
Święta już minęły. Wszystkie karpie zjedzo-
no, życzenia złożono i odpoczęto od nauki. 
Może nawet niekoniecznie w takiej kolejno-
ści. A to jeszcze nie koniec atrakcji! 

Mam dla Was nowy numer czasopisma 
„Studens Scribit”. A co w nim jest? Wszyst-
ko. Wywiady, podróże, sztuka... To, co nas 
pasjonuje. Można też znaleźć opowiadanie, 
którego druga część być może pojawi się 
w następnym numerze. Pan Marek Glogier 
przygotował dla Was historię Samorządu 
Studenckiego na UP. Nie jesteście ciekawi, 
jak to wszystko kiedyś wyglądało? Jest jesz-
cze wywiad z prof. Bogusławem Skowron-
kiem. Macie okazję poznać nowego Prorek-

tora ds. Kształcenia i dowiedzieć się od nie-
go kilku ciekawych rzeczy.

Sesja zbliża się wielkimi krokami. Za 
Wami pierwsze w tym semestrze zaliczenia, 
a przed Wami ważne egzaminy. Może jednak 
znajdziecie trochę czasu na odpoczynek. 
Usiądźcie sobie wygodnie, otwórzcie „Stu-
densa” i czytajcie. Marek Żołądek zabierze 
Was na wyprawę do Nowej Zelandii, a Sabi-
na Ciszak powędruje z Wami w góry — świe-
że powietrze na pewno oczyści Wam umysł!

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Zamknęliśmy stary rok, a więc i daw-
ne sprawy, które pozostały już za 
nami. Teraz mamy tylko wspomnienia 
i niekiedy nawet „postanowienie po-
prawy”. A wszystko dlatego, że czuje-
my niesmak, ponieważ nie wykorzy-
staliśmy wszystkich możliwości. Po to 
jest jednak nowy rok, aby spróbować 
jeszcze raz, ze zwiększoną siłą i wia-
rą w siebie. 

Swoje wspomnienia ma również Sa-
morząd Studentów. Od października 
uzbierało się ich sporo. Zacząć można 
od tego, iż nasze biuro zarządu w listo-
padzie przeszło generalny remont. 
Wchodząc, czujesz świeżość, przejrzys-
tość, jasność, skromność w dobrym sło-
wa tego znaczeniu oraz elegancję. Nie 
wierzysz? Przyjdź i przekonaj się na 
własne oczy! Idąc z duchem czasu, Sa-
morząd chciał odnowić swoje pokoje, 
abyście przychodząc z prośbą o po-
moc, czuli się swobodnie. W trakcie re-
montu nie zaniechaliśmy jednak dzia-
łalności. Organizowaliśmy szkolenie 
motywacyjne, cykliczne kabaretony, 
slajdowisko, Wieczór Węgierski, Otrzę-
siny dla pierwszoroczniaków, także 
dwie akcje mikołajowe i wiele innych 
wydarzeń. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się Szlachetna Paczka 
i akcja na rzecz dzieciaków z placówki 
wychowawczej. W sumie nie ma co się 
dziwić.

Można wspólnym siłami? Można! 
Dlatego Samorząd ma nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie jeszcze więcej 
życzliwości. Tego nigdy za wiele. 

Wspomnienia wspomnieniami, ale 
trzeba również planować. Jednostka 
organizacyjna bez planów nie może 
funkcjonować. Chcąc dobrze działać, 
trzeba wiedzieć, co i jak przedsię-
wziąć. Dlatego Samorząd chce kon-
tynuować kabaretony, slajdowiska do-
tyczące różnych tematów oraz impre-
zy, wydarzenia okolicznościowe, a tak-
że wyjazdy weekendowe czy szkole-
niowe. 

Wszystko po to, aby dać Wam chwi-
lę relaksu, możliwość nauczenia się 
czegoś nowego czy poszerzenia wie-
dzy.

Samorząd życzy Wam dużo sił, cierp-
liwości w nadchodzącej sesji. Czas za-
liczeń, egzaminów to okres walki o jak 
najlepsze wyniki. Efektem jest satysfak-
cja z tego, że podołaliśmy strachowi, 
stresowi i nie daliśmy się pokonać. Po-
traficie przecież wszystkiemu sprostać, 
trzeba chęci, spokoju i mobilizacji! Pa-
miętajcie, przeżywamy to samo. Do bo-
ju! 

Jesteśmy codziennie, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9–14, w po-
koju 48B.

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Na początku naszej wędrówki przez 
30 lat dziejów współczesnej samorząd-
ności studenckiej pozwolimy sobie na 
przywołanie kilku rocznicowych faktów. 
W październiku 2016 r. zakończyły się 
trwające przez rok obchody siedem-
dziesięciolecia Uniwersytetu Pedago-
gicznego. W ich cieniu przemknęła nie-
zauważalnie okrągła, trzydziesta rocz-
nica uczelnianego samorządu. Tego 
oficjalnego, sformalizowanego... 

Nie było tak jednak zawsze. Przez 
pierwsze 40 lat funkcjonowania Uczelni 
nie istniało ciało zwane Samorządem 
Studenckim. Pomimo to środowisko ża-
ków miało na wszystkich uczelniach 
sprawny aparat administracyjny, podej-
mujący liczne przedsięwzięcia. Dyspo-
nował on możliwością działania w za-
kresie bytowych potrzeb studentów (sty-
pendia, zapomogi, nagrody, dopłaty do 
biletów PKS dla osób z okolicznych po-
wiatów podmiejskich, dopłaty do wy-
najmowanych kwater dla osób miesz-
kających ponad 50 km od uczelni, przy-
działy miejsc w akademikach, rozdział 
lub dotowanie bonów stołówkowych 
itd.). Nadto generowano obrót dużym 
funduszem na rozwój aktywności kół 
naukowych, jeszcze większym — na 
działalność klubów środowiskowych 
oraz reprezentacyjnym — na liczne wy-
jazdy i wymiany międzynarodowe Uko-
ronowaniem ich aktywności była dzia-
łalność gospodarcza prowadzona przez 
rozgałęzioną sieć studenckich spół-

dzielni pracy „Żaczek” oraz oddziałów 
Biura Podróży i Turystyki ZSP „Alma-
tur”. 

Zanim jednak pięć lat po stanie wo-
jennym nastała era samorządów stu-
denckich, musiały zakończyć działal-
ność Rady Uczelniane Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich (ZSP, przez długie  
lata potocznie określanego mianem 
Zsyp). Jakkolwiek by nie wybrzydzać 
na ówczesne upolitycznione „samorzą-
dy” oraz na motywacje pojedynczych 
aktywistów bądź całych ekip działaczy 
ZSP (a członkiem organizacji statut ze-
zwalał być do 35. roku życia), to żadne 
inne istniejące wtedy młodzieżowe 
bądź studenckie „socjalistyczne” struk-
tury nie dorównywały ekspansji oraz 
skuteczności ZSP, monopolizującemu 
przez swe ogniwa wszystkie rady uczel-
niane w Polsce... Oczywiście do czasu.

