiem antykwarycznym? 
Bo z wykształcenia jest Pan 
matematykiem. Jak trafił Pan 
do antykwariatu, skąd zainte
resowanie tą właśnie branżą?

Janusz Pawlak: Rzeczywiście, 
jestem z wykształcenia mate
matykiem, ale kontakt z książ
ką miałem zawsze — książki 
były w moim domu obecne, nie 

zabytkowe może, ale czytało 
się sporo. Podjąłem studia ma
tematyczne, a kiedy je skoń
czyłem, czułem, że jeśli chodzi 
o matematykę, to mam dosyć. 
Nie chciałem tego kontynu
ować i pojawił się problem: co 
robić dalej z życiem? Jedyny 
cel, jaki sobie postawiłem, to 
nie musieć wcześnie wstawać 
i mieć taką pracę, żeby po 
przebudzeniu nie mówić: „O ra
ny, znowu trzeba iść do robo

Tajemnice  
wtórnego rynku książki

Wywiad

Z współwłaścicielem i pracownikiem krakowskiego  ■
Antyk wariatu „Rara Avis” Januszem Pawlakiem rozmawia 
Edyta Gałuszka
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E. Gałuszka i J. Pawlak (fot. K. Leśniak)
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ty”. Tego chciałem za wszelką cenę 
uniknąć. W czasie studiów dużo biega
łem po antyk wariatach, kupując prze
różne starocie. Pamiętam, że jednym 
z moich pierwszych zakupów był rocz
nik „Światowida”, który wychodził w okre
sie międzywojennym. Widząc go w wi
trynie antykwariatu, pomyślałem sobie, 
że trudno jest kupić wczorajszą gazetę 
czy gazetę sprzed tygodnia, a tutaj ma
my prasę sprzed kilkudziesięciu lat, le
ży sobie, wystarczy wejść, zapłacić 
i można ją przeczytać. Kupiłem ją, czy
tałem i bardzo mnie to cieszyło. Od te
go się zaczęło. Gdy miałem pieniądze, 
odwiedzałem antykwariaty, rozgląda
łem się... Któregoś dnia pomyślałem 
sobie, że skoro połowę swojego wolne
go czasu poświęcam na bieganie po 
antykwariatach, to gdybym dodał do 
tego drugą połowę wolnego czasu, to 
mógłbym jednocześnie być tam, gdzie 
i tak bywam (tylko tam sobie siedzieć 
i pracować), i nie szukać książek, bo 
ludzie sami by je do mnie przynosili, 
i jeszcze bym za to dostawał pieniądze. 
Poszedłem do antykwariatu Domu Książ
ki, do Stanisława Cieślawskiego, który 
polecił mi się zgłosić do kadr, podpisa
łem umowę i rozpocząłem pracę. 

Czy przenosiny antykwariatu z loka
lu na piętrze na ulicę Szpitalną 11 
w 2013 r. odegrały jakąś rolę?

Oczywiście, że tak. Troszkę nas prze
organizowały, ale jest lepiej. Mamy wi
trynę, jesteśmy bardziej widoczni i do
stępni, odwiedza nas teraz znacznie 
więcej osób, możemy liczyć na klientów 
przypadkowych, którzy, przechodząc 
i widząc coś, co ich zainteresuje, wcho
dzą do środka — i to jest pierwsza 
zmiana. Zmieniła się też organizacja 
pracy, wcześniej każdy miał swoje sta
nowisko, siedział w ciszy i spokoju 
przed komputerem, gdzie w skupieniu 
zajmował się swoją „działką”, jedni 

opisywali książki do katalogu ofertowe
go, który przygotowywaliśmy raz w mie
siącu i rozsyłaliśmy do klientów, inni 
opisywali egzemplarze do katalogu au
kcyjnego (organizowaliśmy — i nadal 
organizujemy — trzy aukcje w roku), 
jeszcze inni tworzyli opisy do umiesz
czenia w skromnym jeszcze wtedy skle
pie internetowym. W tej chwili nie ma 
już czasu na taką pracę, musieliśmy 
zrezygnować z oferty bieżącej.

Przejęliśmy lokal w kiepskim stanie, 
ale pracowaliśmy nad przystosowa
niem go, tak by stworzyć warunki do 
odpowiedniego przechowywania asor
tymentu. Udało się nam to i jesteśmy 
z tej zmiany bardzo zadowoleni.

Wspomniał Pan o podziale pracy. 
Jak wygląda zwykły dzień pracowni
ka antykwariatu?

Zwykły dzień to nie jest dobry dzień. Tu 
liczą się dni niezwykłe i na takie każdy 
antykwariusz czeka. W naszym antyk
wariacie każdy ma swoje zadania, od 
bieżącej obsługi klientów, przez wyce
nę, wypełnianie przeróżnych dokumen
tów, pracę nad katalogiem aukcyjnym, 
aż po działania „w terenie”, mające na 
celu pozyskanie nowych obiektów, no
wych książek... O, i to są te dobre dni, 
kiedy można poszperać, pooglądać, 
zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, coś 
wybrać i starać się pozyskać, a potem 
przewieźć do siebie, opracować i sta
rać się sprzedać.

Skąd antykwariat czerpie asorty
ment, jak uzupełniają go Państwo 
o nowe obiekty?

Sto procent sprzedających, z jakimś nie
wielkim ułamkiem, jaki należałoby od
jąć, stanowią osoby prywatne, które kon
taktują się z nami, zgłaszając, że mają 
coś na sprzedaż, albo przynoszą do nas 
bezpośrednio jakieś pojedyncze egzem
plarze, czasem większe księgozbiory. 
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Zdarzają się czasem oprócz tego sprze
daże czy wymiany z instytucjami — bi
bliotekami, rzadziej muzeami, które chcą 
się pozbyć zbędnych druków, zgłaszają 
to do nas i my je przejmujemy, kupujemy, 
bierzemy w komis lub wystawiamy na 
aukcji. Przede wszystkim jednak asorty
ment wzbogacają osoby prywatne.

Często pojawiają się białe kruki? 
Pamięta Pan ostatnią perełkę, jaka 
trafiła do Rara Avis? Co to było? Czy 
było wśród tych pozycji coś, co Pan 
szczególnie zapamiętał?

Białe kruki nie mogą się często poja
wiać, bo nie byłyby białymi krukami, 
ale się zdarzają. Niedawno pojawiła 
się u nas książka, która nie wzbudziła 
początkowo mojego entuzjazmu, ale 
z szacunku do lat, które upłynęły, od
kąd ją wydano, pochyliłem się nad nią, 
przyjąłem do sprzedaży, opisałem... 
Książka mało może interesująca (kaza
nia), ale wydana w 1480 r., inkunabuł 
z Norymbergi. Okazało się po spraw
dzeniu, że znajduje się w polskich bi
bliotekach, nie jest to więc na pewno 
rarytas bibliofilski, ale na wewnętrznej 
wyklejce, naklejonej na okładkę, zna
lazł się rękopis, najprawdopodobniej 
troszkę późniejszy, może z przełomu XV 
i XVI w. Był to sporządzony po łacinie 
inwentarz biblioteki prywatnej niejakie
go Pawła z Piotrkowa, liczący 27 pozy
cji, za którego sprawą zupełnie inaczej 
na tę książkę patrzę i uważam, że rze
czywiście można ją nazwać białym kru
kiem, choć na początku nic na to nie 
wskazywało.

Duży dział stanowi u nas awangar
da międzywojenna — różne ekspery
menty typograficzne, literackie itp. Cie
szy się ona sporym zainteresowaniem 
i w kraju, i za granicą. Jakiś czas temu 
pojechałem po książki do klienta spoza 
Krakowa; przeglądając je, zauważyłem 
niewielką książeczkę formatu A5 — Ka

talog wystawy nowej sztuki z Wilna. Ni
gdy tego katalogu wcześniej nie wi
działem, a jest to druk ważny, bo to 
była pierwsza próba nowoczesnej typo
grafii tego typu — druku funkcjonalne
go — w Polsce. Najpierw myślałem, że 
to, co przede mną leży, jest reprintem, 
ale wziąłem książkę do ręki i już wie
działem, że to oryginał. Długo pracuję 
w antykwariacie i rzadko się zdarza, 
żeby coś mnie powaliło, ale byłem tak 
zaskoczony, że słowa nie mogłem z sie
bie wydobyć, klient coś do mnie mówił, 
a ja powtarzałem w kółko: „Panie..., 
panie..., panie... Pan wie, co to jest?” 
Wziąłem ten katalog na aukcję, licy
towało sporo osób. Ostatecznie sprze
daliśmy go za 130 tys. złotych, jest to 
najdrożej sprzedana polska książka 
dwudziestowieczna. Takie właśnie zda
rzenia, a nie zwykłe dni, są dla anty
kwariusza ważne.

A przygotowanie aukcji? Jak dużym 
jest przedsięwzięciem?

Jest to przedsięwzięcie dosyć skompliko
wane pod względem organizacyjnym, 
logistycznym itd. Po kolei: trzeba pozy
skać towar, dokonać selekcji, drobnych 
napraw, opracować ten materiał, umie
jętnie ułożyć w katalogu, zaaranżować 
działy (nie mieszać odległych od siebie 
tematów). Czas biegnie, więc trzeba się 
spieszyć, żeby ze wszystkim zdążyć. Na
leży mieć też kogoś, kto zajmie się stro
ną techniczną, wydrukowaniem katalo
gu, porozsyła później te katalogi do 
klientów (trzeba wiedzieć, do których — 
jeśli nie mamy niczego, co mogłoby za
interesować danego kupującego, to nie 
ma sensu mu wysyłać katalogu). Na
stępnie czeka nas zapakowanie i bez
pieczny transport obiektów z antykwa
riatu na salę auk cyjną, zaaranżowanie 
wystawy, licytacji i wreszcie jej przepro
wadzenie. Praca na tym wcale się nie 
kończy. Po licytacji materiały znów trze
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ba zapakować, zaczyna się wystawianie 
faktur, wysyłka zakupionych obiektów 
(bardzo dużo książek wysyłamy pocztą), 
zamknięcie tego wszystkiego, rozliczenie 
z klientami... Komuś, kto przygląda się 
z zewnątrz, wydaje się, że aukcja to nic 
takiego — jeden dzień i koniec, ale na
prawdę jest to efekt kilkumiesięcznej 
pracy — przed aukcją i również po au
kcji. Oczywiście, warto to robić, lubimy to 
robić — z tego żyjemy, ale wymaga to 
specyficznych umiejętności organizacyj
nych, które nie każdy ma wrodzone, 
i nie każdy na takie przedsięwzięcia 
może sobie pozwolić.

Aukcje przyciągają różnych kolek
cjonerów i pasjonatów książki i nie 
tylko. Obserwując ich przebieg, ła
two zauważyć silne emocje, jakie li
cytacje niektórych obiektów wywo
łują wśród uczestników. Czy zdarza
ły się Państwu podczas aukcji sytua
cje trudne, ekstremalne?

