
Nowy rok akademicki przynosi ze sobą wiele 
zmian. Jedną z nich jestem ja. Objęłam stano-
wisko po Paulinie Gołąb, poprzedniej Redak-
tor Naczelnej. Czeka mnie zarówno wiele wy-
zwań, jak i dużo nowych doświadczeń. Żywię 
nadzieję, że Was nie zawiodę i... liczę na Wa-
szą pomoc. Mam wiele pomysłów, które chcia-
łabym wprowadzić w życie, ale... potrzebuję do 
tego Was — Czytelników i Autorów. Każda opi-
nia będzie dla mnie cenna, a każdy artykuł, 
który otrzymam na adres mailowy czasopisma, 
postaram się wykorzystać.

Początek roku to czas ogromnego stresu. 
Niektórzy zabiegają o akademiki, inni o sty-
pendia. Musimy sobie radzić w ogromnym 
świecie sami, pozbawieni opiekuńczych skrzy-
deł rodziców. Wielu z nas pewnie odczuwa 
związane z tym problemy, kiedy na przykład 
trzeba się martwić o coś tak przyziemnego, jak 
ogrzewanie mieszkania. 

Dlatego sięgnijcie, proszę, po ten numer, 
kiedy będziecie mieć dość przejmowania się 
sprawami zwykłych śmiertelników i zapragnie-
cie odpocząć na chwilę od szarej rzeczywisto-

ści, oderwać się od zmartwień. Warto poczytać 
o wakacyjnym wydarzeniu, którym był Polcon. 
Może Karolinie Pocielej uda się przekonać 
Was do wzięcia udziału przyszłorocznym kon-
wencie. Za oknem szaruga, wiec na pewno 
z chęcią dowiecie się czegoś o morskim rejsie 
czy o podróży na świętą górę Hua. Do inspiru-
jących miejsc zaprosi Was Marek Żołądek, 
a po jachcie oprowadzi Sabina Ciszak.

Pojawi się również wywiad. Na podstawie 
rozmowy z panią Anną Rucką Ewelina Janow-
ska postarała nam się przybliżyć życie co-
dzienne w Lubomierzu podczas drugiej wojny 
światowej. Ten wywiad pozwala nam dotknąć 
historii, przez co z pewnością zrobi na Was 
ogromne wrażenie.

Drodzy Czytelnicy, wraz z tym numerem 
zaciągam u Was kredyt zaufania, który, mam 
nadzieję, spłacę na ostatniej stronie. Zapra-
szam do czytania!

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Październik to miesiąc ważny dla każ-
dego studenta. Wtedy nie tylko konty-
nuujemy naukę, ale chętnie się anga-
żujemy, bierzemy udział w przeróżnych 
przedsięwzięciach. Wszystko po to, by 
czas studiów przeżyć godnie i niezapo-
mnianie. Bo wiadomo, nie samą nauką 
człowiek żyje. 

Samorząd Studentów — to jest to! 
Jednostka angażująca się w życie stu-
denckie, a także studentów w swoje ży-
cie (czytaj: wydarzenia). Nowy rok aka-
demicki również dla nas jako organiza-
cji jest nowym rozdziałem. Chcemy, 
abyście czerpali jak najwięcej z kultury. 
Dlatego wraz z początkiem nowego ro-
ku akademickiego 2016/2017 przygoto-
waliśmy dla Was rozmaite wydarzenia. 
Dla każdego coś miłego  

Samorząd Studentów tworzą ludzie, 
którzy pozostają do Waszej dyspozycji. 
Warto o tym pamiętać: istniejemy po to, 
żeby Wam pomagać. Pieczę nad Zarzą-
dem trzyma Alina Greliak z Wydziału 
Sztuki, artystka w każdym tego słowa 
znaczeniu. Otwarta na Wasze problemy, 
wskazówki, sugestie. Pamiętajcie, jesteś-
my dla Was!

Przez cały październik Samorząd 
ubezpiecza od nieszczęśliwych wypad-
ków. Dlatego wszystkich zachęca się do 
skorzystania z tego, aby czuć się bez-
piecznym. Miesiąc ten obfituje również 
w rozmaite przedsięwzięcia kulturalne 
i imprezy. Coś dla pierwszoroczniaków: 
Otrzęsiny. Tego nie można przeoczyć! 

Kabareton będzie początkiem regular-
nych spotkań, które można potraktować 
jako lekarstwo. W końcu śmiech to zdro-
wie. Jest jeszcze ważne wydarzenie: 
czwarte urodziny Radia Spektrum. Coś 
szalonego zapowiada się już w listopa-
dzie. Rzecz jasna, myślimy o Andrzej-
kach. Wtedy też zapraszamy was na 
Wesele Andrzeja — Andrzej zawsze 
otwarty na towarzystwo 

W grudniu coś dla ducha — akcja 
mikołajkowa. Tutaj nie trzeba nic wyjaś-
niać. Liczymy na Waszą pomoc, za-
angażowanie i wielkie serducho. No 
i doszliśmy do Nowego Roku. Ale spo-
kojnie, spokojnie... Tylko na chwilę. Syl-
wester. Zapewne dla niektórych wycze-
kiwana impreza. Już przygotowano dla 
Was ciekawe propozycje, organizacja 
innych jest w trakcie. Nie wiemy, czy 
macie podobnie, ale może myślicie 
często o Juwenaliach? W tym roku po-
goda nie dopisała, ale tego akurat nie 
można zaplanować. Może w przyszłym 
okaże więcej łaskawości i wiosna bę-
dzie również pełna szaleństw i unie-
sień.

Pamiętajcie, bez Was zbyt wiele się 
nie zdziała! Zawsze jesteście mile wi-
dziani i dobrze, że już jesteście. Bez 
Was nie byłoby Uczelni. 

Biuro Samorządu Studentów jest 
otwarte codziennie w godzinach 9–14. 
Zapraszamy i czekamy z pomocą. 

Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Wsiadacie w Krakowie w samo-
chód, kierujecie się w stronę za-
kopianki, odbijacie w Pcimiu na 
Lubień, dalej prosto do Mszany 
Dolnej, przez Mszanę Górną, 
i jesteście na miejscu. Witajcie 
w Lubomierzu! Początki tej za-
górzańskiej wsi sięgają 1600 r. 
Funkcjonowała tu niegdyś pa-
piernia (do 1730 r.), huta szkła 
(do końca XIX w.), która swoje 
wyroby sprzedawała nawet po-
za granicami Polski, a także ży-
dowska fabryka mebli (począ-
tek XX w.). To tu toczy się akcja 
powieści „W Roztokach” Włady-
sława Orkana, to tu na wypo-
czynek przyjeżdżali Karol Woj-

tyła oraz Wisława Szymborska. 
Lubomierz można podzielić na 
„dolny” i „górny”. Ten drugi, 
czyli przysiółek Przysłop i Rzeki, 
polecam w szczególności. Tutaj 
mieszka pani Anna, której wspo-
mnienia stały się dla mnie in-
spiracją do napisania powyż-
szego tekstu. Patrzę na dolinę 
Kamienicy i nie mogę oderwać 
od niej wzroku. Przede mną gó-
ry i gęste świerkowo-bukowe la-
sy. Te same, które ponad 70 lat 
temu były świadkiem krwawych 
walk, dając schronienie party-
zantom w czasie drugiej wojny 
światowej.

ŻyCIE CODZIENNE 
W LUbOMIERZU 

W CZASIE  
DRUgIEj WOjNy ŚWIATOWEj 

Wspomnienia Anny Ruckiej

Wywiad
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W 1939 r. powstawało wiele organi-
zacji konspiracyjnych, takich jak Orga-
nizacja Orła Białego, która przerzucała 
ludność cywilną oraz żołnierzy  m.in. 
w Mszanie Dolnej, Kamienicy, czy Lu-
bomierzu. Tego samego roku, miesiąc 
po wybuchu wojny, powstał Związek 
Walki Zbrojnej, który bardzo prężnie 
działał na terenie powiatu limanow-
skiego, zbierając broń, szkoląc ludzi, 
wreszcie — stając do walki z niemiec-
kim okupantem. Niestety, w 1942 r. na-
stąpiła „wielka wyspa” (zdradził nowy 
komendant obwodu Michał Brzoza „Tu-
lipan”), czego skutkiem było zawiesze-
nie działalności ZWZ. Żołnierze zmu-
szeni byli uciec w gorczańskie lasy. 
W tym samym roku ZWZ został prze-
kształcony w Armię Krajową. W 1944 r. 

Inspektoratowi Nowy Sącz wydano roz-
kaz przeprowadzenia operacji „Burza” 
(walka z niemieckimi oddziałami tyło-
wymi), w wyniku czego utworzono I Pułk 
Strzelców Podhalańskich AK. Pierwsza 
siedziba pułku mieściła się w Szczawie 
(tuż za Lubomierzem), tutaj także znaj-
dował się punkt zrzutów broni (drugi 
był w okolicy góry Mogielnica). Długo 
można wymieniać miejscowości, w któ-
rych prowadzone były działania dywer-
syjne i w których doszło do bezpośred-
nich starć między polskimi a niemiecki-
mi żołnierzami — niejednokrotnie zwy-
cięskich dla Polaków. Nie bez kozery 
na drogach powiatu pojawiły się znaki 
ostrzegawcze „Achtung, Bandenge-
biet!” Ludność cywilna cierpiała z po-
wodu represji. Pacyfikowano i palono 

Dolina Kamienicy

Wywiad
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wsie, mieszkańców mordowano, wywo-
żono na przymusowe prace lub do obo-
zów (Wola Skrzydlańska, Porąbka, Wiś-
niowa, Poznachowice, Lipnik i inne). 
Ochotnica Dolna, nazywana przez 
Niemców republiką bandycką, stała się 
gorczańskim symbolem oporu. To tu 
stoczono jedną z największych bitew 
w rejonie, w konsekwencji której prawie 
cała miejscowość została spalona, 
a ponad 50 osób zamordowano („krwa-
wa Wigilia”, 1944).