Epoka I. Bratnia Pomoc w PWSP 
(1946–1950), czyli sięgamy do korzeni

Studenckie życie organizowano już od 
1946 r., wraz z utworzeniem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, po-
wstałej na majątku przedwojennego 
Państwowego Pedagogium, kształcące-
go przyszłych nauczycieli. Założono 
wówczas Bratnią Pomoc Studentów 
PWSP. Szkoła nasza w 1948 r. miała 
zaledwie 271 studentów i wszyscy byli 
zrzeszeni w tzw. Bratniaku. Jesienią i zi-
mą organizowano turnusy wczasowe 

Trzy dekady 
Samorządu Studentów UP 

(1986–2016)
Źródłoznawczy zarys tematu w ekspresowym tempie

Z Archiwum UP
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Z Archiwum UP

Studenci WSP na pochodzie pierwszomajowym, 1966 r.; w tle akademik „Żaczek”

we wsi Przesiece koło Karpacza w Kar-
konoszach, udzielano zapomóg pie-
niężnych i odzieżowych najbiedniej-
szym członkom, organizowano zbiórki 
uliczne, występy i zabawy mające na 
celu pozyskanie funduszy na zapomogi 
dla niezamożnej młodzieży studenckiej 
z PWSP. Część pieniędzy solidarnie 
odprowadzano do współpracującego 
z Bratniakiem Towarzystwa Burs i Sty-
pendiów, założonego w 1947 r., które 
budowało lub przystosowywało różne 
obiekty na internaty dla młodzieży 
szkół średnich. Bratniak inspirował też 
do aktywności naukowej. Pozyskano 
130 osób funkcjonujących w czterech 
studenckich kołach naukowych: poloni-
stów, przyrodniczo-geograficznym, ma-
tematyków i językowym. W kwietniu 
1950 r. Bratnią Pomoc przekształcono 
w Zrzeszenie Studentów Polskich, roz-
poczynając tym samym drugi etap dzie-
jów samorządności akademickiej.

Fragmentaryczną wiedzę o działalnoś-
ci tej organizacji można pozyskać na 
podstawie materiałów znajdujących się 
w archiwum Uczelni. Osiem teczek akt 
z tych lat zawiera: korespondencję, spi-
sy członków, odpisy ogłoszeń, papiery 
Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Między-
uczelnianej, Sekcji Imprezowo-Oświato-
wej i Sekcji Wczasów oraz sprawozdanie 
z likwidacji Bratniej Pomocy Studentów 
PWSP. Krótkie informacje zamie szczo-
no też w książce jubileuszowej Dziesię-
ciolecie WSP w Krakowie (1946–1956), 
wydanej w 1957 r. przez PWN (s. 36).

Epoka II. Samorządność Studentów 
w WSP (1950–1986), czyli organiza-
cyjny rozmach ZSP

Działalność ZSP w pierwszych latach 
istnienia (do 1956 r.) zdominowały takie 
sprawy, jak warunki bytowe studentów 
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(stypendia, domy akademickie, stołów-
ki, służba zdrowia), warunki studiowa-
nia i odpoczynku, funkcjonowanie grup 
samopomocowych, zespołów artystycz-
nych, wczasy i sport. Dołączono do  
tego zadania wynikające z nowego eta-
pu rozwoju socjalizmu w Polsce i pro-
blemów, które pojawiły się przed szkol-
nictwem wyższym. ZSP miało być od-
tąd „szkołą wychowania obywatelskie-
go”. Przejawem tego był m.in. udział 
w akcjach żniwnych i wykopkowych (w 
1953 r. brało w nich udział 150 spośród 
240 studentów ówczesnej WSP). W 1960 
r. włączono się do akcji zadrzewiania 
miasta i okolic. Prasa krakowska dono-
siła wówczas: „Najlepiej spisali się stu-
denci z Wyższej Szkoły Rolniczej, któ-
rzy zasadzili 13 tysięcy drzewek w Py-
chowicach [chodzi o lasek na Ruczaju, 
nad kamieniołomem zwanym krakow-
skim Balatonem], i WSP, którzy porząd-

kowali planty Dietlowskie [chodzi o od-
cinek ulicy od Hali Targowej do mostu 
Grunwaldzkiego] i planty główne”. Rok 
później prasa znów informowała o po-
dobnej akcji: „Z największym zapałem 
i poświęceniem pracowali przyszli na-
uczyciele i wychowawcy — studenci 
WSP”.

W latach 1951–1955 ZSP oraz ZMP 
(Związek Młodzieży Polskiej) rozwijały 
pracę wychowawczą wśród studentów 
WSP. Po każdej sesji egzaminacyjnej 
ukazywały się fotografie przodowników 
nauki i pracy społecznej, wysyłano też li-
sty pochwalne do rodziców. Dla słab-
szych organizowano zespoły pomocy ko-
leżeńskiej, a tych, którzy lekceważyli swe 
obowiązki, piętnowano w „Błyskawicach” 
oraz komunikowano rodzicom, jaką po-
stawę zajmują ich dzieci (wspomniane 
„Błyskawice” były gazetkami ściennymi, 
na których zamieszczano wycinki z prasy 

Marek Glogier, „błogosławiony między niewiastami”, jako członek Krajowej Rady Studentów Pra-
cujących, przez pięć lat starosta roku (bibliotekoznawstwo zaoczne 1985–1990). Fotografię wyko-
nano przed Katedrą Bibliotekoznawstwa WSP (ul. Grodzka 60)
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studenckiej oraz partyjnej). Pierwszym 
w dziejach Uczelni pismem studenckim 
była Pała. Satyryczny organ Koła Nauko-
wego Polonistów (1959/1960).

Tu jeszcze ważny drobiazg: od 
15 lat nasze archiwum poszukuje eg-
zemplarza tego pisma. Pomimo wszel-
kich starań nadal go brak w zbiorach! 
Hipotetyczny znalazca owego „praso-
wego pierwiosnka” zostanie odpowied-
nio uhonorowany za dostarczenie go 
do kolekcji UP.