Na szczęście rzadko, ale się zdarzają. 
Mieliśmy kiedyś na aukcji starodruk 
z pierwszej połowy XVII w. — właściwie 
dwa starodruki, razem oprawione, wy
dane w Wilnie, ale mało ciekawe, bo to 
były jakieś tematy do kazań adwento
wych bodajże. Temat mało porywający, 
ale ponieważ były wydane w Wilnie 
i miały wyjątkową, ładnie wykonaną 
oprawę, to postanowiliśmy przyjąć je 
na aukcję za niezbyt wysoką cenę 
2,5 tys. zł; z tego, co pamiętam, właści
cielka nie miała dużych wymagań fi
nansowych. Chcieliśmy po prostu, żeby 
książka znalazła amatora i stanęła 
u kogoś bezpiecznie na półce. Gdy 
opublikowaliśmy katalog, wiadomo by
ło, że coś z tą książką jednak jest na 
rzeczy, bo mieliśmy telefon od klienta 
z Wilna, który twierdził, że zależy mu 
na czasie, w związku z czym on odku
pi książkę od razu, przed aukcją, za 
20 tys. złotych. Gdyby dawał nam, po
wiedzmy, 4 tys., to w porządku, ale pro
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ponowana kwota była o tyle wyższa od 
naszej wyceny, że nas to zastanowiło. 
Odmówiłem temu klientowi, ponieważ 
nie praktykujemy czegoś takiego — je
śli coś znajduje się w katalogu, to ma 
być sprzedane na aukcji, więc jeśli 
chce książkę kupić, to niech przyjedzie 
albo niech kogoś przyśle i licytuje. Mi
mo to jednak się zastanawialiśmy, czy 
nie zadzwonić do właścicielki z infor
macją, że jest taka propozycja, ale na 
szczęś cie uprzedził nas inny telefon. 
Zadzwonił ktoś, kto w imieniu klienta 
z Lit wy prosił o wycofanie tej pozycji 
z katalogu i proponował jej kupno za 
36 tys. zł. Wtedy już mieliśmy pewność, 
że coś się wokół tego dzieje. Podob
nych telefonów mieliśmy jeszcze kilka, 
ale stanowczo odmawialiśmy, postano
wiliśmy nie informować właścicielki, wy
stawić książ kę — tak jak planowaliś
my — z ceną wywoławczą 2,5 tys. zł 
i zobaczyć, co się będzie działo. 

Przyszedł czas licytacji i tutaj nastą
pił trudny moment: kiedy doszliśmy do 
kwoty 120 tys., dwie ostatnie osoby, któ
re licytowały tę pozycję, jednocześ nie 
opuściły ręce. Cofnęliśmy się o 5 tys. 
i nic. Zeszliśmy tak do 100 tys. i ponie
waż nadal nikt nie podnosił ręki, anu
lowaliśmy licytację i zaczęliśmy od po
czątku, od ceny wywoławczej. Znów do
szliśmy do 120 tysięcy, ale tym razem 
jedna ręka pozostała w górze.

Prowadzi Pan Antykwariat „Rara 
Avis” już ponad 25 lat, wiele udało 
się Panu w tym czasie dokonać. Czy 
jest coś, co przyniosło Panu szcze
gólną satysfakcję, z czego jest Pan 
wyjątkowo zadowolony?

Na pewno szczególnie zapadają w pa
mięć te białe kruki, o których mówiliś
my. Pamiętam na przykład, jak dostali
śmy trzy obiekty związane z Chopinem: 
list Chopina do przyjaciela, karykatura 

Wywiad
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Chopina narysowana przez George 
Sand i portret rysunkowy przedstawia
jący malarza Dela croix, również autor
stwa George Sand. Pamiętam, jak sie
działem wieczorem w domu i czytałem 
ten niepublikowany list z ostatnich mie
sięcy życia kompozytora, mając świa
domość, że poza nadawcą, odbiorcą 
i jakimś wąskim gronem osób i mną 
nikt tego listu nie zna. Gdy się trzyma 
w ręku przedmioty należące do wiel
kich ludzi, związane z wielkimi wyda
rzeniami, to obcowanie z Historią przez 
duże H budzi naprawdę silne emocje. 
Jako antykwariusz mam możliwość kon
taktu z obiektami nieraz bardzo stary
mi — piętnasto, szesnastowiecznymi 
i bardzo to sobie w swojej pracy ce
nię.

Dostrzega Pan duże różnice w funk
cjonowaniu antykwariatu kiedyś 
i współcześnie?

Zasada funkcjonowania pozostała bez 
zmian, chodzi o to, żeby pozyskać dobry 
towar i go dobrze sprzedać, zmieniły się 
jedynie środki, jakimi tego się dokonuje. 
Bardzo wiele rzeczy zmienił Internet, któ
ry ułatwił dostęp do książki. Kiedyś wca
le nie tak łatwo było kupić książkę, któ
ra została niedawno wydana, a dzisiaj 
na Allegro jest kilkadziesiąt egzempla
rzy naraz, co zmienia nieco krąg zainte
resowań antykwariuszy: gromadzimy już 
nie wszystko, lecz rzeczy trochę rzadsze 
albo czymś się wyróżniające. Drugą 
zmianą, jaką zauważam, jest to, że kie
dyś dużo książek trafiało do bibliotek, 
teraz prywatni kolekcjonerzy mają zde
cydowanie więcej do powiedzenia, ale 
jeśli spojrzelibyś my tak ogólnie na sprze
daż antykwaryczną, to różnice są nie
wielkie, główna zasada jej funkcjonowa
nia pozostaje właściwie ta sama.

À  propos Internetu: w ciągu kilku 
ostatnich lat Rara Avis stał się bar

dziej widoczny w Sieci. Z czego wy
nikła ta zmiana, czy planowane są 
dalsze kroki w tej sferze działalno
ści antykwariatu?

Owszem, ale nic wielkiego nie planuje
my, chcemy po prostu zmodernizować 
to, co już mamy. Skoro jesteśmy przy 
Internecie, to warto może wspomnieć, 
że pojawiła się nowa forma sprzedaży 
antykwarycznej, mianowicie aukcja in
ternetowa. Do tej pory kilka razy prze
prowadził ją warszawski antykwariat 
Lamus. Nie jest to może wygodne, bo 
trzeba sporo czasu spędzić przed kom
puterem, ale wygląda na to, że taka 
forma też się sprawdza.

Rynek książki, jak zresztą każdy 
inny, stale się zmienia. Jak widzi Pan 
przyszłość branży antykwarskiej?

Myślę, że będzie z nią podobnie jak 
z rynkiem książki papierowej. Wydaje 
mi się, że książka pozostanie, chociaż
by jako obiekt artystyczny — ta wydru
kowana starannie, na wykwintnym pa
pierze, z wyjątkowymi ilustracjami, 
ukła dem typograficznym, czyli jako coś 
ponad tekstem, a sam tekst nie będzie 
już głównym powodem do wydania 
książki. W takiej formie książki pozo
staną, książka więc będzie obiektem 
luksusowym, a antykwariat znajdzie się 
w sytuacji zbliżonej do sytuacji wydaw
nictw. Trudno będzie sprzedać książkę 
zwykłą, już teraz zresztą dużo więk
szym zainteresowaniem cieszą się 
książki rzadkie lub wyjątkowo staran
nie, estetycznie wykonane, ale rynek 
książki dawnej, antykwarycznej jest ra
czej stabilny i nie sądzę, że to się zmie
ni. Zmienią się być może obiekty, ale 
antykwariaty pozostaną.

Wywiad przeprowadziła 
 Edyta Gałuszka 

I rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa SUM

Wywiad
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Kształcenie przyszłych nauczycieli jest 
zadaniem (oraz wyzwaniem), którego 
realizacji podjęli się pracownicy naszej 
Uczelni już w momencie jej utworzenia. 
Od 11 maja 1946 r. (kiedy to powołano 
Państwową Wyższą Szkołę Pedago
giczną) kładziono nacisk na jak najlep
sze przygotowanie ówczesnych słucha
czy do wykonywania zawodu nauczy
ciela (wówczas na etapie szkoły pod
stawowej). Pozycja Uniwersytetu Peda
gogicznego w rankingu uczelni peda
gogicznych w Polsce wskazuje na to, że 
idee leżące u podstaw założenia pla
cówki, nadal są realizowane — kształ
ci ona świadomych, rzetelnych, odpo
wiedzialnych, kompetentnych, dobrze 
przygotowanych do wykonywania swej 
profesji nauczycieli. 

Warto zwrócić szczególną uwagę 
na działalność Sekcji Dydaktycznej 
SKNP, która gromadzi studentów zain
teresowanych dydaktyką literatury i ję
zyka polskiego. Są to osoby, które 
w przyszłości chcą pracować jako polo
niści (od nauczania w szkole podsta
wowej po edukację na poziomie ponad
gimnazjalnym). Chociaż grupa jest nie
liczna (w bieżącym roku akademickim 
sześć osób), podejmuje liczne aktywnoś
ci, które poszerzają wiedzę o uczniu, 
procesie kształcenia, metodach na
uczania. Na spotkaniach Sekcji (w roku 
akademickim 2015/2016 odbywają się 

co tydzień, w czwartki), pod przewod
nictwem opiekunki — dr hab. Danuty 
Łazarskiej, rozważane są następujące 
zagadnienia:

— nauczanie języka polskiego w róż
nych typach szkół; 

— innowacje i eksperymenty dydak
tyczne;

— związki dydaktyki z różnymi dzie
dzinami nauki;

— wykorzystanie na lekcjach języ
ka polskiego metod glottodydaktyki;

— zastosowanie wiedzy dotyczącej 
pracy oraz możliwości mózgu człowie
ka podczas projektowania sytuacji lek
cyjnych.

Członkowie Sekcji mogą także pod 
opieką merytoryczną dr hab. Danuty 
Łazarskiej prowadzić badania empi
ryczne wśród uczniów, studentów i po
lonistów. 

Pomimo że Sekcja Dydaktyczna roz
poczęła działalność w bieżącym roku 
akademickim stosunkowo późno, może 
się już pochwalić efektami swojej pracy 
oraz planami na przyszłość. Obecnie 
studentki (niestety, żaden Pan nie za
szczycił nas swoją obecnością) organi
zują spotkanie z prof. Zenonem Ury
gą — emerytowanym pracownikiem In
stytutu Filologii Polskiej, rektorem Uczel
ni w latach 1990–1993. Odbędzie się 
ono w ramach cyklu „Poloniści wspomi
nają” (dotychczas Studenckie Koło Na

Sekcja Dydaktyczna 
Studenckiego Koła Naukowego 

Polonistów Uniwersytetu 
Pedagogicznego

Nowinki kół naukowych
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Nowinki kół naukowych

ukowe Polonistów gościło prof. prof. Jó
zefę Kobylińską oraz Bolesława Faro
na). Spotkanie zaplanowane zostało 
na drugą połowę marca bieżącego ro
ku (plakaty zostaną odpowiednio wcześ
niej powieszone w Instytucie Filologii 
Polskiej). Ponadto wszystkie członkinie 
Sekcji wezmą udział w konferencji z cy
klu „Region — edukacja — kultura”. 
W tym roku tematem przewodnim ob
rad uczyniono „Innego w kulturze i edu
kacji regionalnej”. Wydarzenie organi
zują prof. Zofia Budrewicz oraz dr Ma
ria Sienko (we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Bukownie), a jego 
termin przewidziany jest na 19–20 ma
ja 2016 r. Dwie studentki zaangażowa
ne w działalność sekcji dydaktycznej 
poprowadzą szkolenie dla młodzieży 
z klas VI miejscowych szkół podstawo
wych na temat sposobów oswajania In
ności za pośrednictwem tekstu literac
kiego (chodzi o Inność w ujęciu etnicz
nym — we współczesnym świecie mło
dzi ludzie coraz częściej stykają się 
z wielokulturowością, która generuje 
wiele nieporozumień i konfliktów, także 
w najbliższym otoczeniu, np. w klasie 
szkolnej; wymaga to zatem omówienia 
i przeanalizowania, m.in. przez oma

wianie fragmentów utworów literackich, 
których bohaterem jest Inny). Studentki 
przygotowują się także do wystąpień 
na ogólnopolskich konferencjach na
ukowych (np. „Obszary polonistyki. In
ny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze 
i języku”, Rzeszów, 5 kwietnia 2016 r.). 