Teraz kilka słów wyjaśnienia. Walki 
w powiecie limanowskim są dobrze 
udokumentowane (choć informacje do-
tyczące wsi Lubomierz bywają raczej 
skąpe). Wystarczy sięgnąć po odpo-
wiednią literaturę. Także Internet pełen 
jest przydatnych informacji i autentycz-
nych dokumentów (w formie zdigitalizo-
wanej). Jeżeli jesteście zainteresowani 
przebiegiem bitew, przemarszem wojsk, 
chcecie poczytać o decyzjach, które za-
padały na najwyższych szczeblach po-
litycznych i wojskowych, sięgnijcie po 
odpowiednią literaturę. Moim celem 
jest opowiedzieć Wam o wojnie, jaką 
zapamiętała moja rozmówczyni — pa-
ni Anna, która w latach czterdziestych 
była małą dziewczynką.

Wojna ze wszystkimi okrucieństwa-
mi dotarła do Lubomierza, odciskając 
piętno na mieszkańcach. Ludzie żyli 
w ciągłym strachu. Nikt nie mógł być 
pewien jutra.

Wszyscy się bali, rodzice się bali 
i dzieci. Nieraz szli w nocy, nie wiado
mo było, czy to są [ci] „z lasu” [party-
zanci], czy to Rosjanie, czy to Niemcy. 
To było strachu dopiero! Do tego nie-
ustające odgłosy bombardowanych 
stanowisk partyzantów (Partyzanci mie
li wykopane w ziemi „bunkry”, nakryte 
gałęziami, skórami różnymi. Tam się 
ukrywali w ziemi, w tych „bun
krach” [...]. Jak my szli tam kosić [po 
wojnie], to kości [były] tak rozrzucone 

po lesie, a włosy... Co tam było! To my 
szli, to kijami jeszcze odrzucaliśmy na 
boki) oraz wystrzałów artyleryjskich. 
Odgłosy walk odbijały się złowiesz-
czym echem od gór. O, jak tam grucha
ło! Tak biło, tak po tych górach, to tak 
się rozlegało. Takie ognie leciały! Żeby 
przeżyć i utrzymać rodzinę, należało 
zapomnieć o strachu i szybko przysto-
sować się do nowych realiów. Źródłem 
utrzymania większości lubomierskich 
rodzin była gospodarka. Często brako-
wało rąk do pracy — wielu mężczyzn 
uciekło „w las”, by wesprzeć partyzant-
kę. Bieda i głód zmuszały ludzi do kra-
dzieży. My mieli takie duże byki na 
Przysłopie do roboty. Złodziej te byki 
skontrolował, wiedział, że są [...]. No 
i tata rano przychodzi, a byka nie 
ma [...]. Zdenerwowany, poszedł z chło
pami i doszli tego złodzieja tam, jak do 
Szczawy się dojeżdża, to tam w te lasy 
[poszli] za śladem. No i złodziej, jak zo
baczył, że chłopy idą, tak zostawił by
ka i uciekł. Ale gdzieś tam znowu kradł, 
to go dali na posterunek, no i zamknę
li go [Niemcy]. Potem powiedział, że on 
by był zabijał siekierą, no ale wiedział, 
że chłopów jest więcej, zostawił byka 
i uciekł. Ludzie ukrywali jedzenie. Tata 
porobił takie paczki z desek i do siana 
schowali [z mamą], żeby coś było [do 
jedzenia]. Sytuacji nie poprawiały na-
łożone przez Niemców kontyngenty 
aprowizacyjne. Najlepiej było byczki 
oddawać [...]. Krowy zostawały. Woleli 
młode bydło, młode mięso, ale nie tyl-
ko. Zabierali też mleko, zboże, ziem-
niaki, słomę. Za niedopełnienie obo-
wiązku aprowizacji karano więzieniem, 
a nawet śmiercią.

Partyzantom brakowało dosłownie 
wszystkiego: broni, amunicji, ciepłych 
ubrań, a nade wszystko — żywności. Do 
domu pani Ani przychodzili często, za-
wsze późną nocą. Nie mieli co jeść [...]. 
Pozbierali, co było. Trzeba im było dać 

Wywiad



6

placki, sera i mleka [...]. Napiekłymy so
bie placków z ziemniaków. O, to będzie
my mieć na śniadanie! Poowijałymy 
w taki obrusik i w takie pudełko. Włoży
łymy pod stół, bo nie będą wiedzieć. Oni 
[partyzanci] przyszli i kopali nogami, coś 
tam pod tym stołem. A tam placki! Wzię
li te placki, pojed li [...]. My takie dzieci 
były! Schowałymy placki pod stół [...]. 
Nieraz, jak się kobiety poschodzą, to się 
śmiejemy! W zimie prosili o koce, ciepłe 
ubranie, żeby im dać, ale co było dać, 
jak my sami nie mieli? Nie byli agresyw-
ni, nie napadali na gospodarstwa, chy-
ba że pojechali do miasta, to tam mogli. 
Byli daleko, to brali, co się dało [...]. 
A jak pokradli w sklepach wałki płócien, 
to też nosili sprzedawać po domach. Tu 
u nas [w „górnym” Lubomierzu] jedna 
kobieta zahandlowała z nimi, druga 
w Lubomierzu [„dolnym”], i siedziały 
w więzieniu, bo je złapali [Niemcy]. Za 
wspieranie partyzantki zamykano w wię-
zieniach, wywożono do obozów lub za-
bijano.

W domu pani Anny zatrzymywali 
się także Rosjanie. Jak przyjechali, jak 
zaczęli gary gotować! Takie wielkie 
owce już mieli pozabijane [...]. Taki 
ruch cały był, ciasno. Jedni śpią zmę
czeni, drudzy głodni. Świat nie wi
dział! [...]. Jak oni rządzili! Trzeba było 
uciekać do kąta, co by miejsca dla nich 
zrobić. Armia Czerwona na terenie Gor-
ców pojawiła się w 1944 r., wypierając 
stopniowo Niemców na zachód. Na 
czele rosyjskich oddziałów stali etatowi 
pracownicy NKWD, których zadaniem 
było rozpracowanie struktur Armii Kra-
jowej oraz działania dywersyjne.

Można powiedzieć, że niemieccy 
żołnierze, partyzanci, a od 1944 r. — 
czerwonoarmiści traktowali Lubomierz 
jako miejsce aprowizacji, a także jako 
punkt „informacyjny”: Niemcy wypyty-
wali o „bandytów z lasu”, a „bandyci 
z lasu” — o Niemców. Rosjanie pytali 
o jednych i drugich. Gospodarz, które-
mu „składali wizytę” żołnierze obcych 
formacji, stawał przed nie lada wyzwa-
niem. Nie mógł milczeć — naraziłby 
siebie i całą swoją rodzinę. Kolabora-
cja z okupantem była jedną ze strate-
gii przetrwania, chociaż wbrew pozo-
rom nie tak powszechną (nie znam 
przypadków donosów z terenu Lubo-
mierza). Należało dyplomatycznie wyjść 
z sytuacji. Na pytanie niemieckich żoł-
nierzy o „bandytów” ojciec pani Ani od-
powiadał: No to po lasach. Tak, tak są. 
O tym, że partyzanci ukrywają się w la-
sach, wiedzieli przecież wszyscy. Prze-
rażone były przede wszystkim dzieci. 
Gdy wieczorem rozlegało się mocne 
pukanie do drzwi, pani Ania wraz z ro-
dzeństwem uciekała pod pierzynę i pła-
kała. My się bali, to my płakali. Jak te 
wojska [szły], to my płakali [...]. My 
uciekali pod pierzyny i ryczelimy.

W Lubomierzu raczej nie docho-
dziło do bezpośrednich starć między 
niemieckimi okupantami a żołnierza-

Dolina Kamienicy

Wywiad
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mi AK, a jeżeli już się zdarzały, były to 
sytuacje incydentalne i na mniejszą 
skalę. Pani Anna opowiedziała mi hi-
storię o dwóch młodych partyzantach, 
którzy jechali ze Szczawy w stronę Lu-
bomierza, gdzie czekała na nich obła-
wa. Zabili jednego, a ten drugi uciekł. 
Udało mu się uciec. Jechali po świnię. 
Wiedzieli, że jest duża świnia w Lu
bomierzu na dole. Nie trzeba być 
świadkiem wielkich bitew, żeby od-
czuć wojenny terror. Znana jest histo-
ria lubomierskiej plebanii, która zo-
stała spalona przez hitlerowców na 
oczach parafian w 1943 r. Najpierw 
zgromadzono mieszkańców na placu 
przykościelnym, gdzie kazano im le-
żeć na ziemi. Następnie pobito trzech 
zakonników, których przewieziono do 
więzienia w Nowym Sączu. Ostatecz-
ne trafili do obozu zagłady Auschwitz- 

-Birkenau. Miał to być odwet za popie-
ranie ruchu oporu.

W Lubomierzu, w Rzekach, miesz-
kała tylko jedna żydowska rodzina. 
Niemcy spalili całe gospodarstwo, 
a rodzinę, w tym pięć córek, wywieźli 
do Mszany Dolnej. Dotarłam do źró-
deł, z których wynika, że córki zostały 
zamordowane w Mszanie, ojca nato-
miast wywieziono „na roboty”. Udało 
mu się uciec, ukrywał się w lesie. 
W wyniku donosu został schwytany 
i zastrzelony przez hitlerowców. Pani 
Anna doskonale pamięta rodzinę ży-
dowską i bardzo ciepło wspomina za-
bawy z córkami pana Chaskiela. Oni 
przychodzili do nas, my przychodziły 
do nich. Poprzychodzili po mleko, po 
ser [...]. A potem my płakały za nimi. 
O, jak my płakały, jak ich wywozili 
stąd. Jezus, tak.