Interesujące źródła pamiętnikarskie 
dotyczące tamtych lat pozostawili stu-
denci historii. W 2006 r. ukazał się pią-
ty tomik „Biblioteki Konspektu” pt. Ab-
solwenci Sekcji Historii WSP w Krako-
wie. Wspomnienia rocznika 1951–1954. 
Kilkudziesięciu autorów na 120 stro-
nach książki umieściło wspomnienia, 
które można uznać za bezcenne.  
Absolwentem tego rocznika był Feliks 
Kiryk, późniejszy dwukrotny Rektor  
WSP (1993/1994–1998/1999). Kontynua-
cję wspom nień historyków zawiera wy-
danie specjalne „Konspektu” z 2012 r. 
Zamieszczono tam tekst absolwenta 
z rocznika 1953/1954–1956/1957. Swois-
tym rarytasem jest książka wydana 
własnym sumptem przez Janinę Osiec-
ką-Dworzycką w 2009 r. Na 175 stro-
nach tekstu (z wieloma fotografiami 
„z epoki”) autorka wraca pamięcią do 
lat 1962/1963–1966/1967, gdy studiowa-
ła polonistykę na WSP. Nauka, akade-
miki, praca społeczna, koła zaintereso-
wań, portrety wybitnych polonistów, do-
le i niedole koleżanek oraz kolegów, 
ich wzloty i upadki podczas studiów — 
to wszystko oddaje niecodzienną atmo-
sferę tamtych czasów, gdy jeszcze nie 
było dzisiejszego gmachu przy ul. Pod-
chorążych, a uczelniane życie toczyło 
się w budynku przy ul. Straszewskiego 
22. Gabinet Rektora, polonisty Wincen-
tego Danka, znajdował się — w linii 
prostej Planty–Collegium Novum — 

100 m od gabinetu Rektora UJ, najpierw 
Kazimierza Lepszego (historyka), po-
tem Mieczysława Klimaszewskiego 
(geogra fa). Autorka wspomnień pisze 
o czasach, gdy na Straszewskiego 
(przykładowo) w latach 1948–1971 wy-
dano absolwentom 7547 dyplomów, 
a w dziesięcioleciu 1961–1971 — „zaled-
wie” 5905 dyplomów. W porównaniu 
z dzisiejszym Uniwersytetem Pedago-
gicznym ta druga liczba wydaje się 
zbliżona. Tylu absolwentów mamy co 
roku (przykładowo: rok 2011 — 5049, 
2012 — 5026, 2013 — 5400, 2014 — 
4735, 2015 — 4000). 

O początkach ZSP na Uczelni można 
przeczytać w książce jubileuszowej WSP 
w pierwszym 15-leciu rozwoju (1946– 
–1961), wydanej w 1965 r. przez Wydaw-
nictwo Naukowe WSP (s. 305–310). O dal-
szej działalności organizacyjnej — 
w książce jubileuszowej WSP w Krako-
wie (1961–1971) z 1973 r. (s.  388–404). 
Nadto polecam ciekawy fragment „Biule-
tynu Informacyjnego WSP” (nr 1 z 1979 r.), 
pt. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 
SZSP (s. 37–39) oraz mikroskopijną cha-
rakterystykę ZSP w publikacji WSP w 40. 
roku działalności (Kraków 1986, s. 153). 
Najbardziej zdumiewający fragment opi-
sujący dzieje samorządności zawiera li-
cząca 406 s. monografia jubileuszowa 
WSP w latach 1946–1981 (Kraków 1981). 
Wszystko, co zapisano z całego okresu 
35 lat samorządności, mieści się tutaj 
w jednym zdaniu, które pozwolę sobie 
zacytować w całości: „Z inicjatywy ZSP 
działała w latach 1963–1970 «Scena Nar-
ratora», której praca w środowisku uczel-
nianym, a szczególnie poza uczelnią, 
spełniała istotną rolę w propagowaniu 
kultury na dobrym poziomie i kształceniu 
estetycznym” (autorstwo tego zapisu 
o długości pozwalającej umieścić go na 
pudełku zapałek przemilczmy).

W 1973 r. Zrzeszenie Studentów Pol-
skich przemianowano na Socjalistyczny 

Z Archiwum UP
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Związek Studentów Polskich (SZSP), któ-
ry pod tą nazwą funkcjonował do stanu 
wojennego. Organizacja, zgodnie z de-
klaracją ideową, zmieniła charakter. 
W latach 1973–1982 stała się monopoli-
stą w środowisku studenckim. Jej działal-
ność w podstawowym nurcie stanowiła 
kontynuację samopomocowych funkcji 
poprzedniej organizacji. Ich dopełnie-
niem były jednak różne akcje szkolenio-
we oraz informacyjno-polityczne. SZSP, 
ze względu na swój polityczny charakter 
oraz patronat PZPR, nie był prostą kon-
tynuacją ZSP. Podczas stanu wojennego 
organizację rozwiązano. W 1982 r. reak-
tywowano, nadal w warunkach stanu 
wojennego, ZSP. Utraciło ono masowy 
charakter, ale na WSP było przez pe-
wien czas liczącą się siłą.

Na temat dziejów SZSP w WSP ar-
chiwum uczelniane posiada niewielką 

ilość akt, wytworzonych od 1973 r. do 
12 grudnia 1981 r. O losie większości te-
czek z dokumentacją piszemy poniżej.

Epoka III. Samorząd Studentów UP 
(1986–2016), czyli powstał i ma się 
dobrze

W życiu naszej Uczelni wiekopomną 
datę stanowi 20 grudnia 1986 r. Tego 
dnia, w sobotę [!], w nieznanych piszą-
cemu okolicznościach, nieżyjący już 
dziś Rektor Mieczysław Rozmus (bio-
log) podpisał decyzję w sprawie utwo-
rzenia samorządu studenckiego. We-
szła ona w życie w trybie natychmiasto-
wym, w czasie przerwy świątecznej, na 
trzy dni przed wigilią Bożego Narodze-
nia. Dokument, liczący 15 linijek tekstu, 
parafowali ponadto: Prorektor ds. Na-

Obóz KRSP nad jeziorem Mielno (1987); pierwszy z prawej — Marek Glogier (z brodą), zastęp-
ca komendanta obozu, pierwszy z lewej — Wojciech Padowicz, opiekun z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, oraz grupa studentów zaocznych z całego kraju

Z Archiwum UP
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Akt założycielski Samorządu Studentów (20 XII 1986)
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uczania doc. Stefan Skowronek (histo-
ryk) oraz Główny Specjalista ds. Stu-
denckich mgr Ryszard Markiewicz. 
W zbiorach uczelnianego archiwum 
znajduje się egzemplarz trzeciej kopii 
maszynopisu z decyzją, z oryginalnymi 
podpisami i pieczątkami. Jest to „świa-
dectwo urodzenia” nowej samorządnej 
struktury w WSP. Tymczasem na innych 
uczelniach w Polsce instytucję samo-
rządu studenckiego rozwijano już od 
1 września 1982 r. na mocy art. 120 
i 121 Ustawy o szkolnictwie wyższym 
z dnia 4 maja 1982 r. Rzecz jasna, funk-
cję samorządu nadal zastępczo pełniło 
reaktywowane ZSP. Dopiero dziewięć 
semestrów później, licząc od daty 
uchwalenia wspomnianej ustawy, nowy 
byt narodził się także w krakowskiej 
WSP. Ciekawostkę historyczną stanowi 
fakt, że ustawę podpisał przewodniczą-
cy Rady Państwa Henryk Jabłoński, hi-

storyk, który w 1985 r. uzyskał doktorat 
honoris causa naszej Uczelni, jako 
czwarta osoba w jej dziejach.