Członkinie Sekcji Dydaktycznej ma
ją świadomość, jak ważny zawód będą 
w przyszłości wykonywały. Dlatego też 
dążą do wszechstronnego rozwoju, po
szerzania wiedzy już zdobytej, dziele
nia się umiejętnościami i doświadcze
niami z resztą zainteresowanych. Ser
decznie zapraszają do udziału w spo
tkaniach (pierwsze w semestrze letnim 
odbędzie się 10 marca 2016 r., o godzi
nie 15.30, w gabinecie 552). 

Jeśli wiążesz przyszłość z zawodem 
nauczyciela polonisty, dołącz do Sekcji 
Dydaktycznej SKNP! Zapewniamy przy
jazną atmosferę oraz gwarantujemy 
uwzględnienie Twoich zainteresowań 
podczas ustalania zakresu tematyczne
go kolejnych spotkań. 

Czekamy na Was — przyszłych na
uczycieli z pasją! 

Sylwia Kondek 
II rok filologii polskiej SUM 
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Jeśli ktoś zapytałby nas o zagrożenia 
współczesnej polszczyzny, bez wahania 
zaczęlibyśmy opowiadać o wulgaryza
cji języka i jego nazbyt daleko idącej 
ekonomizacji. Na pewno wymienilibyś
my również zapożyczenia.

Mówiąc o zapożyczeniach, zwykle 
mamy na myśli język angielski. Dziś 
chciałabym się jednak przyjrzeć nie an
glicyzmom, ale rusycyzmom (̔ wyrazom, 
zwrotom lub konstrukcjom skład niowym 
przejętym z języka rosyjskiego albo na 
nim wzorowanych’1), o których współ
cześnie mówi się rzadziej.

1. Odnośnie czegoś (zamiast od noś nie 
do czegoś)

Jest to wyrażenie pochodzące z ję
zy ka urzędowego i oficjalnego2. Chcąc 
na przykład nawiązać do czyjejś wy po
wie dzi, powinniśmy powiedzieć: „od

1 Rusycyzm, http://sjp.pwn.pl/sjp/rusycyzm; 
2574550.html (dostęp: 2 III 2016).

2 A. Markowski, Słownik poprawnej polszczy
zny, Warszawa 2007, s. 228. Odnosząc się do tej 
pozycji w dalszej części, artykułu stosuję skróto
wiec SPPM.

noś nie do tego, co wczoraj po wie
działeś...” Odnosimy się bowiem do 
słów naszego rozmówcy, dlatego — je
śli chcemy udowodnić, że myślimy lo
gicznie3 — tego przyimka nie powinno 
zabraknąć.

Wyrażenie odnośnie czegoś jest kal
ką rosyjskiego otnositielno czego4. Jego 
synonimy to m.in.: co do..., w sto sun ku 
do...5

2. Z wielkiej/dużej, małej litery (za
miast wielką/dużą, małą literą albo od 
wielkiej/dużej, małej litery)

To jeden z rusycyzmów, na które 
najczęściej zwraca się uwagę. Pocho

3 Por. J. Miodek, Odnośnie do czegoś, http://
www.gazetawroclawska.pl/artykul/774821,jan 
miodekodnosniedoczegos,id,t.html (dostęp: 2 III 
2016).

4 M. Malinowski, Odnośnie czegoś, czyli uzus 
górą, http://obcyjezykpolski.pl/odnosnieczegos 
czy liuzusgora/ (dostęp: 2 III 2016).

5 D. Podlaska, M. ŚwiątekBrzezińska, Słow
nik poprawnej polszczyzny, Warszawa–Bielsko 
Biała 2011, s. 308. Odnosząc się do tej pozycji 
w dalszej części artykułu, stosuję skrótowiec 
SPPPWN.

10 rusycyzmów Z RZĘDU,  
czyli  

jak NIE mówić po polsku

Na językach!
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dzi od rosyjskiego s bolszoj bukwy, 
s małoj bukwy6. Za poprawne uważane 
są je dy nie formy wielką/dużą/małą li
terą (dawniej zalecano, aby mówić ra
czej „wielką” aniżeli „dużą”7) albo od 
wielkiej/dużej, małej litery, częściej 
jednak spotyka się wersję bez przy
imka.

3. Na dniach (zamiast w najbliższym 
czasie)

Wyrażenie to rozpowszechniło się 
w PRLu i zakorzeniło się we współcze
snym języku — głównie po tocz nym, 
chociaż można zauważyć niepokojącą 
tendencję przenikania na dniach np. do 
języka dziennikarzy, któ rzy powinni 
przecież szczególnie dbać o popraw
ność polszczyzny8.

Jakich synonimów możemy używać, 
aby uniknąć przywołanego wyrażenia? 
Wybór mamy duży: w tych dniach, 
w najbliższym czasie, lada dzień, wkrót
ce9.

4. Pod rząd (zamiast z rzędu)
Kolejny znany — wręcz sztampo

wy — przykład rusycyzmu. Chcąc za ko
mu nikować, że coś następuje  ̔kolejno, 
jedno po drugim’, powinniśmy po wie

6 M. Malinowski, Napisać coś dużą albo wiel
ką literą, http://obcyjezykpolski.pl/polszczyznaod 
rekipanaliterki/napisaccosduzaalbowielkali
tera/ (dostęp: 2 III 2016).

7 M. Bańko jest zdania, że „«duże litery» są 
równie częste, jak «wielkie litery» — nie ma powo
du, by akceptować jedne, a odrzucać drugie” 
(Duże litery i wielkie litery, http://sjp.pwn.pl/po
radnia/haslo/duzeliteryiwielkielitery;4090.html; 
dostęp: 2 III 2016).

8 Przypomnijmy sobie ten zapis: „Dziennikarz 
jest obowiązany [...] dbać o poprawność języka 
i unikać używania wulgaryzmów”, por. ustawę 
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst 
ujednolicony: DzU z 2013 r., poz. 771), http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024 
(dostęp: 2 III 2016).

9 M. Malinowski, Dostać okresu, http://obcyje
zykpolski.pl/dostacokresu/ (dostęp: 2 III 2016).

dzieć z rzędu10. Pod rząd pochodzi z ro
syjskiego pod riad11.

5. Za wyjątkiem (zamiast z wy jąt
kiem)

Wyjątki są potrzebne. Podobno cza
sami potwierdzają regułę. Wszystko 
w porządku, dopóki towarzyszy im przy
imek z, a nie za12. Dodajmy, że Zenon 
Klemensiewicz uznał za wy jąt kiem za 
półrusycyzm, ponieważ ro syj skie za 
iskluczenijem znaczy dokładnie  ̔za wy
jęciem’13.

6. Uznać kogoś jakimś (zamiast uznać 
kogoś za jakiegoś)

Warto zapamiętać jedną z pod sta
wo wych zasad człowieka posługujące
go się poprawną polszczyzną: bez 
względu na to, jak rażąco złe są czyjeś 
możliwości intelektualne, nigdy nie po
winniśmy uznawać go głupkiem ani ja
ko głupka, lecz wyłącznie za głupka 
(a i tego ni komu nie życzę)14.

7. Wybrać kogoś kim/czym (zamiast 
wybrać kogoś na kogo)

Kolejny dylemat (nie napiszę „za
gwozdka”, bo to też rusycyzm15) de
klinacyjny. Wybraliśmy kogoś sta ros tą 
grupy czy na starostę? Tylko na staro
stę — składnia narzędnikowa w tym 
przypadku ma korzenie ro syj skie16.

10 SPPM 310, SPPPWN 433.
11 M. Malinowski, Z wyjątkiem (a nie: za wy

jątkiem), z rzędu (a nie: pod rząd), http://obcyje
zykpolski.pl/zwyjatkiemaniezawyjatkiemzrzedu 
aniepodrzad, (dostęp: 2 III 2016).

12 Por. SPPM 390, SPPPWN 566.
13 M. Malinowski, Z wyjątkiem, dz. cyt.
14 Por. SPPM 370.
15 M. Malinowski, Zagwozdka (nie: zagwost

ka!), http://obcyjezykpolski.pl/polszczyznaodreki 
panaliterki/zagwozdkaniezagwostka/ (dostęp: 2 III 
2016).

16 Wybrać i mianować, http://sjp.pwn.pl/po
radnia/haslo/wybracimianowac;13338.html (do
stęp: 2 III 2016).

Na językach!
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8. Konstrukcje typu co by nie było (za
miast cokolwiek by było)

My, Polacy, uwielbiamy narzekać 
(czy to stwierdzenie także stanowi przy
kład marudzenia?). Lubimy także za
prze czać i być może dlatego kon struk cje 
typu: co by nie było, jak by nie było, co 
by nie zrobił, gdzie by nie był, kiedy by 
nie przyszedł cieszą się u nas takim po
wodzeniem. Uważajmy na nie, mów my 
tylko: cokolwiek by było, jakkolwiek by 
było, cokolwiek by zrobił, gdzie kol wiek 
by był, kiedykolwiek by przyszedł17. Bę
dzie nie tylko bardziej pozytywnie, ale 
też bardziej poprawnie.

9. Konstrukcje typu czym..., tym... (za
miast im..., tym...)

Połączenie nieczęsto spotykane, ale 
czasami pojawiające się nawet w du żych 
ogólnopolskich dziennikach18, dla tego 
warto o nim wspomnieć. Rosjanie mówią: 
Czem dalsze w les, tiem bolsze dieriew, 
my lepiej pozostańmy przy naszym: „Im 
dalej w las, tym więcej drzew”19.

10. Wiodący (zamiast główny, najważ-
niejszy, przewodni)

Wyraz modny. Gdzie nie spojrzeć, 
tam „wiodące role”, „wiodące zakłady 
produkcyjne”. A przecież, zamiast uży
wać tego słowa, pochodzącego od ro
syjskiego wieduszczij20, można powie
dzieć: główny, najważniejszy, przewod
ni, przodujący, podstawowy21. Dlatego, 
zanim powiemy o „wiodącym temacie”, 

17 SPPM 133, SPPPWN 79 i 180. Więcej infor
macji na ten temat por. M. Malinowski, Z wyjąt
kiem, dz. cyt.

18 Por. M. Malinowski, Im głębiej w las, tym 
więcej drzew, http://obcyjezykpolski.pl/camera 
obscura/imglebiejwlastymwiecejdrzew/ (do
stęp: 2 III 2016).