Lubomierz

Wywiad
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Niestety, zdarzały się także nie-
chlubne incydenty z udziałem party-
zantów. Chłopaki nieśli taką maź, żeby 
sprzedać chłopom na koła, co by koła 
dobrze się obertały. No i oni myśleli, że 
to tu coś sprzedadzą. Szli, dwóch bra
ci. A tam byli partyzanci w tej leśni
czówce [leśniczówka w Rzekach]. Oni 
widzieli, że tam cały jest obóz party
zantów. Doszli tutaj do Lubomierza, 
a oni [partyzanci] sobie umyślili, że ich 
zdradzą, że oni tam mieszkają. Poszli 
po nich, wrócili i tam w lesie zastrzeli
li. Zaraz nad leśniczówką. To takie faj
ne chłopaki były. Biedni, szli,[myśląc,] 
że coś sprzedadzą. Ale ich szkoda by
ło. Nie należy usprawiedliwiać takiego 
postępowania, zanim jednak zacznie-
my osądzać (jeżeli w ogóle mamy do 
tego prawo), trzeba pamiętać o całym 
kontekście historycznym. Bała się nie 
tylko ludność cywilna, z pewnością ba-
li się też partyzanci. Pamiętajmy, że 
obok zawodowych żołnierzy byli wśród 
nich mężczyźni, którzy „uciekli w las”, 
by wspierać ruch oporu. Mieli za sobą 
szybkie wojskowe szkolenie, nic poza 
tym. Ukrywali się w lasach, mieli pro-
blemy z aprowizacją, cierpieli głód. Ja-
ko żołnierze AK mieli prawo do natych-
miastowego wykonania wyroku kary 
śmierci wówczas, gdy skazany działał 
„na szkodę Państwa Polskiego”. Takie 
przypadki zdarzały się także w Lubo-
mierzu. Z rąk partyzantów zginął leśni-
czy, który miał kolaborować z Niemca-
mi. Złapali tam u sąsiada, on tam wy
szedł po jajka, po mleko i wzięli go 
stamtąd. Pod Przysłopem zamordowali. 
On jeszcze nie skończył życia, [...] wy
szedł spod tych gałęzi na wierzch i jesz
cze tam on żył, na tych gałęziach. Dzie
ci szły ze szkoły, co strachu było! 
Tu skrwawiony cały, ale on już później 
skonał [...]. A potem wszystkie dzieci 
ze szkoły musiały zdawać protokół 
[...].

Lubomierz został wyzwolony 
26 stycznia 1945 r. My się cieszyli, że 
już front przeszedł, że już się Niemcy 
wycofali, Rosjanie wygrali. Nikt jednak 
nie świętował. Kolejne lata nie przynio-
sły oczekiwanej ulgi. Trzeba było się 
szybko przystosować do nowych, powo-
jennych realiów.

Wojna nie oszczędziła więc nawet 
małej gorczańskiej wsi. Część męż-
czyzn uciekła, by u boku żołnierzy AK 
walczyć o wyzwolenie Polski, a ci, któ-
rzy zostali, nie wiedli spokojniejszego 
życia. Strach, terror, bieda, niepewność 
towarzyszyły ludziom na co dzień. Naj-
bardziej cierpiały dzieci, które nie rozu-
miały przecież skutków decyzji poli-
tycznych. Beztroskie dzieciństwo nagle 
zostało przerwane przez działania wo-
jenne. Dzieci nie mogły być dłużej 
dziećmi — stawały się małymi dorosły-
mi. Po ponad siedemdziesięciu latach 
wiele wspomnień jest nadal żywych, 
nie da się ich wyprzeć z pamięci.

Na podstawie rozmowy z panią Anną 
Rucką, z domu Kołodziejczyk

 
Ewelina Janowska 

III rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach UP 

Absolwentka  
antropologii historycznej UP

Przy pisaniu niniejszego artykułu wykorzysta-
no następujące publikacje:
Kurzeja M., Druga wojna światowa w Gor

cach. Okupacja, www.gorczanskipark.pl/
page,art,id,88,kategoria,_II_wojna_swia-
towa_w_Gorcach_Okupacja.html (dostęp: 
20 IX 2016).

Materiały etnograficzne z powiatu limanowskie
go, http://adamv0.republika.pl/www/mlubo-
mierz.html (dostęp: 20 IX 2016).

Największa zbrodnia w historii regionu, http://  
limanowa.in/wydarzenia,2316.html (dostęp: 
20 IX 2016).

Fotografie w tekście E. Janowskiej

Wywiad
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Naukowe Koło Edytorskie funkcjonuje 
na Uniwersytecie Pedagogicznym od 
2011 r. Przez kilka lat działania zorga-
nizowało m.in. konferencję naukową 
„TYPOgraficzne PRZESTRZENIE” oraz 
warsztaty tematyczne, wydawało też 
swoje czasopismo „Pismo Proste”. W ze-
szłym roku Koło po chwilowej przerwie 
wznowiło działalność. 

W roku akademickim 2015/2016 Koło 
zapoczątkowało cykl spotkań „50 twarzy 
książki. Jak książkę widzi...” Udało się 
zorganizować dwa spotkania: z panem 
Robertem Olesiem, współwłaścicielem 
wydawnictwa d2d, prawdziwym pasjo-
natem typografii, i z Urszulą Łu pińską, 
właścicielką firmy Pani Ko rektor, freelan-
cerką, blogerką i popularyzatorką po-
prawności językowej. Mie liś my także 
warsztaty z panią Ewą Bednarską-Gry-
niewicz, redaktorką i korektorką, która 
mówiła o historii i zastosowaniu znaków 
korektorskich oraz o znaczeniu korekty 
w procesie wydawniczym książki, a tak-
że z panią Katarzyną Agnieszką Dyrek, 
tłumaczką literatury popularnej, która 
opowiedziała nam, jak wygląda jej pra-
ca i z czym się w niej spotyka każdego 
dnia. Nawiązaliśmy współpracę z Kołem 
Edytorów UJ i Kołem Edytorów KUL. Efek-
tem tej drugiej współpracy jest opubliko-

wanie przez członkinie naszego Koła ar-
tykułów w czasopiśmie „Lapsus Cala-
mi”. W tym roku chcemy wybrać się na 
warsztaty do Domu Słów w Lublinie i na 
Targi Książki w Krakowie, kontynuo wać 
spotkania w ramach „50 twarzy książki”, 
pozwiedzać trochę krakowskich wystaw 
oraz zorganizować otwarte warsztaty 
przygotowywania prac licencjackich 
i magisterskich w najpo wszechniejszym 
edytorze tekstu — Wordzie. 

Wbrew pozorom działania Koła są 
skierowane nie tylko do studentów edy-
torstwa. Każdy z nas w pewnym momen-
cie studiów zaczyna zmagać się choćby 
z pisaniem pracy zaliczeniowej czy dy-
plomowej, a od nas można się dowie-
dzieć, jak zrobić to bezbłędnie i szybko. 
Aby porozmawiać o tym z ludźmi, dla 
których skład i łamanie książki to fascy-
nująca przygoda, przyjdź na nasze spo-
tkanie. Informacje o nim pojawią się na 
pewno na naszym fanpage’u na Face-
booku. Zapraszamy do jego śledzenia!

https://www.facebook.com/nekup/ 
?fref=ts

Ilona Sieradzka 
Przewodnicząca NKE UP 

II rok filologii polskiej SUM

Naukowe Koło 
Edytorskie

Chcesz wiedzieć, dlaczego jednym z najpopularniejszych fontów na  ■
świecie jest Times New Roman? Intryguje Cię, czym różni się font od 
czcionki? Nie panujesz nad Wordem, praca w rozsypce, a termin oddania 
niepokojąco bliski? Na te i inne pytania znamy jako edytorzy z UP odpowie-
dzi i chętnie się nimi podzielimy!

Nowinki kół naukowych
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Dołącz do  
AKT „STOCZE”!

Nowinki kół naukowych

Akademicki Klub Turystyczny „STO-
CZE” przy Uniwersytecie Pedagogicz-
nym zrzesza osoby zainteresowane ak-
tywną turystyką, kochające góry i przy-
rodę.

Chodzimy i biegamy po górach, 
wspinamy się, żeglujemy, jeździmy na 
nartach i rowerze. W słoneczne dni 
spacerujemy ze Slackiem po Parku Jor-
dana.

Od października ruszamy z war-
sztatami, slajdowiskami i wyjazdami. 
Kto wie... Może Ty podsuniesz nam po-
mysł na inną aktywność?

Idea pojawiła się w głowach dwóch 
studentek — Ani Podhoreckiej i Sabiny 
Ciszak — już w zeszłym roku. Chcemy 
reaktywować przy naszej Uczelni Klub 

Turystyczny PTTK, który został założony 
w 1955 r., a później znajdował się 
w stanie hibernacji.

Co robimy? Chcemy pokazać, że 
warto podróżować, warto poznawać.

Z AKT „Stocze” możecie zajrzeć do 
lasu, tętniącego życiem miasta, wejść 
na wysoki szczyt albo posiedzieć przy 
ognisku. Jesteśmy dla Was!

jak stać się jednym z nas? 
Wystarczy wybrać się z nami na wy-
cieczkę. Z reguły mają one charakter 
spontaniczny, czasem są organizowane 
z wyprzedzeniem. Nie musicie od razu 
wstępować do PTTK, możecie zoba-
czyć, jak nasza działalność wygląda 
od kuchni, i dopiero potem podjąć de-
cyzję. 

a
ut

or
: 

A
. 
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Możecie też zdecydować się na wy-
robienie legitymacji członkowskiej PTTK 
(chętnie Wam w tym pomożemy).

Dlaczego Oddział Akademicki 
PTTK?

Ponieważ — naszym zdaniem — warto 
się rozwijać. Nawet starożytni mówili, 
że podróże kształcą.

 Studiowanie czasem bywa ciężkie, 
dlatego chcemy stworzyć społeczność 
akademicką, która pomoże przetrwać 
uniwersyteckie zawirowania.

Poza tym, kiedy, jeśli nie teraz, znaj-
dziesz czas na podróżowanie? Myślisz, 
że nie dasz rady? Studiujesz, pracu-
jesz? Nic bardziej mylnego.

Kontakt: 
https://aktstocze.wordpress.com
www.facebook.com/stocze
stocze.pttk@gmail.com

 
Sabina Ciszak 

I rok pedagogiki specjalnej SUM

Fotografie w tekście S. Ciszak

Nowinki kół naukowych
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Nowy rok akademicki, nowy 
numer „Studens Scribit”, nowa 
Naczelna, a co za tym idzie — 
nowe artykuły. W poprzednich 
numerach pisałam o fotografii 
i to się nie zmienia, nadal bę-
dę próbowała zarazić was tą 
wspaniałą sztuką kreowania 
rzeczywistości widzianej włas-
nymi oczami. Było o historii 
słów kilka, o fotografii portreto-
wej, o fotografowaniu momen-
tu, o tym, jak radzić sobie na 
początku, żeby się nie zrazić. 
I pojawia się pytanie: co dalej? 
Pomyślałam, że warto pisać 
o fotografii, ale od innej strony. 
Zapraszam więc do lektury!