Początki naszego samorządu były 
pełne rozmachu. Z sześcioosobowej 
pierwszej rady do dziś na Uczelni pra-
cuje dwóch jej działaczy: ówczesny 
przewodniczący, obecny Prorektor UP 
ds. Kształcenia Bogusław Skowronek 
(polonista, bez powiązań rodzinnych 
ze Stefanem Skowronkiem) oraz pi-
szący te słowa aktualny Kierownik Ar-
chiwum UP.

Aby zachować sugerowaną obję-
tość artykułu, najlepszym rozwiąza-
niem będzie prezentacja drukowanych 
źródeł dotyczących dziejów samorząd-
ności studentów na Uczelni, która pięć 
razy zmieniała nazwę (PWSP (1946– 
–1953), WSP (1954–1973), WSP im. KEN 
(1973–1999), AP — Akademia Pedago-
giczna im. KEN (1999–2008), UP — Uni-

Z Archiwum UP

Obóz KRSP w Mielnie, 1988; „Neptunalia” — impreza integracyjna w ośrodku wypoczynkowym 
OPZZ (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) — grupa studentów pracujących 
z grupą młodych górników z ZSMP (Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej)
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wersytet Pedagogiczny im. KEN od 3 X 
2008). Tymczasem — tu i tam — trwa-
ją ponowne przymiarki do modyfikacji 
(nie tylko) logo.

Tu dygresja juwenaliowo-języko-
znawcza. Z nazwami bywa różnie, 
czasem zabawnie. W połowie XX w. 
większość z 12 uczelni Krakowa miała 
w swej nazwie określenie „wyższa 
szkoła” i przymiotnikowy człon okreś-
lający: teatralna, muzyczna, ekono-
miczna, rolnicza, pedagogiczna. Tech-
niczne zwykle pozostawały przy swej 
nazwie (Politechnika i AGH). Uniwer-
sytet był tylko jeden (wiadomo, jaki) 
i Akademia też jedna (wówczas Me-
dyczna). W czasie juwenaliów na Mia-
steczku Akademickim wszystko się 
plątało i nierzadko etykieta językowa 
szła w kąt. Trzy nazwy uczelni były 
szczególnie wdzięcznym tematem gier 
słownych. Gdy w juwenaliowym koro-
wodzie przechodziła grupa studentów 
Wyższej Szkoły Rolniczej, przez me-
gafon rozlegały się słowa „Pozdrawia-
my wysrol”; gdy studentki wieczorową 
porą wracały z klubów, a w pobliżu 
wałęsały się hałaśliwe grupy studen-
tów AGH, dziewczęta ostrzegały się 
nawzajem, mówiąc: „Uwaga, agie-cha-
my”. Skrót nazwy naszej, zwyczajowo 
„za babionej”, uczelni nauczycielskiej 
na wpół pieszczotliwie rozwijano jako 
„Wspomaganie Seksualne Politechni-
ki”, z powodu bliskości usytuowanego 
naprzeciwko, też przy ul. Podchorą-
żych, budynku „męskiej” uczelni tech-
nicznej. 

Wydawałoby się, że minione trzy-
dziestolecie dokumentuje bogata litera-
tura przedmiotu, ale faktycznie tak nie 
jest. Wyliczmy więc wszystkie publika-
cje z tego okresu dostępne w czytel-
niach Biblioteki Głównej.

W liczącej 408 s. książce jubile-
uszowej WSP w latach 1982–1996 znaj-
dujemy prezentację aktywności samo-

rządu w latach 1987–1995 (s. 399– 
–403).

W liczących 662 s. Źródłach do dzie-
jów WSP w latach 1982–1996 (t. III) za-
mieszczono tekst zarządzenia Rektora 
WSP nr 13/88 z dnia 25 października 
1988 r. w sprawie zmian w strukturze Sa-
morządu Studenckiego, dotyczący two-
rzenia instytutowych i wydziałowych Rad 
Samorządu oraz procedury wyboru 
Uczelnianej Rady Samorządu (s. 277– 
–279).

W monumentalnym albumie, wy-
danym z okazji sześćdziesięciolecia 
Uczelni, pt. Akademia Pedagogiczna 
im. KEN — najstarsza uczelnia peda-
gogiczna w Polsce (Kraków 2006), au-
tor (prof. Jan Krukowski) zamieścił na 
s. 45–85 trzy bogato ilustrowane roz-
działy poświęcone żakom (Studenci, 
Studenckie bytowanie oraz Koła na-
ukowe).

Rewelację stanowi najnowsze, po-
chodzące sprzed kilku miesięcy opraco-
wanie pióra Łukasza Bandoły Samo-
rządność studentów i doktorantów, za-
mieszczone w książce jubileuszowej, wy-
danej w roku siedemdziesięciolecia 
Uczelni, pt. Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN (1996–2016). Artykuł (z pięcioma 
fotografiami; s. 363–384), napisany z za-
cięciem narracyjnym przez wieloletniego 
przewodniczącego samorządu, godzien 
jest polecenia, więcej — powinien stać 
się lekturą obowiązkową nowo przyby-
łych studentów. Wartość dokumentacyj-
no-historyczna tego materiału zwalnia 
piszącego te słowa z cytowania co cie-
kawszych danych lub informacji.

Najlepszym kąskiem bibliograficz-
nym są jednak wspomnienia Bogusława 
Skowronka — pierwszego przewodni-
czącego samorządu WSP — który przy-
wołuje (z pamięci, na podstawie notatek 
oraz własnej kolekcji drukowanych ar-
chiwaliów) pierwszy rok funkcjonowania 
samorządu. Tekst pt. O początkach Sa-

Z Archiwum UP
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morządu Studenckiego naszej Uczelni. 
Perspektywa pierwszego przewodniczą-
cego zamieścił „Konspekt” z 2010 r. (nr 1 
(34), s. 7–15). 