19 Dwie zagadki, http://sjp.pwn.pl/poradnia/ha
slo/dwiezagadki;5986.html (dostęp: 2 III 2016).

20 M. Malinowski, Wiodący, http://obcyjezyk 
polski.pl/wiodacy/ (dostęp: 2 III 2016).

21 SPPPWN 551.

przypomnijmy sobie, że wieść można 
np. krowę na postronku22, i lepiej... 
ugryźmy się w język.

Powyższa lista jest oczywiście rezulta
tem wyboru. Mogłyby się na niej zna
leźć jeszcze takie wyrażenia, jak: z no
wego wiersza (poprawnie: od nowego 
wiersza)23, dosięgnąć/dosiąc celu (po
prawnie: osiągnąć cel)24 i pewnie wiele 
innych. Po odpowiednie informacje 
warto sięgać do słowników poprawnej 
polszczyzny. Sprawdzajmy nawet do
brze znane formy, może się bowiem 
okazać, że wyrażenie, którego używaliś
my przez lata, wcale nie ma statusu 
poprawnego.

Klaudia Adamus 
II rok filologii polskiej SUM

22 Przykład pochodzący z SPPM 380.
23 M. Malinowski, Zacząć pisać od nowego 

wiersza, http://obcyjezykpolski.pl/polszczyznaodre 
kipanaliterki/zaczacpisacodnowegowiersza/ 
(dostęp: 2 III 2016).

24 Cel, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/cel; 
10752.html (dostęp: 2 III 2016).

Na językach!
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Sport 

Istnieje wiele dyscyplin sportowych, na 
których temat wiemy niemal wszystko. 
Piłka nożna czy siatkówka to sporty 
znane nawet osobom nieinteresującym 
się szczególnie aktywnością fizyczną. 
Istnieją jednak konkurencje sportowe, 
o których mogliście nigdy nie słyszeć.

Zbierając informacje do tego arty
kułu i wyszukując przykłady mniej zna
nych aktywności fizycznych, miałem 
mieszane uczucia. Często towarzyszył 
mi uśmiech na twarzy, ale również zdzi
wienie i zaciekawienie. Jeśli chodzi 
o zaciekawienie, to moją uwagę przy
kuła dyscyplina, która łączy dwa znane 
sporty: boks i szachy. Szachowy boks — 
bo tak nazywa się ta dyscyplina — za
wiera elementy i pojedynku bokserskie
go, i szachowego. Zawodnicy toczą ze 
sobą walkę na przemian — raz przy 
stole, raz na ringu. Zwycięzcą pojedyn
ku można zostać przez szachmata lub 
nokaut. Jest to bardzo ciekawe połącze
nie siły fizycznej oraz inteligencji. Mot
to Światowej Organizacji Szachowego 
Boksu brzmi: „Walki toczą się na ringu, 
wojny toczą się na planszy”.

Innym mało popularnym sportem, 
który podobnie jak szachowy boks łą
czy dwie tradycyjne dyscypliny, jest 
hokej pod wodą. Jest on popularny 
w niektórych rejonach świata. Głów
nym celem zawodników jest trafienie 
krążkiem do bramki przeciwnika, oczy
wiście wszystko odbywa się pod po
wierzchnią wody, na dnie basenu. 
W trakcie meczu (dwie części po 15 mi
nut) zawodnicy muszą pamiętać o tym, 
żeby od czasu do czasu wypłynąć 
i zaczerpnąć trochę powietrza.

Kolejna bardzo interesująca dyscy
plina to wyścig z żoną na plecach, ro
dem z Finlandii. Zmagania te zyskują 
coraz większą liczbę fanów i uczestni
ków. Para, która najszybciej pokona tor 
z przeszkodami, wygrywa i w nagrodę 
otrzymuje tyle piwa, ile waży żona. Na
groda warta poświęceń, ale bez odpo
wiedniego treningu i współpracy trud
na do zdobycia. Mężowie biorący 
udział w takich zawodach powinni zro
bić wszystko, żeby żony nie spadły im 
z pleców, ponieważ za każdy taki upa
dek doliczane jest 15 sekund karnych 
(i awantura od drugiej połówki gratis).

Wiadomo nie od dziś, że sport wią
żę się z kontuzjami. Kolejna konkuren
cja, którą przedstawię, wiąże się z du
żym ryzykiem szybkiego zakończenia 
kariery. Pogoń za serem to angielskie 
zawody o ponad dwustuletniej tradycji. 
W Anglii też odbywają się coroczne mi
strzostwa w gonieniu za serem. „Roz
grywki” polegają na stoczeniu z górki 
okrągłego sera, za którym następnie 
ruszają w pogoń uczestnicy. Osoba, 
która złapie ser i dotrze z nim do mety, 

SPORT, JAKIEGO NIE ZNACIE

Podwodny hokej (fot. spearfishing.pl)
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wygrywa. Jak wspominałem, uczestnicy 
pogoni za serem często kończą zawody 
ze złamaniami i zwichnięciami. Poświę
cenie się jednak opłaca, ponieważ zwy
cięzca zgarnia ser.

Jeśli jesteśmy już przy Wielkiej Bry
tanii i kontuzjach, to warto wspomnieć 
o zmaganiach w kopaniu się po gole
niach. Zapewne jest to bardzo bolesny 
sport, przeciwnicy dosłownie kopią się 
po nogach, a dokładnie po goleniach, 
a kopnięcie przeciwnika w inną część 
nogi grozi dyskwalifikacją. Walka trwa 
do upadłego — gdy jeden z przeciwni
ków się przewróci, drugi otrzymuje 
punkt i przechodzi do następnego eta
pu. Bardzo ważnym elementem tej kon
kurencji jest siano, z którego zawodni
cy robią ochraniacze.

Pięć opisanych konkurencji „sporto
wych” to tylko niewielka część tego, 
w czym pojedynkują się ze sobą ludzie 

na całym świecie. Na koniec chciałbym 
jeszcze wspomnieć o zawodach w eks
tremalnym prasowaniu. Wystarczy de
ska do prasowania, żelazko i pomysł na 
trudno dostępne miejsce do prasowania, 
aby wystartować w zawodach organizo
wanych od 1997 r. Zawodnicy do tej po
ry prasowali m.in. podczas spływów ka
jakowych, wspinaczek górskich czy ja
dąc taksówką. Dla mnie jest to perełka 
wśród sportów ekstremalnych! 

Sport jest więc dla każdego, a na 
pewno każdy z nas jest w stanie zna
leźć dyscypliny odpowiadające jego 
zainteresowaniom. Jeśli jeszcze takiej 
nie ma (choć wątpię), to można same
mu wymyślić nowy sposób aktywności 
fizycznej. Jak widać — możliwości są 
nieograniczone.

 
Sebastian Wesołowski 

I rok socjologii SUM

Sport 

Ekstremalne prasowanie (fot. polityka.pl)
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HISTORIA

Oskar Schindler był niemiec
kim biznesmenem, należącym 
od 1935 r. do SdP (Partii Su
deckoniemieckiej) oraz Abweh
ry — wywiadu i kontrwywiadu 
niemieckiego; w 1938 r. wstąpił 
do NSDAP. Taki początek bio
grafii oraz to, że przyjazd do 
Polski traktował jako szansę 
na rozwijanie biznesu na pod
bitych ziemiach, dużo mówi 
o człowieku.

Przyjechał do Krakowa z na
dzieją, że zarobi dużo pienię
dzy. Jego celem było wzbogace
nie się, nieważne, że gdzieś za 
plecami huczała wojna.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 
W PODGÓRZU

Przejął fabrykę naczyń emalio
wych na krakowskim Podgó
rzu, zatrudniając w niej wielu 
Żydów. Wyrabiano tam naczy
nia dla niemieckiej armii. Pra
cowało dla niego około 1300 
ludzi — 2600 rąk do pracy 

i ubezpieczony każdy z 13 tys. 
palców. Oskar Schindler do
brze wiedział, że podstawą 
udanego biznesu jest dbanie 
o pracowników, niezależnie od 
tego, czy pochodzą z żydow
skiego getta, czy z Berlina. 

Każdy zatrudniony mógł być 
pewny, że jeśli przydarzy mu 
się jakakolwiek krzywda ze 

Wielcy ludzie

OSKAR SCHINDLER — 
KUPIEC LUDZKIEGO 

ŻYCIA
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strony niemieckich żołnierzy, ich szef 
zatroszczy się o odszkodowanie.

Mimo że robotnicy pracowali wręcz 
w trybie niewolniczym, zatrudnienie 
w fabryce Schindlera było oderwaniem 
się od koszmarnej rzeczywistości dzięki 
godnemu traktowaniu, co sprawiało, że 
Żyd mógł się czuć gorszy od Niemca 
wyłącznie w hierarchii służbowej. 

DOBRY NAZISTA

To brzmi jak oksymoron, ale Oskar 
Schindler nie był wcale człowiekiem peł
nym sprzeczności — wręcz odwrotnie. 
Wyznawał najprostsze zasady — trakto
wać wszystkich równo, z szacunkiem. 
Nie pozostawał obojętny na ludzką 
krzywdę, mimo iż toczyła się wojna.

Nazywano go dobrym nazistą, a ja 
uważam, że po prostu był dobrym czło
wiekiem. Oczywiście, mając na uwadze 
przeszłość Schindlera, wielu z dystan
sem patrzy na jego postawę. W czasie 
wojny był jednak nadzieją dla Żydów, 
a ich przychylność i wdzięczność wzras

tały wraz z ocaleniem kolejnego ży
cia.

Przedsiębiorca ratował Żydów 
przed wywiezieniem do obozu, tłuma
cząc Niemcom, że potrzebuje ludzi do 
prowadzenia niemieckiej fabryki, co 
po części było prawdą, ale przede 
wszystkim robił to, by uratować czyjeś 
życie. Znakomicie przedstawiają to 
sceny z filmu Lista Schindlera. 

Pod maską nonszalancji i obojęt
ności kryła się wrażliwość Oskara 
Schind lera. Ocaleni z Holocaustu opo
wiadają, że mieli z nim przyjacielski 
kontakt, jadł z nimi obiad, zamawiając 
dla nich kolejne, ponadprzydziałowe, 
porcje zupy. Nieoficjalnie źródła poda
ją, że Schindler nie stronił od alkoholu 
i seksu, prowadził hulaszcze życie. 
Szczególnie „opiekował się” młodymi, 
pięknymi Żydówkami. 

Takie plotki krążyły o Schindlerze, 
faktem jest jednak, że uratował pod
czas wojny wiele ludzkich istnień i to 
bez użycia broni. Czyż nie jest to istota 
pacyfizmu? W dodatku niejawnego.

Wielcy ludzie

Fabryka Schindlera (fot. muzealnictwo.com)
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BOHATER Z PRZYPADKU

O naszym wpływie na czyjeś 
życie decyduje często przypa
dek. Nigdy nie jesteśmy gotowi 
na koleje losu, więc to, jak 
w danej sytuacji człowiek się 
zachowa, jest dla niego próbą 
charakteru i serca.