Selfie, inaczej: sweet focia, 
fotka z rąsi — określeń jest kil-
ka, a sens jeden. Nie ma chy-
ba osoby, która nie wie, czym 
jest selfie. Zjawisko, które 
w ostatnich latach nie tylko 

przybrało na sile, ale także zy-
skało ogromną popularność, 
zarówno wśród artystów, poli-
tyków, celebrytów, jak i wśród 
nas. To już nie tylko kwestia 
uwieczniania każdego momen-
tu w życiu, ale pomysł na zaro-
bienie „dobrego hajsu” za po-
mocą małego narzędzia, jakim 
jest nowy smartfon (coraz czę-
ściej wybieramy lepsze telefo-
ny z przekonaniem, że może 
uda się dzięki nim zrobić lep-
sze selfie — no nie wiem, nie 
kupuję tego). Nie będę tutaj pi-
sać o tym, że mnie to nie doty-
czy, bo dotyczy. Samej zdarza 
mi się pstryknąć „selfiaczka”, 
choć sensownego powodu tak 
naprawdę nie znam albo nie 
chcę go przyjąć do wiadomo-
ści. W każdym razie, na pod-
stawie badań prowadzonych 
przez Oxford University Press 

SELfIE-MODA, 
czyli 

fOTOgRAfIA  
OD INNEj STRONy

Fotografia
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serwis The Oxford Dictionaries 
ogłosił w 2013 r. selfie słowem 
roku. Przypadek?

Słowo selfie jest wykorzy-
stywane przede wszystkim wte-
dy, gdy mowa o tworzeniu 
włas nego wizerunku, budowa-
niu swojej tożsamości. Skąd 
zatem taka spektakularna po-
pularność selfie? Wynika to na 
pewno z uwarunkowań techno-
logicznych, ale także z kultury. 
Robienie sweet foci stało się 
czymś w rodzaju społecznej 
praktyki. Zdjęcia te są szczegól- 
nie popularne, ponieważ w bez- 
refleksyjny sposób generują ko- 
munikaty, które są automatycz-
nie rozumiane przez odbior-
ców. Częstotliwość i sposób ich 
publikowania są najlepszym 
dowodem popularności w sieci, 
zwłaszcza na portalach spo-
łecznościowych, takich jak Face-
book czy Instagram, co w nie-
których przypadkach przekła-
da się na ogromne liczby laj-
ków i pozytywnych komentarzy. 
Moda na selfie osiągnęła takie 
rozmiary, że niektóre firmy wy-
produkowały specjalnie selfie 
sticki, wspomagające robienie 
lepszych zdjęć.

Czy selfie może być obse-
sją? Zdecydowanie tak! Po-
twierdza to przypadek dziewięt-
nastoletniego Danny’ego Bow-
mana z Wielkiej Brytanii, który 
cierpi na uzależnienie od sel-
fie. Chłopak prawie 10 godzin 
dziennie spędzał z telefonem 
w ręku, robiąc sobie różne auto-
portrety. Uznał, że musi osiąg-
nąć perfekcję. Poświęcał temu 
tak dużo czasu, że przestał 
chodzić do szkoły i na pół roku 
zamknął się w pokoju, aby 

efekt był jeszcze bardziej spek-
takularny. Wszystkie pienią-
dze, jakie miał, wydał na ko-
smetyczkę, markowe ubrania 
i fryzjerów. Ta obsesja wpędzi-
ła go w depresję i dysmorfofo-
bię, czyli patologiczne przeko-
nanie o nieestetycznym wyglą-
dzie, przedawkował leki, pró-
bując popełnić samobójstwo... 
Wielu z nas wydaje się to dość 
dziwne, bo co może być złego 
w robieniu sobie zdjęć? Otóż 
może to nie tylko wpływać na 
zaburzenia mentalne, świad-
czyć o niskim poziomie samo-
oceny czy też o narcyzmie albo 
skłonności do uzależnień, ale 
także może doprowadzić do... 
utraty życia. Bywały przypadki, 
że ktoś zapragnął zrobić sobie 
selfie, jakiego jeszcze nikt nie 
miał, i spadał ze skały bądź 
topił się w rzece. Dlatego rób-
my selfie z rozsądkiem, dla za-
bawy, ale nie przesadzajmy. 

Powszechnie wiadomo, że 
nie wszyscy podążamy za mo-
dą i trendami, a ci, którzy chcą 
zademonstrować swoją nie-
chęć do robienia selfiaczków, 
mogą przyłączyć się do ruchu 
o nazwie „no selfie”. Wystar-
czy wrzucać na portale spo-
łecznościowe nieudane auto-
portrety, pokazujące tylko ka-
wałek ciała, które za pomocą 
różnych aplikacji można za-
bawnie zdeformować. Chyba 
że boisz się stracić „twarz” 
w wirtualnym świecie i tego, że 
znajomi będą cię odbierać ja-
ko niezłego świra. 

Karolina Borowa
II rok socjologii SUM

Fotografia
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Nie od dziś wiadomo, że co dwie gło-
wy to nie jedna. Współpraca i wymia-
na doświadczeń stymuluje i przyspie-
sza rozwój, nie powinno zatem dziwić 
dążenie do jak najszerszego udostęp-
niania wiedzy. Proces komunikowania 
naukowego stale podlega przekształ-
ceniom, co spowodowane jest w dużej 
mierze dynamicznym rozwojem Inter-
netu, coraz częściej mówi się o: otwar-
tej nauce, e-nauce czy Nauce 2.0, wy-
rosłych na kanwie coraz powszech-
niejszego w świecie nauki ruchu Open 
Access.

Nie jest to zjawisko zupełnie nowe, 
a konsekwentna kontynuacja schema-
tu dystrybucji wiedzy przez publiko-
wanie wyników badań. Sięga ona 
XVII w., kiedy to powstawać zaczęły 
czasopisma naukowe, a wszelkie nie-
opublikowane w nich wnioski, choćby 
niezwykle odkrywcze, w praktyce sta-
wały się niezauważalne, wręcz nie ist-
niały1. Uważa się, że podobnie będzie 
w przyszłości z informacjami niedo-
stępnymi w sieci.

NAUKA 2.0

Projekt Science Commons2 zakłada, że 
Nauka 2.0 składa się z czterech ele-
mentów, opierających się na otwartym 
dostępie do:

1 M. Nielsen, The Future of Science, http://mi-
chaelnielsen.org/blog/the-future-of-science-2/ 
(dostęp: 8 V 2016).

2 http://sciencecommons.org/about/details/ 
(dostęp: 08 V 2016).

1) t r e ś c i;
2) n a r z ę d z i, czyli wszelkich mate-

riałów niezbędnych do powtórzenia da-
nego badania (dostępność narzędzi 
generycznych, odczynników, oprogra-
mowania, metod badawczych itd.);

3) d a n y c h, co wiąże się z możli-
wością swobodnego rozprowadzania, 
kopiowania, formatowania i łączenia 
danych w celu wykorzystania ich w no-
wych badaniach;

4) c y b e r i n f r a s t r u k t u r y, czyli 
otwartej, publicznej infrastruktury prze-
znaczonej do przechowywania treści 
i danych.

CZyM jEST OPEN ACCESS?

Istnieją właściwie dwa typy otwartego 
dostępu: open access gratis i libre. 
O t w a r t y  d o s t ę p  g r a t i s  to „dar-
mowy i otwarty dostęp — rozpowszech-
nianie utworu lub przedmiotu prawa 
pokrewnego w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym oraz 
możliwość nieodpłatnego i technicznie 
nieograniczonego korzystania z nich 
zgodnie z właściwymi przepisami o do-
zwolonym użytku lub o innych wyjąt-
kach przewidzianych w przepisach pra-
wa”3. 

3 M. Niezgódka i in., Wdrożenie i promocja 
otwartego dostępu do treści naukowych i eduka
cyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. 
Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, 
Warszawa 2011, https://www.nauka.gov.pl/g2/ory-
ginal/2013_05/a665fd3a44d6d10c1f8644b190673- 
ae8.pdf (dostęp: 8 V 2016).

OPEN ACCESS 
A PRAWA AUTORSKIE

Felieton



15

O t w a r t y  d o s t ę p  l i b r e  to „wol-
ny i otwarty dostęp — rozpowszechnia-
nie utworu lub przedmiotu prawa po-
krewnego w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym wraz 
z udzieleniem każdemu licencji na nie-
ograniczone, nieodpłatne i niewyłącz-
ne korzystanie z nich oraz z ich ewen-
tualnych opracowań; licencja może za-
wierać postanowienia nakładające na 
korzystającego zobowiązania nienaru-
szające istoty uprawnienia do nieogra-
niczonego, nieodpłatnego i niewyłącz-
nego korzystania, takie jak obowiązek 
przekazania odbiorcy informacji o twór-
cy, producencie lub wydawcy, przed-
miocie licencji oraz o jej postanowie-
niach lub obowiązek udostępnienia od-
biorcom przedmiotu licencji lub jego 
opracowania na takiej samej licen-
cji”4.

Udostępnienie publikacji naukowej 
w otwartym dostępie gratis usuwa jedy-
nie podstawowe ograniczenia w korzy-
staniu z publikacji. Użytkownik może ją 
pobrać i nieodpłatnie wykorzystywać 

4 Tamże.

na potrzeby własne, może być ona cy-
towana, a niekiedy nawet przedruko-
wywana lub w inny sposób udostępnia-
na w całości np. studentom i uczniom. 
Każde takie działanie musi jednak 
mieć podstawę w postaci konkretnego 
przepisu o dozwolonym użytku i speł-
nić wszystkie wskazane w nim wyma-
gania. 