Los zdarzył, że wespół z piszącym 
tamte wspomnienia byłem wówczas 
członkiem pierwszej Rady Uczelnianej, 
reprezentującym interesy studentów za-
ocznych. Jako słuchacz I roku bibliote-
koznawstwa i członek krakowskich 
struktur ZSP w 1985 r. zostałem powo-
łany do Krajowej Rady Studentów Pra-
cujących przy Zarządzie Głównym ZSP 
w Warszawie. Pisałem m.in. o tym sze-
rzej w „Studens Scribit” (2016, nr 1 (14), 
s. 3–11). Tekst Bogusława Skowronka 
ma więc dla mnie podwójną wartość: 
ze względu na warstwę faktograficzną 
i na własne reminiscencje. Bez tej lek-
tury nie zrozumie się studenckiego ży-
cia u schyłku PRL, jeszcze przed legali-
zacją Solidarności i NZS, nabrzmia-
łych emocji społecznych, rynku „samiz-
datów”, czyli podziemnych wydawnictw 
książkowych i czasopism, oraz debat 
prowadzących do zwołania Okrągłego 
Stołu i — w konsekwencji — do pierw-
szych wolnych wyborów. Te i inne trud-
ne tematy społeczno-polityczne tworzy-
ły tło i klimat funkcjonowania Uczelni 
na fali radykalnych przemian struktu-
ralnych państwa i sposobu myślenia 
obywateli. A nad tym wszystkim — 
w roli akademickiego „spinacza” — gó-
rowały dążenia Uczelnianej Rady Sa-
morządu Studentów WSP do humani-
zacji studenckiego bytowania...

O dokumentacji Samorządu  
raz jeszcze zdań kilka

Mimo upływu lat niestety nie zmienił 
się — boleśnie odczuwany przez archi-
wistów — brak troski o własną pamięć 
organizacyjną. Archiwum posiada bo-
wiem tylko 35 niezbyt grubych teczek 

z aktami dotyczącymi działalności na 
Uczelni Bratniaka i ZSP w latach 1946– 
–1973, a ponadto cztery ongiś „prze-
oczone” teczki SZSP, zawierające do-
kumentację z lat 1973–1981. Pozostałe 
materiały — jak wynika z zachowanej 
notatki — zostały przez uczelnianą 
służbę archiwalną zmakulaturowane 
(w języku branżowców „zbrakowane”), 
wraz z 250 teczkami akt Komitetu Uczel-
nianego PZPR na trzy dni przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego (13 XII 
1981). Od tamtego czasu aż do dzisiaj 
kolejne akta studenckich samorządow-
ców nie trafiły do Archiwum... Owszem, 
posiadamy kilkaset stron koresponden-
cji samorządu kierowanej do rektorów 
w latach 1984–2009, głównie w spra-
wach dotacji do różnych akcji. Jak z po-
wyższego wynika, oryginalnych doku-
mentów wytwarzanych przez Samorząd 
jest w Archiwum UP tyle, „co kot napła-
kał”. W związku z tym bardzo sobie ce-
nimy to, co mamy, kontentując się świa-
domością, iż nie jest to „mniej niż zero” 
(o czym kiedyś śpiewała pewna słynna 
kapela).

Czasopisma Samorządu dawnego 
i współczesnego  
oraz klubu Bakałarz (1962–2016)

Jako archiwista i dyplomowany praso-
znawca wielką wagę przywiązuję do 
produkcji wydawniczych każdej bada-
nej organizacji. Liczba tytułów, często-
tli wość ich wydawania oraz zawartość 
dokumentują dla kolejnych pokoleń ob-
raz struktury i osób w niej uczestni-
czących, tworzących dzieło, czasami 
pozostających pod wpływem nieprzewi-
dzianych zdarzeń bądź ulegających 
różnym naciskom. Elias Canetti (1905– 
–1994), laureat Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury za 1981 r., powiedział: 
„Sukces to przestrzeń, którą zajmuje się 

Z Archiwum UP
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w gazecie”. Potwierdzam, sam prakty-
kuję bowiem ową zasadę od lat, loku-
jąc swe teksty w 50 redakcjach zróżni-
cowanych tematycznie periodyków.

W naszym przypadku dopiero publi-
kacje Samorządu wydawane w XXI w. 
spełniają szerszą funkcję dokumenta-
cyjną. Wcześniejsze miały charakter in-
cydentalny, a nawet — stosując klasyfi-
kację prasoznawczą — można je uznać 
za efemerydy. Przyjrzyjmy się tym sied-
miu czasopismom i biuletynom, odnoto-
wanym w układzie chronologicznym.

„Węzły. Miesięcznik studencki WSP 
w Krakowie”. W 1962 r. cztery zeszyty 
pisma wydał klub Bakałarz z inicjatywy 
Rady Uczelnianej ZSP i przy poparciu 
Komitetu Uczelnianego PZPR. Na ła-
mach „Węzłów” publikował m.in. 
Edward Chudziński, założyciel i przez 
25 lat kierownik Studium Dziennikar-
skiego WSP. Grafiką zajmował się 

Adam Płocki, późniejszy profesor w In-
stytucie Matematyki UP. Pismo miało 
pięć działów tematycznych oraz było 
trybuną polemik i dyskusji, drukowało 
opowiadania, wiersze i wiadomości 
z życia Uczelni (kultura, sport, organi-
zacje studenckie).

„Bez Tytułu. Biuletyn Informacyjny 
Samorządu Studentów WSP”. Ukazał 
się tylko jeden, czterostronicowy nu-
mer pisma, z datą 18 stycznia 1994 r. 
Zawierał zaproszenie na karnawało-
wy Bal Antyczny, informację o reakty-
wacji klubu Bakałarz w maju 1993 r., 
prezentował skład nowej Rady Samo-
rządu i jej przewodniczącego Grze-
gorza Maciąga oraz sylwetki prze-
wodniczących innych organizacji — 
ZSP, PTTK i AZS (którego prezesem 
był Piotr Brońka, obecnie pracownik 
Uczelnia nego Centrum Personaliza-
cji). Wśród autorów znalazł się też Ad-
rian Tomasik z V roku geografii, obec-
ny wicekanclerz UP.

„GaS. Gazeta Samorządu Studentów 
WSP”. Pismo powstało niejako w odpo-
wiedzi na ostrą krytykę działalności 
Samorządu ze strony „Kontrastów”, 
„Studni” i „WSyPu”, wydawanych od li-
stopada 1994 do maja 1995 r. przez stu-
dentów historii zwalczających przewod-
niczącego Samorządu Jacka Zielińskie-
go, także studenta historii. Ukazały się 
dwa numery (w kwietniu i maju 1995 r.). 
Pierwszy — sponsorowany przez klub 
Bakałarz — zawierał głównie polemikę 
ze „Studnią”, w drugim — sponsorowa-
nym przez Biuro Organizacyjne „Juwe-
nalia WSP 1995” — znalazł się pro-
gram imprez festiwalowych. Redakto-
rem „GaS” był Jarosław Nykiel, w la-
tach 1997–1998 pierwszy redaktor pis-
ma NZS WSP „Nowy Legion”. Był to 
studencki fenomen edytorski (pismo gi-
gant — do 2010 r. wydano 63 bogato 
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„Węzły” (1964) — pierwsze czasopismo studen-
tów WSP
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ilustrowane zeszyty formatu A4, z tek-
stami zazwyczaj mocno polemiczny-
mi).