Takiej próbie poddany zo
stał Oskar Schindler, który, 
przyjeżdżając do Krakowa, my
ślał tylko o jednym — o fortu
nie. Zatrudniając Żydów, wie
dział, że jest to bardziej opła
calne. Przebywając jednak 
w centrum największej gehen
ny w dziejach ludzkości, zo
rientował się, że jego fabryka 
zaczęła być schronieniem dla 
wielu ludzi, a pieniądze zeszły 
na dalszy plan.

Oto w jaki sposób mimo 
woli stał się bohaterem. 

Gdy Niemcy stworzyli obóz 
pracy w Płaszowie i miały za
cząć się masowe wywózki ludzi, 
których czekało tam najgorsze, 
Oskar Schindler przemianował 
fabrykę emalii na Deutsche 
Emailwarenfabrik (DEF), by 
stworzyć dogodną, niebudzącą 
podejrzeń i zupełnie nietajną 
kryjówkę dla ponad tysiąca Ży
dów. Idyllą dla nich stała się 
ciężka praca za marne pienią
dze, ale bez brutalnego upoko
rzenia i niekończąca się śmier
cią. 

Oskar Schindler nie tylko 
ocalił tysiące przed obozem, 
ale udało mu się również wy
wieźć więźniów z Płaszowa 
i zatrudnić w fabryce w Cze

chach. Zawdzięczał to pomocy 
zaprzyjaźnionego żydowskie
go księgowego, który przeby
wał na terenie obozu i donosił 
Schindlerowi nie tylko o więź
niach, których da się wyciąg
nąć, ale wykazywał również 
rachunki Niemców, które jasno 
wskazywały na liczne premie, 
dodatkowe „pensje” dla znajo
mych czy po prostu łapówki. 
Szybko zrozumiał, że łatwo jest 
ich przekupić. Spielberg w swo
im obrazie znakomicie poka
zał, ile jest warte życie dla na
zisty, w scenie, w której Oskar 
Schindler wymienia zegarek 
na dwa życia. 

Uważam, że zrobił wtedy 
interes życia. 

„Władza to mieć powód, by 
zabić i nie zabić”

D l a  z a i n t e r e s o w a n y c h:
Johannes Sachslehner, Kat z listy 

Schindlera. Zbrodnie Amona Le
opolda Götha, Kraków 2010 [tyt. 
oryginału: Tod ist ein Meister aus 
Wien]. 

David M. Crowe, Oskar Schindler. 
Prawdziwa historia, Warszawa 
2015 [tyt. oryginału: Oskar Schin
dler: The untold account of his li
fe, wartime activities and the 
true story behind the list]. 
Oczywiście obowiązkowo dla 

tych, którzy nie widzieli, film Lista 
Schindlera (Schindlers’ List, reż. Ste
ven Spielberg, USA–Polska, 1993).

O podobnej tematyce: Joseph 
Kanon, Dobry Niemiec (przeł. B. Gó
recka, Warszawa 2003) oraz film 
o tym samym tytule (The Good Ger
man, reż. Steven Soderbergh, USA, 
2006). 

Agata Marciniak 
absolwentka socjologii UP

Wielcy ludzie
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Felieton 

Zajrzyj na swoje konto na Facebooku 
i sprawdź, jaki znak graficzny widnieje 
pod twoim imieniem i nazwiskiem pod 
każdym postem. Jeśli to ikonka ludzi
ków — jest OK, jeśli podobizna glo
bu — powinieneś zajrzeć do ustawień 
albo przynajmniej zastanowić się, czy 
udostępnianie wpisów każdemu użyt
kownikowi serwisu było twoim zamia
rem. O zachowaniu ostrożności w Sieci 
słyszy się przynajmniej od dziesięciu 
lat, a mimo to wciąż nie wszyscy uwa
żają, że ich to dotyczy. Czym to grozi? 

Sama kiedyś — sądząc, że w sumie 
to nie są tajne informacje — podawałam 
w ogólnodostępnych danych osobowych 
na Facebooku kierunek studiów, datę 
urodzenia i nazwę miejscowości, z której 
pochodzę. Poznałam w tym czasie chło
paka, który znał tylko (!) moje imię i wie
dział, gdzie studiuję. Dwa dni później 
spotkałam go czekającego pod salą, 
w której miałam zajęcia. Uznał, że wy
śledzenie w Internecie, co studiuję, 
i sprawdzenie mojego harmonogramu to 
świetny pomysł na początek znajomości. 
Dziękuję losowi — ten niedoszły stalker 
dość łatwo przyjął do wiadomości, że po 
takiej inauguracji nie mam ochoty mieć 
z nim nic wspólnego i odpuścił. Nie chcę 
myśleć, co byłoby, gdyby nie dał za wy
graną.

Ta historia mnie czegoś nauczyła. 
Nawet jeśli coś jest dla ciebie powo

Złapani w Sieci

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że standardem dla obecnych użytkow ■
ników Internetu jest posiadanie konta na portalach społecznościowych — 
każdy przynajmniej jedno aktywnie prowadzi lub kiedyś je założył i ono so
bie po prostu jest. Wrzucamy tam z myślą o podzieleniu się ze znajomymi 
wszystko: zdjęcia, filmiki, linki do artykułów, różne pliki do pobrania. Ilu 
z nas myśli o tym, kto jest faktycznym odbiorcą tych treści?
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dem do dumy, nie prezentuj tego w spo
sób, który zagraża twojemu bezpie
czeństwu. Zakochani w swoich malu
chach rodzice bez opamiętania pstry
kają im zdjęcia i udostępniają je na 
portalach społecznościowych. Często 
są to po prostu leżące niemowlęta, 
ubrane i śpiące, ale są i matki, dla któ
rych opublikowanie zdjęcia nagiego 
kilkuletniego syna z penisem w misce 
zupy i podpisanie fotografii słowami 
„Kisimy ogóra” jest szalenie śmiesz
nym, niewinnym żartem. Ostatni przy
padek nie jest w porządku nawet 
w przypadku dania dostępu do swojej 
galerii tylko znajomym, ale pokazuje 
pewną tendencję: wydaje nam się, że 
album na Facebooku to taki sam al
bum jak ten na półce, tylko że w kom
puterze. I że mamy wpływ na to, kto 
i w jakich okolicznościach będzie go 
przeglądał. 

Youtuber z kanału Z Dobrym Sło
wem zrobił w czerwcu pewien ekspe
ryment. Podchodził do dziewczyn na 
ulicach i zagadywał je pytaniami 
o różne osobiste sprawy: o to, czy zda
ły już egzamin, który wcześniej oblały, 
o to, czy ich nowe łóżko się dobrze 
sprawuje, chwalił za nawadnianie się 
po treningu i pytał, jak się miewa ich 
zwierzak. Dziewczyny, siedzące przy 
kawiarnianych stolikach z koleżanka
mi, śmiały się, trochę rozbawione, 
a trochę zdziwione jego zainteresowa
niem i wiedzą, jaką posiadał. Głośniej 
zaśmiały się, gdy w końcu dowiedzia
ły się, że wszystkie te informacje ma 
z Sieci — z Facebooka i Instagramu, 
gdzie na swoich kontach zamieszcza

ły do publicznego wglądu informacje 
o życiu osobistym i zawodowym. Może 
jedna wydawała się zaniepokojona, 
reszta niezbyt przejęła się faktem, że 
zupełnie obcy mężczyzna ma informa
cje o tym, gdzie trenują, z kim się 
umawiają, jak nazywa się ich pies, 
jak idzie im na studiach. Dopiero taka 
rozmowa na ulicy przekonała je, że 
warto zmienić ustawienia konta na pry
watne.

Wizerunek, jaki tworzymy w Sieci, 
dociera nie tylko do naszych znajo
mych i osób potencjalnie niebezpiecz
nych. Od przeszukania Internetu rozpo
czynają otrzymujący od nas CV rekru
terzy. Często obraz kandydata w tym 
medium jest dostatecznym powodem, 
by podziękować za współpracę jeszcze 
przed rozmową kwalifikacyjną. Nie
ostrożnie prowadzone konta na porta
lach społecznościowych dostarczają 
danych, którymi niekoniecznie chcemy 
się chwalić przyszłemu pracodawcy — 
zdjęć poimprezowego kaca, spowodo
wanego przez nas wypadku czy tego, 
jak bardzo nudzi nas obecne zajęcie. 
Czy nie lepiej byłoby, gdyby zobaczył 
nas odbierających nagrodę, finalizują
cych transakcję czy zdobywających ko
lejny dwutysięcznik?

Nieobecność w Sieci też nie jest do
bra. Zmniejsza szanse na wypatrzenie 
nas przez pracodawcę, znalezienie dru
giej połówki czy utrzymanie kontaktów 
z mieszkającymi daleko krewnymi lub 
znajomymi. Nie chodzi o straszenie ko
gokolwiek i przekonywanie, że „nie umie 
w Internet”, bo publikuje zdjęcia swoje
go kota ze znaczkiem dostępu „publicz
ne”. Warto po prostu zobaczyć siebie 
oczami obcego człowieka i sprawdzić, 
czy wciąż kontrolujemy własną obec
ność w Sieci. 

 
Ilona Sieradzka 

I rok filologii polskiej SUM

Felieton 
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Każdy chyba w mniejszym lub więk
szym stopniu miał okazję zetknąć się 
z fenomenem Gwiezdnych wojen. Bo to 
przecież nie tylko kolejne trylogie, lecz 
również mnóstwo charakterystycznych 
postaci, które zapisały się w popkultu
rze, cytatów, nawiązań i przełomowych 
efektów specjalnych. Nie wspominam 
nawet o wspaniałej muzyce Johna Wil
liamsa lub też rzeszach wiernych fa
nów, które najdobitniej pokazują siłę 
oddziaływania dzieła Lucasa. 

Opasła książka Chrisa Taylora 
pt. Gwiezdne wojny. Jak podbiły 
wszechświat?1 jest próbą zmierzenia 
się z owym fenomenem. Autor na pew
no wyznaczył sobie niełatwy cel, za 
każdym razem bowiem w dziele Luca
sa można odkryć coś nowego. Z jed
nej strony — elementy baśniowe, 
z drugiej — pewną filozofię, a z trze
ciej... Kolejną trudnością w czasie two
rzenia książki poświęconej historii 
gwiezdnych przygód mogło być to, jak 
bardzo skomplikowane były początki 
trylogii, jak wiele się w niej zmieniło 

1 Chris Taylor, Gwiezdne wojny. Jak podbiły 
wszechświat?, przeł. A. BukowczanRzeszut, Znak 
Horyzont, Kraków 2015 [tyt. oryginału: How Star 
Wars Conquered the Universe].

od pierwotnych pomysłów aż po osta
teczną realizację.