Otwarty dostęp libre to otwarty do-
stęp gratis wraz z dodatkowym zezwo-
leniem na korzystanie z utworu poza 
zakresem dozwolonego użytku. W pew-
nym uproszczeniu: wolność oznacza tu 
możliwość czynienia z utworem tego 
wszystkiego, co może z nim czynić pod-
miot praw autorskich.

Jeżeli zgoda uprawnionego nie da-
je użytkownikowi tak szerokich możli-
wości, jak zakłada model OA libre, ale 
są one i tak większe niż w przypadku 
OA gratis, to najprawdopodobniej tekst, 
z którym mamy do czynienia, udostęp-
niono na zasadach zakotwiczonych 
gdzieś pomiędzy tymi dwoma mode-
lami.

Otwarty dostęp libre obejmuje tylko 
te publikacje, które udostępniane są 
wraz z zezwoleniem na nieograniczo-

Felieton

ht
tp

://
cr

ea
tiv

ec
om

m
on

s.
pl



16

ne, nieodpłatne i niewyłączne korzysta-
nie z nich oraz z ich ewentualnych 
opracowań (pełne wtórne wykorzysta-
nie). Tak szerokie zezwolenia zwykło 
się nazywać w o l n y m i  l i c e n c j a m i. 

LICENCjE CREATIVE COMMONS 

W odniesieniu do utworów innych niż 
programy komputerowe (również publi-
kacji naukowych) zdecydowanie naj-
większą popularnością cieszą się wzory 
licencji przygotowanych przez organiza-
cję Creative Commons (CC). Organiza-
cja ta nieodpłatnie udostępnia każdemu 
zainteresowanemu sześć wzorów licen-
cji, każda z nich jest niewyłączna i udzie-
lana bez ograniczeń czasowych oraz te-

rytorialnych, obejmuje także wszystkie 
znane pola użytkowania. 

We wszystkich licencjach występuje 
k l a u z u l a  u z n a n i a  a u t o r s t w a 
(BY), nakładająca obowiązek przekazy-
wania odbiorcom utworu określonych 
informacji o twórcy. Formuła „na tych 
samych warunkach” (ang. sharealike 
(SA)), w innych wolnych licencjach zwa-
na klauzulą copyleft) oznacza z kolei 
wymóg udzielania do udostępnianego 
utworu licencji takiej samej jak licencja 
oryginału. 

Klauzula u ż y t k u  n i e k o m e r c y j -
n e g o  (ang. noncommercial (NC)) to 
zakaz komercyjnego korzystania z li-
cencjonowanego utworu, a warunek 
„bez utworów zależnych” (ang. no deri
vatives (ND)) jest równoznaczny z za-
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kazem korzystania i rozporządzania 
opracowaniami utworów. 

Wszystkie możliwe kombinacje czte-
rech klauzul tworzą sześć wzorów licen-
cji CC:

— CC-BY
— CC-BY-SA
— CC-BY-ND
— CC-BY-NC
— CC-BY-NC-SA
— CC-BY-NC-ND

CO Z PRAWEM AUTORSKIM?

Wiele osób błędnie sądzi, że wszelkie 
znalezione w Internecie teksty mogą być 
wykorzystane w dowolny sposób, ponie-
waż skoro autor pozwolił na otwarty do-
stęp do utworu, to zrzekł się tym samym 
praw autorskich. Tymczasem o t w a r t y 
d o s t ę p  n i e  o z n a c z a  r e z y g n a -
c j i  z  p r a w  a u t o r s k i c h. Co więcej, 
zrzeczenie się praw nie jest w polskim 
systemie prawa autorskiego możliwe, 
a przeniesienie do domeny publicznej 
następuje wyłącznie w wyniku upływu 
czasu ochrony autorskich praw majątko-
wych. K a ż d y  p o d m i o t  w d r a ż a j ą -
c y  o t w a r t y  d o s t ę p  d o  p u b l i k a -
c j i  n a u k o w y c h  m u s i  u z y s k a ć 
z g o d ę  o s ó b  u p r a w n i o n y c h  d o 
t y c h  p u b l i k a c j i. 

Twórca jest zawsze podmiotem au-
torskich praw osobistych, a jeżeli jest 
też jednocześnie podmiotem autorskich 
praw majątkowych, to udostępnienie 
publikacji naukowej w wybranym mo-
delu otwartego dostępu zależy tylko od 

niego samego. W praktyce prawa ma-
jątkowe często należą jednak (w róż-
nym zakresie) do innych osób — współ-
twórców, wydawców, instytucji, dla któ-
rych autor pracuje.

Wątpliwości co do sposobu udo-
stępniania utworów można łatwo unik-
nąć, umieszczając w otwartym dostępie 
ostateczną wersję autorską zamiast 
wersji po opracowaniu redakcyjnym 
(ostateczna wersja wydawcy), choć naj-
lepiej po prostu wcześniej dopilnować, 
by w umowie zawieranej z wydawcą 
znalazły się postanowienia umożliwia-
jące umieszczanie w otwartym dostępie 
utworu w wersji przetworzonej przez re-
dakcję wydawnictwa, bądź podjąć 
współpracę z wydawcą, który sam dzia-
ła już w modelu otwartego dostępu5.

Polityka Open Access budzi pewne 
wątpliwości i obawy, jak wszystko, co 
nowe i jeszcze nie w pełni poznane, 
lecz przy odpowiednim podejściu i dba-
łości o uwzględnianie ogólnie przyję-
tych zasad użytkowania utworów funk-
cjonujących w Internecie szybko okaże 
się, że w tej grze nie ma przegra-
nych — zyskują zarówno użytkownicy 
i autorzy, jak i sama nauka oraz jej roz-
wój, a chyba przecież o to w tym wszyst-
kim chodzi.

Edyta Gałuszka 
II rok informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa SUM

5 K. Siewicz, Otwarty dostęp do publikacji 
naukowych. Kwestie prawne, Warszawa 2012, 
https://repin.pjwstk.edu.pl/files/Otwarty_dostep_
do_publikacji_naukowych.pdf (dostęp: 8 V 2016).

Felieton
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Na początku kilka słów ode mnie. 
Wcześ niej „gospodynią” tej rubryki by-
ła Paulina Gołąb, która z pasją opisy-
wała historie kobiet niepokornych. Po-
stanowiłam kontynuować te opowieści 
w dowód szacunku dla poprzedniej Re-
daktor Naczelnej. 

Każdy z nas potrafiłby wyrecytować 
nazwiska mężczyzn, którzy coś w życiu 
osiągnęli, buntowali się przeciwko nie-
sprawiedliwemu systemowi lub podaro-
wali ludzkości coś wielkiego.

Ile nazwisk takich kobiet jesteśmy 
w stanie wymienić? Maria Skłodowska- 
-Curie? Joanna d’Arc? A przecież jest 
ich znacznie więcej.

Postanowiłam wam dzisiaj przed-
stawić trochę inny rodzaj odwagi, bo 
przecież bycie na scenie i głoszenie 
tekstów, które z założenia mają śmie-
szyć publiczność (bądź nie), jest czy-
nem naprawdę odważnym. 

Polska scena kabaretowa jest bo-
gata w barwne postacie: Jeremi Przybo-
ra, Jerzy Wasowski, Marcin Daniec, Je-

rzy Kryszak, Robert Górski czy Piotr 
Bałtroczyk... Każdy o nich słyszał, wie-
lu ich podziwia, wszyscy zaśmiewali się 
do łez, gdy ci panowie pojawiali się na 
scenie. A co z kobietami? Wśród nich 
również mamy wiele nietuzinkowych 
postaci. Pozwólcie, że przybliżę Wam 
niektóre.

IRENA KWIATKOWSKA

Bo ja jestem kobieta pracują-
ca — żadnej pracy się nie boję.

Irena Kwiatkowska zasłynęła z postaci 
Kobiety Pracującej w serialu Czterdziesto
latek. Stała się w ten sposób ikoną 
emancypacji kobiet i — co najlepsze — 
symbolem, traktowanym z przymruże-
niem oka, zawierającym w sobie jedno-
cześnie całe pokłady słuszności idei 
„kobiety pracującej” w epoce... socjali-
zmu. Wraz z Edwardem Dziewońskim, 
Wiesławem Gołasem, Janem Kobu-
szewskim i Wiesławem Michnikowskim 

KObIETA NA WESOłO, 
czyli 

PłEć PIęKNA 
RóWNIEŻ  

MA POCZUCIE hUMORU

Historie kobiet niepokornych 
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stanowiła trzon kabaretu Dudek. Wy-
stępowała tam m.in. w skeczach: Hob
byści („— A co to takie słone? — Cu-
kier”.), Pralnia („— Chciałbym odebrać 
moją koszulę. — Może pan dostać dwie 
pary kalesonów zamiast tej koszuli. Al-
bo, jeśli pan woli, cztery chustki do no-
sa”.), Na poczcie („Przyjdzie jaki bur-
żuj, wywali gotówką piętnaście groszy 
i ma Sienkiewicza”). Wiele tych skeczy 
wyśmiewało ustrój socjalistyczny i po-
kazywało groteskowe sytuacje dnia co-
dziennego. 

Występowała też w Kabarecie Star-
szych Panów. To tutaj zaśpiewała pięk-
ną Balladę jarzynową. To przecudna 
piosenka o tragicznej miłości, przypra-
wiona „warzywną metaforyką”. Bardziej 
popularne od ballady jest jej wykonanie 
piosenki Prysły zmysły (muzyka Jerzego 
Wasowskiego, tekst Jeremiego Przybory), 
która stała się ponadczasowym podręcz-
nikiem zbywania mężczyzn.

Kim dla mnie jest Irena Kwiatkow-
ska? To kobieta pełna elegancji i ory-
ginalnego poczucia humoru. Nie bała 

Historie kobiet niepokornych 

Irena Kwiatkowska (www.se.pl/galerie/)
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Joanna Kołaczkowska podczas występu w Zie-
lonej Górze w 2007 r. (fot. M. Gierasimowicz, 
za: pl.wikipedia.org/wiki/)

się wyśmiewać ustroju, w którym, 
chcąc nie chcąc, żyła. Jest dla mnie 
swoistą inspiracją. Pokazała mi, jak 
wiele można pokazać kobiecości, wy-
kpiwając ludzkie przywary, z jaką gra-
cją można się śmiać. 