„WAP. Wiadomości Akademii Peda-
gogicznej”. Ciekawy zamysł kopro-
dukcji wydawniczej z Samorządem  
Studentów UJ. W pierwotnej wersji tytu-
łowej biuletyn ukazywał się jako „Wkład-
ka Akademii Pedagogicznej”, dwukrot-
nie wydana przez Samorząd Studen-
tów AP (nr 1, maj–nr 2, lipiec 2000), Był 
to wszyty dodatek do miesięcznika 
„WUJ” (Wiadomości Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, nr 8 (104), maj–nr 10 
(106), lipiec 2000). Biuletyn powrócił 
pod tytułem „WAP. Wiadomości Akade-
mii Pedagogicznej”, tym razem w ko-
produkcji wydawców — Stowarzysze-
nia Studentów i Absolwentów AP „Ate-
neum” i Samorządu Studentów AP 
(nr 1, listopad–nr 2, grudzień 2001). Był 
to samodzielny dodatek (luźna wkład-
ka), bez datowania i numeracji, do 
miesięcznika „WUJ” (nr 2 (117)–nr 3 
(118), grudzień 2001). Czterostronicowa 
broszura formatu A4 zawierała tylko 
bieżące wieści z Uczelni.

„Argument. Interdyscyplinarny kwar-
talnik” (nr 1–10, 2004–2007, 2012– 
–2013). Tytuł wydawany przez Klub Stu-
dentów AP Bakałarz. Pierwotny założy-
cielski zespół redakcyjny stanowił żeń-
ską część Studenckiego Koła Naukowe-
go Filologii Polskiej. Autorki-redaktorki 
wcześniej zamieszczały swoje teksty 
w „Nowym Legionie”, który zrecenzo-
wał pismo tymi słowami „«Argument» 
jest wrażliwy, myśli, filozofuje. To nie 
jest pisemko z przeciętnego liceum, ale 
gazeta jakoś studencka” (NL, nr 2/37). 
Stałe działy to: Wywiad, Twórczość, 
(Pop)Kultura, Bakałarz. Zeszyty nr 1–6 
wydano w czasach kierowania klubem 
przez Piotra Kciuka, kolejne — nr 7–10 — 
w czasach kierownictwa Grzegorza Du-

biela, który początkowo był redaktorem 
naczelnym tytułu. W przysłowiowym 
międzyczasie inny, równoległy „Argu-
ment” pojawił się w czerwcu 2011 r. 
Oba pisma były dostępne on-line, oba 
finansował Uniwersytet Pedagogiczny, 
oba miały ISSN, lecz wspólny tytuł po-
wodował dezorientację. W czerwcu 
2013 r. — na życzenie Rektora — pismo 
klubu Bakałarz ustąpiło pierwszeństwa 
nobliwemu półrocznikowi, wydawane-
mu przez Instytut Filozofii i Socjologii 
UP, też jako „Argument”. We wrześniu 
2013 r. bakalarski „Argument” zmienił 
tytuł na „Meritum”.

„Meritum. Pismo Klubu Studenckie-
go Bakałarz UP w Krakowie”. Ukazy-
wało się w latach 2013–2015. Wydano 
pięć zeszytów w czasach kierowania 
klubem przez Edytę Klimkowską. Pismo 
miało charakter półnaukowy, zamiesz-
czało wiele tekstów z zakresu filozofii 
oraz materiały z różnych konferencji, 
organizowanych przez klub. Ostatni ze-
szyt wydano w marcu 2015 r. 

„Studens Scribit. Pismo Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie” (nr 1–16, od 
2011 r.). Genialna koncepcja i realiza-
cja edytorska. Treścią nawiązuje do 
tradycji i znaczenia dawnego studenc-
kiego „Nowego Legionu”, rozmachem 
graficznym zaś — do obecnego „Kon-
spektu”. Charakteryzowanie zawartości 
periodyku byłoby nieprzyzwoitością ze 
strony autora i wyręczaniem ewentual-
nego (leniwego) czytelnika. Pozostaje 
więc zachęcić do sięgnięcia po wcześ-
niejsze numery i przeczytaniu innych 
tekstów autora, a jeśli czytelnik się roz-
smakuje w ogólnoliterackiej konwencji 
pisma — do przejrzenia reszty edycji. 
W ten sposób, oprócz życia studenc-
ko-edukacyjnego, pozna kulisy funkcjo-
nowania UP.

Z Archiwum UP
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POCZET PRZEWODNICZĄCyCh SAMORZĄDU STUDENTóW UP (1987–2017)

BOGUSŁAW SKOWRONEK — I 1987–IX 1988 (filologia polska); X 2010–IX 2016 Dzie-
kan Wydziału Filologicznego; od X 2016 Prorektor UP ds. Kształcenia

RENATA BARNAK — X 1988–V 1990 (filologia polska)
ANDRZEJ GAJ — VI–XI 1990 (fizyka)
PIOTR KCIUK — XII 1990—1991/1992 (wychowanie techniczne); X 1994–IX 2008 kie-

rownik klubu WSP Bakałarz; od X 2008 kierownik Biura Promocji i Karier UP
ADRIAN TOMASIK — 1992/1993 (geografia); VI 1994–XII 1999 pracownik Działu 

Spraw Studenckich WSP; I 2000—IX 2009 kierownik hotelu WSP Krakowiak; od 
X 2010 zastępca Kanclerza UP ds. technicznych

GRZEGORZ MACIąG — 1993–1X 1994 (filologia polska)
JACEK ZIELIńSKI — XII 1994–IX 1995 (historia); 1995–1997 przewodniczący NZS WSP; 

1998–1999 przewodniczący Krajowej Rady NZS; 1998–2002 radny miasta Krakowa 
z listy wyborczej Akcji Wyborczej Solidarność

DARIUSZ PyTEL — XI 1995 (edukacja techniczno-informatyczna)
TADEUSZ MUŁKA — XII 1995 (bibliotekoznawstwo)
JAROSŁAW SOBOTA — I–V 1996 (fizyka)
DARIUSZ PyTEL (ponownie) — VI–X 1996
JACEK PILCH — XI 1996–X 1997 (filologia polska); XII 1997–1998 przewodniczący NZS 

WSP; 2006–2007 radny sejmiku województwa małopolskiego; 2007–2011 poseł na 
Sejm VI kadencji z listy PiS)