Gwiezdne wojny. Jak podbiły 
wszechświat? to przede wszystkim opo
wieść o narodzinach serii, która zmieni
ła popkulturę i zadomowiła się w umy
słach milionów widzów. Myślę, że książ
ka ta jest jednocześnie wielkim hołdem. 
Dla kogo? Dla wszystkich, dzięki któ
rym Gwiezdne wojny mogły się naro
dzić. Nie chodzi tu tylko o Lucasa, ale 
o mistrzów efektów specjalnych, akto
rów i sztab specjalistów. Ktoś inny stwo
rzył jeszcze pomysłową scenografię, 
jeszcze inna zaś osoba naprowadziła 
Lucasa na lepszy pomysł. Bez nich ta
ki sukces byłby niemożliwy, a na pew
no trudniejszy.

Opowieść Taylora pokazuje też, że 
trzeba walczyć o swoje i nie poddawać 
się zbyt łatwo. Ważna jest przy tym 
sztuka szukania kompromisów i no
wych źródeł inspiracji, co w przypadku 
Lucasa okazało się bezcenne.

Pozycja ta jest na pewno obowiąz
kowa dla wszystkich, którzy czują się 
związani z tym uniwersum i dla których 
Gwiezdne wojny są częścią życia.

 
Sylwia Kępa 

absolwentka filologii polskiej UP

Gwiezdna epopeja

Recenzja
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Utrwalanie otaczającego nas świata to 
jedno z podstawowych zadań fotogra
fii. Drzewa, łąki, kubki, woda, fajerwer
ki, psy, koty, niedźwiedzie... Mogłabym 
wymieniać w nieskończoność. Ważne 
miejsce na fotografiach zajmują także 
nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, w któ
rych stronę niejako w naturalny sposób 
kierujemy obiektyw. Każdy człowiek jest 
indywidualnością, każdy jest inny — 
mamy różny kolor skóry, oczu, włosów, 
różną budowę ciała. Dlatego fotografia 
portretowa, moim zdaniem, pokazuje 
to, co w każdym z nas jest niepowta
rzalne. Czym jest w ogóle portret? Wie
lu z nas kojarzy się on ze zdjęciem do 
paszportu czy dowodu osobistego, ale 
jest to błędne myślenie. Portret to nie 
tylko obraz samej twarzy modela bądź 
modelki, lecz również całej jego sylwet
ki lub poszczególnych części ciała. 
Zdjęcie, które jest kadrowane powyżej 
kolan, lub obraz całej sylwetki nazywa

ZROZUMIEĆ FOTOGRAFIĘ — 
FOTOGRAFIA PORTRETOWA
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my amerykańskim kadrem, 
portret natomiast może obej
mować tylko twarz, szyję i de
kolt. Można przytoczyć wiele 
definicji portretu. Dla mnie por
tret to zdjęcie, które przedsta
wia człowieka. Sformułowanie 
to wydaje się banałem; we
dług niektórych portretowanie 
to umiejętność, którą może 
opanować każdy. Jest to jed
nak sztuka, którą tworzą praw
dziwi artyści — bardzo trudno 
uchwycić ten idealny moment, 
w którym pojawi się całe pięk
no i emocje tkwiące w drugim 
człowieku.

Można wyróżnić kilka ro
dzajów portretów. Podstawowy 
podział to: portrety studyjne, 
środowiskowe oraz dokumen
talne (reportażowe). Z p o r 
t r e t e m  s t u d y j n y m  prawie 
każdy z nas miał do czynienia, 

chociażby robiąc zdjęcie do 
dokumentów. Nie można jed
nak ograniczać portretu studyj
nego tylko do takich fotografii. 
W studiu można zrobić cał
kiem niezłe, szalone zdjęcie. 
Zaletą stworzenia takiego por
tretu jest to, że fotograf ma peł
ną kontrolę nad warunkami, 
w jakich pracuje — ustala tło, 
oświetlenie itp. Fotograf musi 
jednak mieć choćby minimum 
wiedzy technicznej dotyczącej 
fotografii. P o r t r e t  ś r o d o w i 
s k o w y to zdjęcie wykonywane 
w naturalnych warunkach, uka
zujące ważne aspekty życia fo
tografowanej osoby, np. wyko
nywaną pracę bądź zaintere
sowania. P o r t r e t  d o k u m e n 
t a l n y, inaczej r e p o r t a ż o w y 
wykonuje się podczas jakiegoś 
wydarzenia, np. koncertu czy 
manifestacji. Na takim zdjęciu 
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znajdują się osoby obce dla fo
tografa, gdyż zazwyczaj jest to 
tłum bądź losowo wybrane po
stacie. W tym przypadku foto
graf musi nie tylko przedstawić 
osoby portretowane, ale także 
oddać charakter wydarzenia 
i miejsca, w którym się znajdu
ją. Te podstawowe rodzaje por
tretów stanowią tylko podsta
wę do dalszej kategoryzacji por
tretowania w fotografii. Zdję
cia, które są moją pasją, moż
na raczej zaliczyć do portretów 
artystycznych. Charakteryzują 
się one przede wszystkim tym, 
że przedstawiają rzeczywistość 
zmyśloną przez autora, gdyż 
fotograf sam kreuje, kształtuje 
świat, który odbiorcy będą oglą
dać. Pojawia się tutaj ogromna 
swoboda manipulowania świa
tłem, techniką, możliwość eks
perymentowania ze stylizacją 
czy makijażem modelki. Portret 
artystyczny wymaga od foto
grafa ogromnej wyobraźni 
i konsekwencji w podejmowa
niu decyzji. 

Wymieniłam kilka rodza
jów portretów, ale nie można 
zapomnieć także o autopor
trecie, czyli o zdjęciu bądź ob
razie wykonanym przez same
go autora. Artyści malarze 
ukazywali siebie w różny spo
sób: podczas pracy, w warsz
tacie, z rodziną lub przyjaciół
mi, a nawet zdarzało się, że 
portretowali siebie jako posta
cie religijne, historyczne czy 
mitologiczne. Współcześnie fo
to grafowanie samego siebie 
odbywa się np. przez odbicie 
własnej osoby w lustrze z apa
ratem w ręku albo — kolo
kwialnie mówiąc — „z rąsi”. 

W tym ostatnim przypadku 
mamy do czynienia z tzw. sel
fie, które w ostatnim czasie cie
szy się ogromną popularno
ścią. Myślę, że dyskutowanie 
na temat selfie jest zbędne, 
bo chyba nie ma osoby, która 
choć raz nie robiła sobie ta
kiego zdjęcia, dlatego nie ma 
sensu krytykować tych, którzy 
robią to non stop — robią, bo 
lubią (a może po prostu idą 
za modą i uważają, że umiesz
czanie selfie w Internecie 
sprawia, że są bardziej cool). 
W każdym razie w fotografii 
również znajdzie się miejsce na 
artystów wykonujących auto
portrety i jest to możliwe, cho
ciażby za pomocą samowy
zwalacza bądź specjalnych 
wężyków i pilotów wyzwalają
cych spust migawki w apara
cie.

Wbrew pozorom fotografia 
portretowa nie jest łatwa i nie 
każdy jest w stanie opanować 
ją do perfekcji. Trzeba liczyć 
się z wieloma czynnikami, któ
re są niezbędne do zrobienia 
doskonałego zdjęcia portreto
wego. Po pokonaniu wielu 
przeszkód na drodze do wyko
nania idealnego portretu, nie 
tylko technicznych, ale i zwią
zanych z umiejętnościami i do
świadczeniem, w efekcie final
nym zobaczymy, że odbiorcy 
nie będą mogli oderwać oczu 
od zdjęć naszego autorstwa. 
I tego życzę każdemu zaintere
sowanemu fotografią — dumy 
z własnej pracy.

 
 

Karolina Borowa 
I rok socjologii SUM

Fotografia 
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Budyka zapisała się na kartach historii 
jako przywódczyni najbardziej krwawe
go buntu przeciw Rzymianom. Jej imię 
w języku celtyckim oznacza zwycięstwo, 
co w pełni koresponduje z jej wyczyna
mi. Dokładna data narodzin Budyki nie 
jest znana, wiadomo, że żyła w I w. n.e. 
Była żoną Prasutagusa, króla Icenów1. 
Po jego śmierci połowę majątku prze
kazano Rzymianom, reszta trafiła do 
jego córek. Władza zaś dostała się 
w ręce Budyki. 

W plemionach celtyckich kobiety 
były równe mężczyznom, mogły dzie
dziczyć, rządzić plemieniem, sprawo
wać urzędy czy posiadać ziemię. Rzym
skie prawo tego nie tolerowało, zgod
nie z nim dziedziczyć mogli tylko męż
czyźni, a rządy Budyki miały świadczyć 
jedynie o barbarzyństwie Icenów.

Impulsem, który wpłynął na dalsze 
wybory celtyckiej wojowniczki, był na
jazd Rzymian na ziemie Icenów i wy
mordowanie ich. Budyka sprzeciwiła 
się Rzymianom, za co została publicz
nie wychłostana, a jej córki zgwałcone. 
Jej przykład miał stanowić ostrzeżenie 

1 Plemię Icenów w starożytności zamieszkiwa
ło obszary Anglii Wschodniej. 

dla innych plemion celtyckich. Żądna 
zemsty władczyni wywołała bunt prze
ciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Wrogo 
nastawione do Rzymu sąsiednie ple
miona stanęły ramię w ramię z wojow
niczą królową.

Początkowo Celtom sprzyjało szczę
ście. Budyka zebrała armię, składającą 
się z ponad 120 tys. mężczyzn i kobiet. 
Przed wyprawą odprawiła modły ku 
czci bogini zwycięstwa Andraste. Puści
ła w tłum zająca, który pokazać miał 
kierunek pierwszego ataku. 

Armia celtycka ruszyła najpierw na 
Camulodunum. Miasto nie było przygo
towane na atak, zostało doszczętnie 
splądrowane, a następnie zrównane 
z ziemią. Rzymskie wsparcie 2 tys. żoł
nierzy ruszyło z hrabstwa Lincoln. Wpa
dli oni jednak w pułapkę zastawioną 
przez Celtów i zostali zabici. 

Kolejnym celem ataku było Londi
nium, stanowiące główny ośrodek han
dlowy w Brytanii. Swetoniusz, stojący 
na czele wojsk rzymskich, zignorował 
doniesienia o powstaniu. Nie widział 
w kobiecie godnego przeciwnika. Po 
oszacowaniu sił przeciwnika, nie dys
ponując wystarczająco liczną armią, 
zdecydował się opuścić miasto, naka

CELTYCKA WOJOWNICZKA

Historie kobiet niepokornych 

Przyczyną tych wszystkich nieszczęść była kobieta, co 
przyniosło im [Rzymianom] największy wstyd.

Kasjusz Dion
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zując ludności zrobić to samo. Budyka 
złupiła miasto, a następnie ruszyła za 
wojskiem rzymskim. 

Do ostatecznego starcia doszło praw
dopodobnie w hrabstwie West Mid lands. 
Był to obszar otoczony lasem, Rzymianie 
mogli zostać zaatakowani jedynie od 
przodu. Celtowie, wymalowani na nie
biesko od stóp do głów, ruszyli na woj
sko rzymskie. Rzymianie, bardziej do
świadczeni, mający precyzyjny plan 
działania, odparli atak. Po walce na po
lu bitwy pozostały zwłoki niemal wszyst

kich żołnierzy Budyki i zaledwie 400 
pole głych Rzymian. Tak zakończyła się 
wielka rebelia przeciwko Cesarstwu 
Rzym skiemu.