Niestety, nie jest nam dane nadal 
podziwiać panią Irenę na scenie. Zmar-
ła w 2011 r., pozostawiając znaczny do-
robek zarówno w dziedzinie filmu, ka-
baretu, jak i radia. Była artystką pracu-
jącą i żadnej formy artyzmu się nie ba-
ła. Każdą traktowała z właściwą sobie 
swobodą, za co ją niezmiernie podzi-
wiam.

jOANNA KOłACZKOWSKA

Tu się nic nie przedsięwziwia! 

Pani Joanna gra w kabaretach od 
1988 r. Nagrywała też skecze radiowe 
pod szyldem Wytwórni Dźwięków Trrrt. 
Założyła niezależną wytwórnię filmową 
A’yoY, w której powstało kilka cieka-
wych filmów, w tym wyreżyserowany 
przez nią obraz Nakręceni. W latach 
1989–1999 występowała w kabarecie 
Potem. Jeśli jeszcze nie widzieliście Ba
jek dla potłuczonych, to radzę je ko-
niecznie obejrzeć. Bo tylko się Wam 
wydaje, że znacie Królową Śniegu czy 
Piękną i bestię. Kabaret Potem (z Joan-
ną Kołaczkowską) pokazał inny sposób 
patrzenia na te i inne baśnie. Artyści 
naśmiewali się jednak nie tylko z baś-
ni. Tworzyli skecze nawiązujące do 
książek, które należą do klasyki litera-
tury. Tak powstały m.in.: Szybki Magbet 
(odkrywa groteskowość poczynań Mak-
beta), W pustyni i w puszczy (z zabaw-
ną puentą), a nawet parodia jednej 
z najsłynniejszych greckich tragedii — 
Antygony („— Grzebałaś, co? — Grze-
bałam”.). Prawdziwa gratka dla wielbi-
cieli literatury. 

Myślę, że taki dorobek ma związek 
z wykształceniem samej pani Joanny. 
Otóż jest ona absolwentką Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Gó-
rze. Napawa mnie to nadzieją, że jeśli 
nawet nie uda mi się znaleźć pracy 
zgodnie z moim wykształceniem, to za-
wsze mogę podążyć drogą Kołaczkow-
skiej, co wydaje mi się bardzo zachęca-
jące. Sądzę również, że jej wykształce-
nie miało wpływ na formę językową 
skeczy. Bardzo często pojawiają się 
w nich gry słowne, co pokazuje, jak 
istotny jest dla niej i innych kabarecia-
rzy język. Było to zauważalne zarówno 
w skeczach kabaretu Potem, jak i póź-
niej, w twórczości kabaretu Hrabi. 

W tym ostatnim pani Joanna gra do 
dziś, wykorzystując wiele tricków języ-
kowych, groteskę oraz wprowadzając 
eksperymenty artystyczne (grupa za-
prezentowała nowe metody rozśmie-
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szania publiczności w przedstawieniu 
Co jest śmieszne). Kabaret Hrabi jest 
bardzo kreatywny, a tematyka, którą 
porusza, dotyczy właściwie wszystkie-
go. Tak powstały skecze o przemocy 
domowej (ofiarą jest mąż, a ciemięży-
cielką żona), o urzędzie skarbowym 
(„Oni są między nami. Oni między na-
mi są. Nie mają łusek na twarzy, nie 
mają wystających zębów, ale są. A kie-
dy dochodzi do spotkania, to to, że są 
podobni do ludzi, nie czyni z urzędnika 
skarbowego człowieka”) czy o różni-
cach między kobietą a mężczyzną (po-
wstały dwa bliźniacze skecze; w jed-
nym Joanna Kołaczkowska udaje męż-
czyznę, a w drugim kobietę grają Da-
riusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch).

Joanna Kołaczkowska zaimponowa-
ła mi swoją osobowością. Zdominowa-
ła męski skład kabaretu Hrabi i stała 
się jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych postaci sceny kabaretowej. Potra-
fi śmiać się artystycznie, robić miny 
oraz mówić na wiele sposobów. Odkry-
ła nowe możliwości rozśmieszania pu-
bliki i stała się mistrzynią w swoim fa-
chu.

KRySTyNA SIENKIEWICZ

To, co mam, to nie dam. A co 
nie mam, to skąd wezmę?

To kobieta znana głównie ze swojej gry 
aktorskiej. Jej kariera rozpoczęła się 
całkowicie przypadkowo. W 1955 r. za-
stąpiła chorą koleżankę w Studenckim 
Teatrze Satyryków i już tam została. 
Później był debiut na wielkim ekranie 
(dramat Pożegnania). Zaczęła wystę-
pować w serialach i tak później poto-
czyło się jej życie... 

Swoją kabaretową aktywność zapo-
czątkowała w Kabarecie Starszych Pa-

nów. Pojawiała się w nim w latach 
1958–1966. Najbardziej jednak zasłynę-
ła ze swoich monologów. Pokazywała 
w nich inny sposób patrzenia na świat. 
Podczas występu w Opolu w 1994 r. 
opowiadała o rozmowach telefonicz-
nych. Telefon stał się pretekstem do dy-
gresji na temat świata polityki, spraw 
małżeńskich i nauki jazdy samocho-
dem („Za mną stuknięty, bo mnie puk-
nął, a przede mną puknięty, bo go stuk-
nęłam”). Jej monologi cechuje niezwy-
kła odwaga. Wiele z nich zawiera pod-
teksty seksualne. Widać to wyjątkowo 
dobrze w monologu Lekcja historii, któ-
ry traktował o Aleksandrze Maceduń-
skim (nie, moi drodzy, to nie jest lite-
rówka, dotychczas Was okłamywano!). 
Szczególnie godny zapamiętania jest 
fragment: „Wtedy na swojej drodze spo-
tkał piękną Greczynkę, powiedział do 
niej: «Podobasz mi się», ona odpowie-
działa cynicznie: «Widzę». Słuchajcie! 
On tak się rozszalał, że powiedział do 
niej: «Spotkajmy się jutro pod kolumną 
joańską, ale koniecznie bądź bez maj-
tek, bo mam ci coś bardzo ważnego do 
powiedzenia»”. 

W późniejszych występach pani Kry-
styna nie zmieniła spojrzenia na świat. 
Wciąż bardzo lekko traktuje sprawy 
damsko-męskie. Dalej opowiada żarty 
śmieszące kolejne pokolenia. Zapra-
szam do obejrzenia jej monologów, cho-
ciażby z cyklu Na stojaka! z 2006 czy 
2007 r. „Wywlekła mi narzeczonego. Kie-
dy byłam piękna i młoda. Dosłownie 
przedwczoraj” — ten fragment doskona-
le pokazuje, że pomimo upływających 
lat pani Krystyna zachowała świeżość 
i młodzieńcze poczucie humoru. 

Jest bardzo barwną postacią. Wcie-
la się na scenie w stereotypową blon-
dynkę i opisuje świat z jej punktu wi-
dzenia. Do szczypty nieszkodliwej głu-
poty dorzuca garść gier słownych i po-
wstaje mieszanka naprawdę wybucho-
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wa. Zawsze występowała na scenie 
w błyszczącej marynarce i koronkowej 
rękawiczce bez palców, co tylko doda-
wało jej uroku. Nie potrafię sobie wy-
obrazić światka kabaretowego bez niej. 
Wiele byśmy stracili, gdyby nie zaczęła 
występować, a fakt, że to wszystko sta-
ło się przez przypadek, zmusza mnie 
do ukłonu w stronę szczerzącego zęby 
w uśmiechu losu. 

KATARZyNA PAKOSIŃSKA

...

Jako motto powinnam wstawić śmiech 
pani Katarzyny, który jest niepowtarzal-
ny i stał się jej wizytówką. Jest to jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych śmie-
chów w Polsce, a w wywiadach pani 
Pakosińska często opowiada związane 
z nim zabawne anegdoty. Ponoć ludzie 
często zaczepiają ją na ulicy i proszą 
o możliwość nagrania śmiechu, by po-
tem ten dźwięk „nastawić” sobie w cha-
rakterze budzika. Przyznam się, że gdy-

bym spotkała panią Kasię, to również 
bym ją o to poprosiła, miałabym cu-
downą pobudkę każdego dnia. 

Jej kariera kabaretowa rozpoczęła 
się dosyć wcześnie. Wraz z kolegami 
ze studiów w 1996 r. założyła Kabaret 
Moralnego Niepokoju. Grupa szybko 
stała się bardzo popularna. W latach 
2003–2006 TVP2 emitowała jej Tygod
nik Moralnego Niepokoju. Tam też po-
jawiały się najbardziej rozpoznawalne 
postacie stworzone przez grupę. Irena 
(Katarzyna Pakosińska) i Bogdan (Mi-
kołaj Cieślak) występowali m.in. w ske-
czach Listonosz, Apteczka oraz Wizyta 
księdza. Pani Kasia grała tam znudzo-
ną życiem gospodynię domową. To nie 
wyczerpywało jednak jej aktorskich 
możliwości. Potrafi zagrać wiele posta-
ci kobiecych o różnym ilorazie inteli-
gencji, różnej pozycji społecznej i róż-
nym wyglądzie. Te postacie mają jeden 
wspólny znak szczególny: śmiech pani 
Pakosińskiej. 

Studiowała polonistykę, więc w jej 
skeczach nie może zabraknąć zabaw 
słownych. Bardzo mi się podoba ta 
subtelna ironia, którą bawi widzów. Jest 
to staromodny sposób rozśmieszania, 
zanikający niestety we współczesnym 
kabarecie. 

Warto też jeszcze wspomnieć o pio-
senkach Kabaretu Moralnego Niepoko-
ju. Moją ulubioną jest Ballada o Zyg
muncie i Zofii, duet pani Pakosińskiej 
i pana Cieślaka. Ta ballada swoją bu-
dową również nawiązuje do klasycznych 
piosenek kabaretowych. Zachęcam do 
posłuchania, zwłaszcza że zakończenie 
jest niespodziewane. Inne piosenki pani 
Kasi to: Przeleć mnie w koniczynie, Ten 
lub ten czy Na krzywy ryj. Artystka dys-
ponuje ładną barwą głosu, dzięki czemu 
jej piosenki poza zabawną puentą mają 
też tę przewagę nad innymi utworami 
kabaretowymi, że słucha się ich z przy-
jemnością.