ARKADIUSZ MŁODZIńSKI — XI 1997–1998 (fizyka)
RAFAŁ KUCHARZyK — 1998–1999 (bibliotekoznawstwo)
WITOLD BACIA — 1999–2000 (filologia polska)
SŁAWOMIR SZCZEPANIAK — 2000–2001 (politologia)
TOMASZ HURKAŁA — 2001–2002 (politologia)
PRZEMySŁAW DRAGON — 2002–2003 (historia)
ŁUKASZ BANDOŁA — 2003–II 2007 (politologia); 2006/2007–2011/2012 przewodniczą-

cy Samorządu Doktorantów UP; X 2008—XII 2011 kierownik klubu Bakałarz; od 
I 2012 zastępca kierownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich UP

EDyTA PISZCZEK — III–IX 2007 (filologia polska)
MIŁOSZ CUPIAŁ — X 2007–III 2009 (filologia niemiecka z językiem angielskim)
GRZEGORZ DUBIEL — III 2009–II 2011 (historia); I–XII 2012 kierownik klubu Bakałarz; 

I 2013–IX 2014 kierownik Akademickiego Centrum Hotelowego „Krakowiak/Za Ko-
lumnami”

EDyTA KLIMKOWSKA — III 2011–XII 2015 (pedagogika specjalna); I 2013–XII 2016 
kierownik klubu Bakałarz

ALINA GRELIAK — od I 2016 (digital design)

W tekście wykorzystano fotografie z Archiwum UP oraz ze zbiorów prywatnych Autora.

Marek Glogier 
marekmtg@poczta.onet.pl
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Od kilku minut wpatruję się w złośliwie 
migający kursor na ekranie mojego 
komputera. Po raz kolejny sięgam po 
zimną już kawę, cierpliwie czekającą 
na jej dopicie. Jest mleczna i słodka, ta-
ka, jaką lubię. Piszę jedno zdanie, ka-
suję. Biorę głęboki oddech, piszę kolej-
ne. Myśli błądzą w mojej czaszce, od 
czasu do czasu wpadając na siebie ni-
czym hadrony w Wielkim Zderzaczu. 
„W czym problem? Przeprowadziłaś wy-
wiad, dokonałaś jego zapisu — naj-
trudniejszą pracę masz już za sobą”. 
Wszystko się zgadza. Pisanie to sama 
przyjemność, prawda? Skąd więc te 
problemy? Czas na wyznanie grze-
chów. Przede wszystkim uczciwie chcę 
Was, drodzy Czytelnicy, uprzedzić,  
że wywiad, który przeprowadziłam 
z Prorektorem ds. Kształcenia, panem  
prof. dr hab. Bogusławem Skowron-
kiem, jest dla mnie znakomitym pretek-
stem do wyrażenia moich osobistych 
refleksji na temat studiowania. Manife-

stem i apelem zarazem. Jako autorka 
niniejszego tekstu (w pełni świadoma 
swych poczynań) zamierzam jawnie to-
warzyszyć Wam w trakcie lektury — na 
przekór przyjętym normom prawidłowo 
skonstruowanego wywiadu. Być może 
po przeczytaniu całości pomyślicie: 
„arogancka, niepoprawna idealistka”. 
Posłużę się wyświechtanym frazesem, 
że nie ma neutralnego tekstu, za każ-
dym stoi przecież człowiek, który ma 
pewien cel, poglądy, idee. Ja postano-
wiłam zagrać z Wami w otwarte karty. 
Jest to jednak gra ryzykowna, ponie-
waż zależy mi na uniknięciu moraliza-
torskiego tonu, truizmów i podniosłej 
atmosfery. Nie wiem, czy uda mi się 
sprostać temu wyzwaniu.

Zacznę od początku. Pewnego je-
siennego wieczoru zadzwonił telefon. 
Wychodziłam akurat z mieszkania — 
nie ukrywam, w niemałym pośpiechu. 
Dzwoniła Patrycja, Redaktor Naczel- 
na „Studens Scribit”. Poprosiła mnie 

SPOTKANIE PRZy KAWIE
Rozmowa  

z prof. Bogusławem Skowronkiem

Wywiad
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o przeprowadzenie wywiadu z władza-
mi naszej Uczelni. Pierwsza myśl: jeśli 
to ma być oficjalna rozmowa z jednym 
z rektorów, znaczy to, że oczekuje się 
ode mnie pytań dotyczących tematów 
ważkich, związanych z pełnioną funk-
cją. „Nie, to nie dla mnie”. Chwilę póź-
niej nagła iluminacja: rektor też czło-
wiek. Zarządza Uczelnią, pełni najważ-
niejszą funkcję administracyjną i repre-
zentacyjną, ale przecież Uczelnia to 
my: pracownicy (rektorzy, wykładowcy, 
panie w dziekanacie, zaplecze tech-
niczne) i studenci. Chcę przez to powie-
dzieć, że — nie umniejszając wagi peł-
nionej funkcji, zachowując wszelkie za-
sady dobrego wychowania oraz przyję-
te normy społeczne (a miałam unikać 
truizmów!) — nie powinniśmy patrzeć 
na rektorów lub wykładowców jedynie 

przez pryzmat pełnionej przez nich 
funkcji.

Z lektury niniejszego wywiadu do-
wiecie się, jak wyglądało studiowanie 
w latach osiemdziesiątych, co nieco 
o filmowej pasji prof. Skowronka oraz 
o tym, dlaczego warto zaangażować 
się w działalność Ośrodka Badań nad 
Mediami UP.

Prof. dr hab. Bogusław Skowronek 
jest absolwentem Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. KEN w Krakowie (wte-
dy Wyższej Szkoły Pedagogicznej). 
W 1989 r. ukończył filologię polską. 
W tym samym roku odbyły się pierwsze 
wolne wybory towarzyszące narodzi-
nom demokratycznej Polski, a prof. 
Skowronek rozpoczął pracę w Instytu-
cie Filologii Polskiej UP, gdzie do dzi-
siaj pozostaje wykładowcą. Naukowo 
zajmuje się filmoznawstwem, medio-
znawstwem, kulturoznawstwem i me-
diolingwistyką. Mówi o sobie:

Jestem lingwistą kulturowym i filmoznawcą. 
Staram się łączyć wszystkie medioznawcze, fil-
moznawcze i kulturoznawcze pola zaintereso-
wań. Znakiem rozpoznawczym moich działań 
jest interdyscyplinarność i transdyscyplinar-
ność [...]. Patrzę na media w ujęciu kognityw-
nym. Jeśli miałbym mówić o jakimś zapleczu 
naukowym, musiałbym odwołać się do współ-
czesnych studiów kulturowych i filozofii kogni-
tywnej. Ujęcie kognitywne mediów, bardziej 
nowoczesne, akcentuje aktywność człowie-
ka — świadomość jego roli w tym, co ogląda, 
czyta, co robi. Takie ujęcie jest mi zdecydowa-
nie bliższe.