Prawdopodobnie Budyka i jej córki 
zażyły truciznę, aby nie wpaść w ręce 
wroga. Budyka mimo porażki stała się 
legendą. Zyskała sławę jako heroicz
na, oddana ojczyźnie królowa. Dzisiaj 
pomnik celtyckiej wojowniczki stoi nad 
brzegiem Tamizy.

Paulina Gołąb 
II rok filologii polskiej SUM

Historie kobiet niepokornych 
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Pierwsze, co przychodzi do głowy prze
ciętemu Polakowi, gdy słyszy o Janie 
Matejce, to monumentalne dzieła przed
stawiające najświetniejsze okresy w na
szej historii oraz jej największych boha
terów. Bo któż z nas choć raz nie wi
dział reprodukcji Stańczyka, Bitwy pod 
Grunwaldem czy Konstytucji 3 Maja 
w szkolnych podręcznikach, a jest to 
zaledwie wycinek jego bogatej twórczo
ści. Większość Polaków, myśląc o pol
skich królach, ma przed oczami oblicza 
„stworzone” przez Jana Matejkę, gdyż 
to on jest autorem najpopularniejszego 
Pocztu królów i książąt polskich. Dzięki 
tym dziełom Matejko jest uznawany za 
najwybitniejszego przedstawiciela nur
tu historyzmu w polskim malarstwie. 
Z podręczników i encyklopedii wyłania 
się mało fascynująca sylwetka poważ
nego, oddanego pracy geniusza. Gło
wę i serce Matejki zajmowała jednak 
nie tylko sztuka malarska, ale także mi
łość, niezwykle zresztą burzliwa. 

Zacznijmy od początku. Jan Alojzy 
Matejko przyszedł na świat 24 czerwca 
1838 r. w Krakowie jako dziewiąte z je
denaściorga dzieci nauczyciela Fran
ciszka Matejki (właśc. Františka Xave
ra Matějki, z pochodzenia Czecha) i je
go żony Joanny. Matka wcześnie osie
rociła dzieci, ojciec zaś był surowy 
i niezbyt się nimi przejmował, o czym 
świadczy złamany nos Jana, który 
z braku odpowiedniej opieki zrósł się 
krzywo. Ojciec nie pochwalał także ar
tystycznej pasji syna. Namiastkę ro
dzinnego ciepła znalazł Jan w rodzinie 

swojej narzeczonej Teodory Giebułtow
skiej. Przyszłą teściową nazywał wręcz 
„drugą matką”. Późniejszą panią Ma
tejkową Jan poznał, gdy jako dziecko 
przychodziła na lekcje muzyki do jego 
ojca. Oświadczył się Teodorze już 
w 1862 r., lecz panna Giebułtowska od
powiedziała Matejce w dość dosadny 
sposób: pierścionek zaręczynowy cis
nęła o podłogę. Gest ten doskonale 
ukazał wybuchowy charakter wybranki 
mistrza. Jan, nie zraziwszy się po pierw
szym niepowodzeniu, kontynuował sta
rania o rękę Teodory. I ten upór się 
opłacił. Giebułtowska odwzajemniła 
uczucie dopiero w 1863 r. podczas po
bytu pary w Iwoniczu. Rok później wzię
li ślub w kościele Nawiedzenia Naj
świętszej Marii Panny na Piasku. Suk
nia ślubna panny młodej została za
projektowana przez samego Matejkę, 
a później uwieczniona na słynnym por
trecie, namalowanym zaraz po powro
cie z podróży poślubnej w Paryżu. Już 
po roku przyszedł na świat pierwszy syn 
Matejków Tadeusz, który imię otrzymał 
po Rejtanie (Matejko kończył w owym 
czasie obraz Rejtan — upadek Polski). 

W domu Matejków na porządku 
dziennym były konflikty i awantury, 
Teodora znana była z ostrego tempera
mentu i kłótliwości, zdawała się nie do
ceniać starań małżonka, który z tego 
powodu uchodził za pantoflarza. Do 
prawdziwego kryzysu i skandalu do
szło jednak dopiero w 1876 r. Teodora 
uważała się za jedyną muzę swojego 
męża, jej rysy twarzy ma większość ko

KRNĄBRNA ŻONA
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biecych postaci na obrazach Matejki, 
m.in. Barbara Radziwiłłówna z płótna 
Zygmunt August z Barbarą na dworze 
radziwiłłowskim w Wilnie czy Bona Sfo
rza z Hołdu pruskiego. Artysta, dosko
nale zdając sobie sprawę z wybucho
wego charakteru żony i wykorzystując 
jej nieobecność w Krakowie, pracował 
nad obrazem Kasztelanka, do którego 
pozowała mu siostrzenica Teodory Sta
nisława Serafińska. Gdy Teodora do
wiedziała się o tym, wpadła we wście
kłość i w szale zniszczyła swój portret 

w sukni ślubnej, który malarz odtworzył 
w 1879 r. Z obawy przed zniszczeniem 
przez porywczą Teodorę również por
tretu Serafińskiej Matejko odciął z nie
go rogi, mówiąc żonie, że reszta obra
zu została spalona.

Ten incydent zapoczątkował poważ
ny kryzys w małżeństwie Matejków. Jan 
podczas licznych kłótni groził żonie 
rozwodem lub nawet samobójstwem, 
ona zaś prowokowała kolejne awantu
ry i udawała omdlenia. W lutym 1882 r., 
z uwagi na pogarszający się jej stan 
psychiczny, lekarze zdecydowali się 
umieścić ją w szpitalu dla obłąkanych. 
Progi szpitala opuściła po ponad roku, 
z czasem pozbyła się także kurateli są
dowej, pod którą jednak wróciła już 
w 1888 r. Za objawy choroby psychicz
nej brano szantaże Teodory, która gro
zi ła, że jeśli mąż nie uwolni jej od dozo
ru sądowego, nie da błogosławieństwa 
wychodzącej za mąż córce Helenie. 
Z obawy przed skandalem i skompro
mitowaniem ukochanej córki Matejko 
ustąpił. Podobnie postąpiła Matejkowa 
przed ślubem kolejnej córki, Beaty. Tym 
razem również odmówiła udzielenia 
błogosławieństwa młodej parze oraz 
ostentacyjnie spóźniła się na ceremo
nię. 

Pomimo pełnej napięć sytuacji ro
dzinnej Teodora bardzo przeżyła śmierć 
męża w 1893 r. Do końca trwała przy 
łożu umierającego z powodu krwotoku 
wewnętrznego malarza. Jan Matejko 
został pochowany na cmentarzu Rako
wickim, uroczystościom pogrzebowym 
towarzyszył dźwięk dzwonu Zygmunta, 
który bije tylko w najważniejszych dla 
Polski i Krakowa momentach. Trzy lata 
później, po śmierci w wyniku powikłań 
po cukrzycy, na którą od lat cierpiała, 
Teodora spoczęła obok męża. 

 
Kinga Giemza 

II rok filologii polskiej SUM
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J. Matejko, Konstutucja 3 maja 1791 roku, 1891, 
Zamek Królewski w Warszawie (wikipedia.pl)

Teodora jako Barbara Radziwiłłówna (wikipe
dia.pl)
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Wbrew pozorom w teatrze dzieje się 
wiele. Warto zwrócić uwagę, że baśnie 
wróciły do łask. Przez cały luty (i nie 
tylko w tym miesiącu, jest bowiem za
powiedź wielu takich spektakli również 
w marcu, ponieważ okazało się, że lu
ty ma — jak na złość — mało dni) moż
na w krakowskim Teatrze Współczes

nym obejrzeć Księżniczkę na ziarnku 
grochu lub Piękną i Bestię. Przedsta
wienia odbywają się w ramach Festi
walu Spektakli dla dzieci „Na ziarnku 
grochu”, organizowanego od 2004 r. 

Stare baśnie, takie jak Królowa 
Śniegu, zostały wzbogacone o nowe 
wątki i oryginalną scenografię. Baśnio

BAŚNIOWY LUTY,  
CZYLI  

CO DZIEJE SIĘ W TEATRZE?

Coolturka

Spektakl Piękna i Bestia (fot. teatrkrakow.pl)
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wa puenta pozostała jednak ta sama. 
Utwory ze względu na tematykę są 
przeznaczone głównie dla dzieci, ale 
organizatorzy zapewniają, że również 
dorośli znajdą w tych spektaklach coś 
ciekawego, chociażby wspomnienia 
z dzieciństwa. Może niekoniecznie cho
dzi o wspomnienie gonienia w deszczu 
za ubłoconą piłką (chociaż nikt nie 
ośmieli się zaprzeczyć, że jest to dosko
nałe wspomnienie), ale raczej o moc 
wyobraźni, której później bardzo często 
brakuje dorosłym. Warto przyjść ze 
swoją pociechą, która te bajki zna tyl
ko z adaptacji Disneya. A można prze
cież pokazać, że Królowa Śniegu na
prawdę jest zła. Że moc Królowej nie 
tylko wprawia w podziw, ale też potrafi 
krzywdzić, co okazuje się zgubne dla 
niej samej. Że kawałek lodu w sercu 
(czy — jak jest w niektórych wersjach — 
kawałek diabelskiego szkła) nie powo
duje śmierci, ale sprawia, że ta osoba 
przestaje czuć, co dla wielu może się 
wydawać czymś gorszym od śmierci. 

Nawet taki klasyk jak Piękna i Be
stia różni się od animowanej wersji. 
W oryginale największą karą dla Bestii 
było nie to, że został zamieniony w po
twora, ale odrzucenie. Zaczarowanego 
księcia uwięziono w jego własnym zam
ku. Skazany na samotność, marzył 
o miłości. Na szczęście obie wersje ma
ją szczęśliwe zakończenie. 

Można zadać sobie pytanie: skoro 
spektakl jest odzwierciedleniem książ
ki, to po co wydawać pieniądze na bi
let? Przecież można po prostu dziecku 
przeczytać bajkę. Warto — z kilku po
wodów. W książce postacie nie są tak 
„bajkowo” ubrane jak na scenie. Nie 
ma cudownej aranżacji muzycznej ani 
choreografii. W książce są tylko słowa, 
a w teatrze postarano się o ich własną, 
oryginalną interpretację, którą z cieka
wością obejrzą zarówno dzieci, jak 
i dorośli. 

Nie jest to jedyne, co Teatr Współcze
sny miał nam do zaoferowania w lutym. 
Postarano się o adaptację uwielbianej 
przez pokolenia Ani z Zielonego Wzgó
rza. Spektakl został wzbogacony piosen
kami pełnymi optymizmu, tak charakte
rystycznego dla książki Lucy Maud Mont
gomery.

Na scenie Teatru STU wystawiono 
natomiast Króla Leara Wiliama Szeks
pira. 