Krystyna Sienkiewicz, 2012 r. (fot. za: pl.wikipe-
dia.org/wiki/)

Historie kobiet niepokornych 
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Niestety pani Kasia w tej chwili spo-
radycznie pojawia się na scenie kaba-
retowej. Mam nadzieję, że jeszcze kie-
dyś zaszczyci nas swym niepowtarzal-
nym śmiechem, ponieważ to właśnie 
niepowtarzalność jest tą cechą, za któ-
rą bardzo ją cenię. Godne szacunku 
jest również to, że należycie prezento-
wała się jako kobieta na scenie kaba-
retowej. Potraktowała noszenie butów 
na obcasach jako swój obowiązek, 
choć sama przyznaje, że czasami trud-
no jej było nadążyć za kolegami. 

Obawiam się, że całkowicie wyczer-
pałam waszą cierpliwość. Kobiecych 
nazwisk oczywiście jest więcej. Mogła-
bym jeszcze rozpisywać się o: Katarzy-
nie Piaseckiej, Adriannie Borek, Ewie 
Błachnio, Agnieszce Marylce Litwin-So-
bańskiej, Hance Bielickiej i wielu, wielu 
innych, które odważnie walczą z męż-
czyznami o miejsce na scenie, niejed-

nokrotnie odnosząc sukces. Na pewno 
ich sposób patrzenia na świat jest inny 
niż ten, który przedstawiają panowie, 
dlatego warto czasami przystanąć i po-
słuchać, co te panie mają do powiedze-
nia. Myślę, że przede wszystkim, opisu-
jąc świat, stosują subtelną ironię, która 
czasami nam umyka. A kiedy indziej 
jest wręcz odwrotnie. Potrafią być bar-
dziej dosadne od swoich kabaretowych 
kolegów. 

Kiedy oglądam jakiś skecz i widzę 
reakcje rozbawionej publiczności, prze-
pełnia mnie duma, że na scenie akurat 
występuje kobieta. Śmiech widzów jest 
najlepszym dowodem na to, że płeć 
piękna również ma poczucie humoru 
i gdy nawet tylko narzeka, czyni to 
w zabawny sposób.

 
Patrycja Pancerz 

III rok filologii polskiej UP

Katarzyna Pakosińska podczas Płockiej Nocy Kabaretowej, 2014 r. (fot. za: emphotography.pl)

Historie kobiet niepokornych 
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Ostatnie wolne dni września postano-
wiłam spędzić na morzu. Nie nad mo-
rzem, a na Bałtyku. Jeszcze przed wa-
kacjami znajomy z Wojskowego Klubu 
Żeglarskiego zaproponował nam rejs 
na drewnianym staruszku. 

WyRUSZAMy!

Jacht czekał na nas w porcie w Gdyni. 
Część załogi — uczniowie Akademii 
Morskiej — czekała na miejscu. Mate-
usz, Filip i Wojtek — członkowie Akade-
mickiego Klubu Żeglarskiego AGH — 
i ja — niepływająca — musieliśmy 
przejechać całą Polskę. Przed wyjaz-
dem, niestety, nie obyło się bez przy-
krych niespodzianek. Mateusz wylądo-

wał w szpitalu. Zamiast spać przed 
nocną podróżą biegaliśmy po leka-
rzach, ale jak się okazało, dopadł go 
tylko niegroźny nerwoból.

Po całonocnej jeździe autem z Kra-
kowa dotarliśmy do Gdyni. Naszym 
oczom ukazał się piękny, drewniany 
jacht. Zrobiliśmy zakupy, uzupełniliśmy 
zapasy, odebraliśmy łódkę od zarządu 
klubu. Pierwszym portem, w którym pla-
nowaliśmy się zatrzymać, było Włady-
sławowo. Żeby jednak za szybko tam 
nie dotrzeć, zdecydowaliśmy się trochę 
powłóczyć po wodach naszego morza. 
I tak płynęliśmy cały dzień, całą noc, 
cały dzień, by dopiero na drugi nocleg 
dopłynąć do Władka.

Nie obyło się bez atrakcji (przynaj-
mniej dla mnie) w postaci nocnej wach-
ty. Super sprawa, tylko jak tu sterować, 
kiedy nic nie widać? Niby jacht był wy-
posażony w kompas, ale utrzymanie 
kursu wcale nie jest takie łatwe dla no-
wicjusza. Spodobała mi się nawigacja 
na gwiazdy, niestety do czasu... Przy-
szła mgła i gwiazdy po kolei zaczęły 
znikać.

Gdy dopłynęliśmy do Władysławo-
wa, oczywiście nie obyło się bez im-
prezki. Zabraliśmy gitary, śpiewniki 
i rum — poszliśmy na plażę. Były szan-
ty, wygłupy, nocna kąpiel w morzu.

Położyliśmy się o piątej rano i za-
miast wypłynąć o dziesiątej, wyruszyli-
śmy dopiero około czternastej.

Do kolejnego portu — Helu — dobi-
liśmy już w nocy. Bardzo zależało nam 
na odwiedzinach u Kapitana Morgana. 
Udało się. Co prawda tylko jedno, ale 
za to wytęsknione i wyczekane (na mo-
rzu nie pijemy alkoholu) piwko!

A MOŻE MORZE?

Wakacje na jachcie
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Captain Morgan to pub żeglarski, 
oddalony jakieś 200 m od portu. Dzię-
ki panującej tam atmosferze naprawdę 
zasługuje na odwiedziny. To zbiorowi-
sko rzeczy osobliwych, związanych 
z morzem i żeglugą. Sufity wytapeto-
wane są starymi mapami nawigacyj-
nymi, ściany obwieszone linami, obra-
zami marynistycznymi, żaglami, wio-
słami itp.

Rano przyszedł czas na pakowanie, 
sprzątanie jachtu i zbieranie się w stro-
nę portu macierzystego — Gdyni, co 
oznaczało powrót do Krakowa. 

Wiatr wiał nam w pysk, więc powrót 
przeciągał się i zamiast o dwunastej 
przybiliśmy do brzegu dopiero o czter-
nastej. Po dopłynięciu do portu skończy-
liśmy porządki, oddaliśmy łódkę, poże-
gnaliśmy się i udaliśmy się w stronę wy-
lotówki łapać stopa, żegnając morze. 

Wszystkim, którzy chcą pływać, ale nie 
wiedzą, od czego zacząć, polecam AKŻ 
AGH, a jeśli będziecie mieli okazję po-
płynąć w rejs, nie zastanawiajcie się 
ani chwili!

P o l e c a n e  m i e j s c e  n a  H e l u:
Captain Morgan
Hel, ul. Wiejska 21

D a n e  j a c h t u:
Rok budowy: 1980
Port macierzysty: Gdynia
Długość: 13,64 m
Szerokość: 3,60 m
Zanurzenie: 1,95 m
Powierzchnia ożaglowania: 80 m2

Liczba koi: 9
Sabina Ciszak

I rok pedagogiki specjalnej SUM 

Fotografie w tekście S. Ciszak

Wakacje na jachcie 

Jacht „Farurej” (www.atol.waw.pl)
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Pięć dni, blisko 4500 uczestników, po-
nad 400 punktów programu — tak 
w liczbach wyglądało sierpniowe świę-
to miłośników fantastyki Polcon 2016. 
W dniach 18–22 sierpnia wrocławska 
Hala Stulecia przemieniła się w cen-
trum dobrej zabawy, najlepszych do-
znań kulturalno-literackich; organizato-
rzy pozwolili nam poczuć klimat ulubio-
nego fantastycznego książkowego czy 
filmowego uniwersum i umożliwili spot-
kanie z twórcami. Podczas Polconu 
odby ła się także prestiżowa Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa „Fantastycz-
ne światy”, w której udział wzięli prele-
genci związani z ośrodkami akademic-
kimi z całej Polski i z zagranicy, oraz 
wręczenie najważniejszej fantastyczno-
literackiej nagrody im. Janusza Zajdla, 
której tegorocznym laureatem (w obu 
kategoriach — za powieść i opowiada-
nie) został Robert M. Wegner. 

Fantasy, science fiction, horror, ko-
miks, manga i anime — organizatorzy 
zadbali o szeroki zakres tematyczny. Po-
nadto każdemu z gatunków i podgatun-
ków poświęcono liczne panele, prowa-
dzone przez całą rzeszę prelegentów — 
mniej lub bardziej kompetentnych. Na 
wydarzeniu gościli cenieni polscy i za-
graniczni autorzy książek z dziedziny 
fantastyki, tacy jak: Andrzej Sapkowski, 
Jarosław Grzędowicz, Peter V. Brett, Ian 
Watson, Alastair Reynolds, Jack Ket-
chum czy Edward Lee. Nie tylko można 
więc było posłuchać, co mają do powie-

dzenia autorytety, ale i wzbogacić karty 
tytułowe swoich ukochanych książek de-
dykacjami od ich autorów.

Imprezę zainaugurowano koncer-
tem muzyki filmowej w wykonaniu or-
kiestry symfonicznej pod batutą Marci-
na Wernera. Ciarki nie do opisania 
przebiegły po moim ciele na dźwięk Ta
ko rzecze Zaratustra Richarda Straus-
sa, czyli motywu rozpoczynającego film 
2001: Odyseja kosmiczna. Zaprezento-
wano także kompozycje z największych 
klasyków gatunku, takich jak: trylogia 
Władca Pierścieni, Conan Barbarzyńca, 
Nieśmiertelny, a usłyszenie na żywo 
Hed wig’s Theme z Harry’ego Pottera 
przywołało magię dzieciństwa. Nie za-
brakło również Marszu imperialnego 
z Gwiezdnych wojen, którego wykona-
nie odbyło się w obecności (czy pod 
nadzorem?) Zakonu Jedi i Sithów (co 
zdecydowanie jest dowodem na to, że 
muzyka łączy ludzi).