To teatralne przypomnienie klasy
ków bywa powiewem świeżości w cza
sach, gdy do teatru najwięcej ludzi 
przychodzi na szokujące widowiska, 
niekoniecznie wartościowe. Nie za
przeczam, że to, co działa na nas na 
zasadzie wstrząsu, może być w jakiś 
sposób cenne, ale nie powinien to być 
jedyny wyznacznik dobrego spekta
klu. Dziś awangardowość jest czymś 
tak często spotykanym, że dopiero jej 
brak staje się zauważalny i dziwny. Te 
„normalne” (co nie znaczy, że nie ory
ginalne) adaptacje klasycznych dzieł 
nabierają we współczesnym świecie 
wyjątkowej wartości, ponieważ to 
właś nie one przypominają nam o tym, 
co w życiu jest najważniejsze.

 
Patrycja Pancerz 

II rok filologii polskiej

Coolturka

Spektakl Księżniczka na ziarnku grochu (fot. 
teatrkrakow.pl)
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Przygotowania do wyjazdu trwały pra
wie rok. Koszty rozłożyliśmy na raty, że
by zbytnio nie obciążać studenckiego 
budżetu. W drugiej połowie sierpnia 
pojechaliśmy na Islandię. Kraj nie do 
opisania. Na każdym kroku przytłacza 
pięknem krajobrazów, kolorami. Z jed
nej strony — łąki, zielone pastwiska 
i wzgórza, z drugiej — kilka kilometrów 
dalej: pola zastygłej lawy, piaskowe 
pustynie i surowe skały. Kraj czterech 
żywiołów. Dymiące gejzery i gorące 
rzeki, wiatr urywający głowę, lodowce 

i owce. Islandię warto wpisać na sam 
koniec listy must see. Jeśli nie zdążyli
ście jeszcze zobaczyć takich krajów, 
jak: Słowenia, Rumunia, Czarnogóra 
czy Norwegia, lepiej odłóżcie wakacje 
na wyspie na później. W przeciwnym 
razie inne nie zrobią na was wrażenia. 
Niezliczoność pięknych widoków potra
fi zmęczyć — po kilku dniach nie chce 
się nawet wychodzić z auta, by zrobić 
kolejne zdjęcie.

Jednego się nie spodziewaliśmy. 
Już pierwszego dnia — pod koniec 

Zorza nad Islandią,  
czyli  

jak spełniają się marzenia...

Autostopem po Europie

Droga krajowa
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sierpnia — udało nam się zobaczyć 
pierwszą minizorzę. Była jednak ni
czym w porównaniu z kolejnymi. Nie 
da się ich opisać i przedstawić na 
zdjęciach. Kto widział — ten wie, a in
nym życzę, żeby pojawiła się na ich 
drodze. Nieważne, że na dworze jest 
–5°C, wieje, a namioty jeszcze nieroz
łożone. Niespotykane wrażenie, nie 
wiadomo, czy robić zdjęcia, czy stać 
i gapić się w niebo.

Zależy, co kto lubi, ale pogoda nie 
jest taka straszna, na jaką wygląda. 
Nie wspominam o wietrze, bo taki 
mają tam klimat. Po trzech tygodniach 
na Islandii nauczyliśmy się, że nie 
warto przejmować się ustawianiem 
namiotu tyłem do wiatru, kierunek do 
rana i tak zmieni się trzy razy. Do
świadczyliśmy leżenia na wietrze, 
a na przełomie sierpnia i września 
spotkały nas przymrozki w nocy, kilka 

deszczowych dni, były też jednak cie
płe (około 20°C).

Poruszanie się po wyspie zależy od 
możliwości i chęci. Pojechaliśmy samo
chodem (bus, 4 × 4, odpowietrzanie sil
nika i inne bajery, które rzeczywiście 
się przydały), ale spotkaliśmy też Mar
cina, który wyspę objechał stopem.

Oto niektóre miejsca, o których mo
żemy coś powiedzieć:

Blue Lagoon — miejsce warte zoba
czenia, ale problem pojawia się, gdy 
chcemy skorzystać z kąpieliska. Wejście 
drogie jak na polskie realia, nawet bar
dzo. Okoliczne baseny zachwycają kolo
rem tylko przy słonecznej pogodzie.

Gejzer Strokkur ma moc. Wybucha 
co kilka minut, a barierki ustawione są 
tak blisko źródła, że często spadają na 
turystów. Najlepszy widok jest ze wzgó
rza znajdującego się na terenie parku, 
wypiliśmy tam kawę, patrząc na gejzer.

Autostopem po Europie

Lodowiec
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Autostopem po Europie

Wodospad

Kraina czterech żywiołów
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Czarna plaża Vik — na miejsce do
tarliśmy wieczorem, a rano, po wyjściu 
z namiotu, przecieraliśmy oczy z wra
żenia. Nawet przy niepogodzie ma swój 
klimat.

Warto zobaczyć również wrak sa
molotu Dakota, który znajduje się nad 
brzegiem morza. Nikt go nie pilnuje, 
śmiało można „zwiedzić” wnętrze.

Do obszarów, które najbardziej za
padły nam w pamięć, należą Thórs
mörk i Rettarfell. Ogromu przestrzeni 
widzianej z góry nie oddają żadne 
zdjęcia.

Opuszczony basen geotermalny 
Seljavallalaug — tak! To coś dla ludzi, 
którzy niskobudżetowo zwiedzają tę 
wyspę. Mimo że na zdjęciach wygląda, 
jakby był położony wysoko w górach, to 
w rzeczywistości znajduje się 10 minut 
spacerkiem od parkingu.

Kolejnym miejscem, które zrobiło na 
nas wrażenie, było dzikie gorące źró
dło, wykute w skale przy brzegu ocea
nu. Wyobraźcie sobie naturalną nieckę 
z gorącą wodą z widokiem na Atlan
tyk!

Nad Mývatn zobaczyliśmy niezli
czone chmary komarów i much naraz. 
Owady na szczęście nie kąsają, ale 
częstotliwość, z jaką atakują, potrafi 
doprowadzić do szału. 

Przy wodospadzie Godafoss można 
poczuć potęgę natury. Stojąc na ska
łach, czujemy, jak drży ziemia. Barierek 
nie ma, możesz podejść nad samą kra
wędź.

Niestety, kiedy przyjechaliśmy pod 
jaskinię Grjótagjá, nasze marzenia 
o kąpieli w podziemnej ciepłej rzece 
zderzyły się z przykrą rzeczywistością. 
W jaskini obowiązuje zakaz kąpieli. 
Cały teren jest własnością prywatną 
i udostępniany jest za darmo pod wa
runkiem przestrzegania zasad. 

Askja/Viti — na wielu zdjęciach Vi
ti podpisane jest błędnie jako Askja. 

Mowa tutaj o kraterze wypełnionym cie
płą, mleczną wodą. Zejście do jeziora 
jest bardzo strome, lecz możliwe do po
konania, nie ma zakazu kąpieli. We
dług nas to kolejny obowiązkowy punkt 
zwiedzania.

Borgarfjördur jest miejscem ideal
nym do obserwacji maskonurów. Nie
stety, nie doczytaliśmy, że ptaki te pod 
koniec sierpnia opuszczają wyspę.

Kverk to bardzo przyjazny, skrom
ny kemping w interiorze. Dookoła nic. 
Z jednej strony pole lawy, z drugiej lo
dowiec. Pod lodowcem czynny wulkan 
Kverkfjöll — Islandia w całym tego 
słowa znaczeniu. Dojechaliśmy do tego 
miejsca 4 września i był to ostatni 
dzień aktywności wulkanu przed prze
rwą zimową. Udaliśmy się do pobliskiej 
jaskini lodowej, wydrążonej przez rzekę 
wypływającą spod lodowca. Poczucie 
bycia małym i bezbronnym wobec lo
dowca gwarantowane. W rejonie Kverk 
doświadczyliśmy najmocniejszego wia
tru (100 km na godzinę), w oddali wi
dzieliśmy też burzę piaskową.

To tylko część naszej wycieczki. Ca
ły opis zająłby pewnie połowę tego nu
meru.

Islandia jest chyba jednym z tych 
miejsc, które przyciągają w niewiary
godny sposób. Gdybym tylko miała 
okazję, znowu spakowałabym plecak 
i pognała na północ.

Z całą pewnością polecam wyjazd 
na Islandię, zwłaszcza teraz, kiedy uru
chomiono bezpośrednie połączenie 
z Polski, a ceny nie odstraszają (przy
najmniej te za bilety lotnicze).

 
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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Obecnie podróżowanie jest dużo łatwiej
sze niż kilkanaście lat temu. Tańsze bi
lety lotnicze oraz większa dostępność 
wiz powodują wzrost zainteresowania 
wyjazdami w egzotyczne rejony świata. 
Często jednak pojawia się dylemat, jaki 
kierunek wybrać. Wiele ciekawych miejsc 
oddalonych jest od siebie o tysiące kilo
metrów, co dodatkowo komplikuje przy

gotowanie „wyprawy życia”. Istnieją jed
nak na ziemi miejsca będące mieszani
ną różnych części świata. Chyba najlep
szym przykładem takiego miasta jest No
wy Jork, metropolia na wschodnim wy
brzeżu USA, zamieszkana przez prawie 
9 mln mieszkańców (w 2014 r.), którą 
tworzy pięć dzielnic: Manhattan, Brook
lyn, Bronx, Queens oraz Staten Island.

Nowy Jork — cały świat 
w jednym miejscu

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Central Park oraz północny Manhattan (fot. M. Żołądek)
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Sami nowojorczycy z dumą mówią 
o swoim mieście NYC (New York City). 
Stanowi ono niewyobrażalną mie
szankę kulturową, którą współtworzą 
ludzie z całego świata. Odwiedzając 
różne części miasta, możemy się po
czuć, jakbyśmy podróżowali po róż
nych krajach na wszystkich kontynen
tach. Oprócz typowej dla miast północ
noamerykańskich dzielnicy chińskiej 
(Chinatown) możemy tutaj odwiedzić 
dzielnicę rosyjską, turecką, koreań
ską, meksykańską. Oczywiście jest 
również dzielnica polska — Green
point, gdzie można załatwić wszystko, 
używając wyłącznie języka polskiego, 
kupić polskie produkty, a także zjeść 
schabowego z ziemniakami i zasma
żaną kapustą. Jedyna różnica to płat

ność w USD, gdyż polskie złotówki nie 
są tutaj akceptowane.

Nowy Jork to także muzea, parki, 
budynki oraz inne ciekawe obiekty. 
Większość z nich jest dobrze znana na 
całym świecie — niemal każdy słyszał 
o Central Parku, Ground Zero, Rocke
feller Center, Empire State Building czy 
Statui Wolności. Miasto oferuje również 
doskonałe tereny do uprawiania wspi
naczki skałkowej i bulderingu (Central 
Park), surfingu (Rockaway Beach nad 
Oceanem Atlantyckim) oraz innych po
pularnych sportów. Jeśli chcemy zoba
czyć cały świat w jednym mieście, to 
z pewnością musimy się udać do No
wego Jorku.

Marek Żołądek 
absolwent geografii UP 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Most Verrezano (fot. M. Żołądek)
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

11 września nad dolnym Manhattanem (fot. M. Żołądek)

Surfing na falach Atlantyku, Rockaway, NYC (fot. M. Żołądek)
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Times Square — centrum Nowego Jorku (fot. M. Żołądek)

Ground Zero WTC, resztki gruzu, 2007 r. (fot. M. Żołądek)