Największą zaletą Polconu był boga-
ty program, a największą jego wadą — 
wielka liczba świetnych prelekcji odby-
wających się w tym samym czasie. Dowo-
dem największego poświęcenia okazała 
się rezygnacja z licznych przyciągają-
cych tematem wykładów na rzecz jedne-
go. Nie dowiedziałam się więc, niestety, 
jakie są kosmiczne źródła naszej cywili-
zacji. Zamiast tego wysłuchałam prelek-
cji o fantastyce militarnej. Nie poznałam 
tajemnic słowiańskiego piśmiennictwa, 
ale Michał Cholewa, Witold Jabłoński 

POLCON 
po raz 

pierwszy

Coolturka
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Coolturka

i Paweł Majka przedstawili mi swój po-
gląd na wzrastającą popularność anty-
bohaterów we współczesnych dziełach 
kultury. Wykłady rozpoczynały się o dzie-
wiątej rano, a kończyły o dwudziestej 
drugiej. Z tych, na które udało mi się do-
trzeć, wychodziłam najczęściej pełna po-
dziwu, inspiracji i pozytywnej energii.

Konwent to nie tylko literatura. Dużą 
popularnością cieszyli się cosplayerzy, 
którzy są największą atrakcją wizualną 
na tego typu imprezach. Około 60 wy-
stawców rozstawiło stoiska z tysiącami 
gadżetów. Obok hali miał miejsce festi-
wal food trucków (lody najlepiej smakują 
o dziesiątej wieczorem). Odbyła się też 
projekcja kilku filmów fabularnych. Moż-
na było sprawdzić swoją wiedzę w kon-
kursach z zakresu danego uniwersum fil-
mowego, serialowego czy książkowego. 
Główna sala wypełniona była planszów-
kami z możliwością ich wypożyczenia 
lub wzięcia udziału w turnieju gier bitew-
nych. Otwarto galerię obrazów. 

Czy organizatorzy podołali imprezie 
dla kilku tysięcy ludzi w różnym wieku? 
I tak, i nie. Pierwszego dnia największy 
ból psychiczny (świadomość trwającej 
już prelekcji) i fizyczny (chodzenie w kół-
ko) sprawiło niedokładne oznaczenie 
sal, w których odbywały się wykłady. 
Mapa obiektu dołączona do wejściówek 
na niewiele się zdała, a osoby odpowie-

dzialne za pomoc często same nie były 
dobrze zorientowane. Nie zapewniono 
opieki dzieciom, których płacz rozbrzmie-
wał w salach prelekcyjnych. Biorąc jed-
nak pod uwagę skalę imprezy, drobne 
wpadki można organizatorom wyba-
czyć, szczególnie gdy na płaczące dzie-
ci spojrzało się przez pryzmat miłości do 
fantastyki ich rodziców, którzy, zamiast 
rezygnować z uczestnictwa, brali pocie-
chy ze sobą. Pasją zarażał każdy — pre-
legenci podczas wykładów, uczestnicy 
wypełniający sale po brzegi i toczący 
zawzięcie dyskusje, cospla ye rzy, których 
kreatywność budziła podziw. 

Polcon 2016 był imprezą zdecydowa-
nie udaną. Szczególnie w oczach osoby, 
dla której był to pierwszy konwent. Zmę-
czenie i upał nie stłumiły we mnie entu-
zjazmu, z jakim uczestniczyłam w pre-
lekcjach. Spełniły one moje oczeki wania, 
choć do końca nie wiedziałam, czego się 
mam spodziewać, i w pełni odpowiada-
ły moim zainteresowaniom, które udało 
mi się poszerzyć. Wróciłam więc nie tyl-
ko pełna wrażeń, ale i inspiracji czytel-
niczych oraz filmowych, których starczy 
mi co najmniej na rok. A potem? Cóż, 
Polconie 2017 w Lublinie — przyby-
wam!

Karolina Pocielej 
III rok filologii polskiej UP

Polconowscy cosplayerzy, zdjęcie ze strony stronie uniwersumdccomics.pl (na którą serdecznie 
zapraszamy)
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W tym numerze „Studens Scribit” od-
wiedzimy mało znany w naszym kraju 
masyw górski Hua Shan, położony oko-
ło 100 km na wschód od chińskiego me-
gamiasta Xian. Jego wizytówką (przy-

najmniej dla Polaków) jest specyficzna 
via ferrata, prowadząca przez pionowe 
ściany masywu po drewnianych pomo-
stach, ubezpieczonych stalowymi lina-
mi oraz łańcuchami. Turyści wysoko-

NA ŚWIęTEj góRZE hUA

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Mount Hua West Pek (Szczyt Zachodni)
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górscy znają tego typu szlaki z Alp Au-
striackich lub włoskich Dolomitów, wer-
sja chińska jednak nieco od nich od-
biega. Szlak ten przypomina (przynaj-
mniej na zdjęciach) bardzo niebez-

pieczną ścieżkę wysokogórską, wiodą-
cą przez bardzo stare i wątpliwej jako-
ści sztuczne ułatwienia. Obraz ten 
utwierdzają komentarze internautów, 
zwłaszcza tych znających świat tylko 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Superszybki pociąg CRH, kursujący na trasie Pekin–Hua Shan

Masyw Hua Shan w całej okazałości
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z ekranu komputera. To jedna z przy-
padłości XXI w., z którą powinno się 
walczyć. Jak to często bywa, wyobraże-
nia mają niewiele wspólnego z rzeczy-
wistością. Aby poznać prawdziwe obli-
cze Hua Shan, trzeba to miejsce odwie-
dzić samemu.

Góra Hua ma pięć szczytów. Naj-
wyższy jest Szczyt Południowy (South 
Peak), osiągający 2155 m n.p.m. Wyso-
kość bezwzględna przypomina nasze 
Tatry, ale wysokość względna jest 
znacznie większa, a kilkusetmetrowe, 
gładkie granitowe ściany wywołują mo-
numentalne wrażenie. Hua Shan jest 
również jedną z pięciu świętych gór 
taoizmu, ma więc znaczenie religijne. 
Z tego powodu cały masyw jest często 
zapełniony pielgrzymami oraz turysta-
mi, a świątynie oraz inne miejsca kultu 
znajdują się praktycznie wszędzie — 
od dolin, przez skalne ściany, aż po 
wierzchołki lokalnych szczytów. W cza-
sie chińskich świąt ścieżki i szlaki wy-
pełnia tłum zwiedzających, powodując 
w trudniejszych miejscach korki, po-

dobne do tych, które zdarzają się na 
naszych tatrzańskich szlakach, np. na 
Giewoncie lub Orlej Perci. Kultura oso-
bista chińskich turystów i przestrzega-
nie niepisanych zasad poruszania się 
na obszarach górskich pozostawia jed-
nak daleko w tyle obyczaje panujące 
na polskich szlakach...

Wędrówka po Hua Shan dostarcza 
pięknych widoków. Pomimo dużej po-
pularności szlaków można tutaj odna-
leźć miejsca, w których poczujemy się 
tak, jakbyśmy przebywali z dala od cy-
wilizacji. Tutejsza dbałość o aspekty 
ekologiczne jest prawie perfekcyjna. 
Systematycznie (co 20 minut wędrówki) 
rozmieszczone są przyjazne środowi-
sku toalety, w których zawsze dyżuruje 
osoba dbająca o czystość. Ciekawym 
rozwiązaniem są także kosze na śmie-
ci, przypominające elementy naturalne 
tego obszaru, dzięki czemu są one 
wkomponowane w lokalne środowisko. 
Za sprawą tych oraz innych rozwiązań, 
a także mentalności większości zwiedza-
jących, ten obszar, masyw Hua Shan 

Burzowa pogoda na Hua Shan

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Kosze na śmieci na Hua Shan

jest wyjątkowo czysty. Dla mniejszości, 
nierespektującej zasad ekologicznego 
przebywania w górach, zbudowano 
w całym masywie górskim system mo-
nitoringu oraz egzekwowania łamania 
zasad i przepisów. Samo wejście na te-
ren Hua Shan nie jest proste i bardziej 
przypomina procedurę wizową lub 
wjazd na terytorium obcego państwa. 
Po zakupie biletu wstępu konieczne jest 
przejście przez bramkę prześwietlającą 
(taką samą jak na lotniskach podczas 
kontroli bezpieczeństwa), a następnie 
zeskanowanie odcisku palca.

Jak dotrzeć w góry Hua Shan? Dzię-
ki nowoczesnym kolejom chińskim wy-
starczy nieco ponad cztery godziny, aby 
przebyć 1200 km z Pekinu do stacji Hua 
Shan na pokładzie jednego z super-
szybkich bullet trains, należących do 
CRH. Jest to idealne miejsce nie tylko na 
wyjazd górski, ale i na podróż mającą 
na celu poznanie kultury Chin.

A jak wygląda słynna via feratta? 
Oczywiście spełnia wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa dla tego typu ścieżek 

wysokogórskich. Obowiązuje na niej 
ruch jednokierunkowy, a wejście/wyj-
ście umożliwia metalowa bramka za-
mykana na kłódkę w niesprzyjających 
warunkach pogodowych (deszcz, mgła, 
burza). Dodatkowo wszelkie przejawy 
aktywności na Hua Shan Cliffside Path 
są monitorowane za pomocą kamer, 
zamontowanych w różnych częściach 
szlaku, m.in. w samym środku pionowej 
ściany skalnej, stanowiącej najbardziej 
znane i efektowne miejsce tego szlaku. 
Jeśli ktoś trafi tutaj w czasie, gdy bram-
ka jest zamknięta, może w pobliskim 
budynku (świątyni) zrobić sobie zdjęcie 
w specjalnym studio fotograficznym. Po 
wybraniu najlepszego ujęcia grafik 
„wprowadza” naszą postać na tło via 
ferraty i dzięki temu możemy się po-
chwalić znajomym zdjęciem na słynnej 
Hua Shan Cliffside Path. Oczywiście 
na tle pięknej pogody.

Marek Żołądek 
Doktorant geografii UP

W tekście wykorzystano fotografie Autora.
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Na świętej górze Hua

Marek Żołądek na Mount Hua South Peak (Szczyt Południowy)