STUDENCI versus WŁADZA — 
REALIA LAT OSIEMDZIESIĄTyCh

Na czwartym i piątym roku działałem 
w Samorządzie Studenckim. Niewiele 
osób o tym wie, że byłem pierwszym 
przewodniczącym Samorządu, wtedy 
jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

Wywiad

Prof. Bogusław Skowronek (fot. Łobzowska 
Studio)
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Niezależne Zrzeszenie Studentów było 
nielegalne, więc Samorząd był jedyną 
quasi-opozycyjną formacją, w której 
można było działać. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych patronował narodzi-
nom ruchu studenckiego. Chodziło o to, 
by studenci mieli prawa, mogli zabie-
rać głos. Dziś Samorząd rozdaje aka-
demiki, stypendia, ma parlament, jest 
wielką instytucją, z którą trzeba się li-
czyć. Wtedy to były początki. Samorząd 
WSP — obok samorządów AGH i UJ — 
był największym samorządem w Krako-
wie. Przewodniczący starali się działać. 
Pisaliśmy listy do władz, monitorowali-
śmy ich działania, apelowaliśmy o to, 
by studenci mieli podstawowe prawa, 
chociażby do pomocy socjalnej. Wła-
dze rektorskie niechętnie spoglądały 
na nasze akcje. Nie przydzielono nam 
pokoju. Ja miałem jedną starą maszy-
nę do pisania, z trudem wywalczyłem 
tablicę, gdzie można było wywieszać 
ogłoszenia. W 1988 r. (to już jest histo-
ria) rozpoczęły się tzw. strajki majo-
we — ostatnie strajki w komunistycznej 
Polsce. Stanęły wszystkie uczelnie 
w Krakowie, nie było zajęć. W tym cza-
sie spotykaliśmy się, pisaliśmy petycje, 
listy, rozmawialiśmy z rektorami. Nie 
ukrywam, były to dyskusje bardzo go-
rące. Na ulicach odbywały się demon-
stracje, pojawiał się gaz łzawiący, go-
nili nas (studentów) panowie z pałami. 
Istniało jeszcze ZOMO, czyli Zmotory-
zowane Odwody Milicji. To były ostat-
nie chwile państwa komunistycznego 
w Polsce. W Krakowie działo się wtedy 
bardzo wiele. Kiedy już uzyskaliśmy 
prawa, naśladując kolegów z Wrocła-
wia — Pomarańczową Alternatywę, zor-
ganizowaliśmy sławną imprezę — Pro-
cesję Pokutną Studentów Krakowa [3 IV 
1989]. Ubraliśmy się w „szaty pokutne”, 
tj. papierowe worki, włosiennice i ze 
śmiesznymi napisami poszliśmy demon-
strować na Rynek Główny, pod konsu-

lat Związku Radzieckiego. Oczywiście 
milicja nie pozwoliła nam tam wejść, 
ale było dużo zabawy i śmiechu, bo już 
mieliśmy pewność, że wygraliśmy. Trzy 
miesiące później, w czerwcu 1989 r., od-
były się pierwsze demokratyczne wybo-
ry w Polsce. To był wspaniały czas, 
okres aktywności studenckiej, solidar-
ności, współdziałania, takiego poczu-
cia siły i władzy. Na Miasteczku Stu-
denckim wszyscy naprawdę byli zjed-
noczeni i to było niesamowite.

ZDERZENIE DWóCh ŚWIATóW — 
STUDIA DAWNIEJ I DZIŚ

Dzisiaj student jest w innej sytuacji. Ma 
liczne prawa, ale równocześnie jego sy-
tuacja jest trudniejsza — musi zara-
biać, studiuje na kilku kierunkach, bo 
wie, że w CV to się będzie liczyło. W la-
tach osiemdziesiątych takie rzeczy były 
nie do pomyślenia. Studiowało się je-
den kierunek przez pięć lat. Nie było 
żadnych ofert pracy, zarabiało się 
w spółdzielniach studenckich, a zaro-
bione pieniądze praktycznie nie miały 
wartości. Nie było towaru w sklepach. 
Nie uwierzycie, ale na Rynku Głównym 
nie było kafejek czy pubów. Idąc nocą 
przez miasto, napotykało się jedynie 
śmieciarki i pojedyncze późno wracają-
ce pary. Pusto. Na Kazimierzu nie było 
ani jednej kawiarni. Lepiej było w ogó-
le tam nie chodzić, bo można było tyl-
ko oberwać. Cóż studenci mogli robić? 
Angażować się w działalność politycz-
ną, czytać książki, od czasu do czasu 
chodzić do kina. Też nie zawsze było 
na co. Raz na dwa miesiące pojawiał 
się jeden premierowy film. W sensie 
ekonomicznym życie było dla nas  
łat wiejsze, trudniejsze natomiast pod 
względem wolności.

Redagowaliśmy pismo Samorządu, 
ale to pismo właściwie nigdy się nie 
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ukazało. Co zanosiłem teksty do cenzu-
ry, to zostawały z nich informacje o tym, 
że odbyło się jakieś spotkanie, ale co 
było treścią tego spotkania, nie wiado-
mo, wszystko zostało wycięte. Obejmu-
jąc różne funkcje: prodziekana, dzieka-
na, teraz prorektora, widzę, jak bardzo 
zmieniły się warunki studiowania. Na-
prawdę zmieniły się na lepsze. Mimo 
ogromnych trudności, które macie ze 
znalezieniem dobrej pracy, z usamo-
dzielnieniem się.

„NIE ByŁO INTERNETU, 
TELEFONóW KOMóRKOWyCh”, 
ALE W 1985–1986 ROKU  
POJAWIŁy SIĘ  
PIERWSZE ODTWARZACZE VhS

Całe lata mieszkałem na Miasteczku 
Studenckim AGH, w akademiku Olimp, 
a później, do końca studiów w Strumy-
ku. Kolega przywoził filmy z Niemiec 
Zachodnich, nielegalnie oczywiście. 
Wyrzucało się z pokojów łóżka, wsta-
wiało telewizor, magnetowid i sprasza-
ło się gości. Przychodziło nawet czter-
dzieści osób. Czasami filmy wyświetla-
liśmy za drobną opłatą: dwa lub pięć 
złotych. Nie ukrywam — nie były to 
dzieła z najwyższej półki.

SChWARZENEGGER I STALLONE 
JAKO SPOSóB NA ODREAGOWANIE

Mówiąc poważnie, były to czasy poli-
tycznie trudne. Prowadziliśmy głębokie, 
poważne dyskusje społeczne, politycz-
ne. Czytaliśmy zakazane książki, spro-
wadzane gdzieś z zagranicy. Trudno 
sobie wyobrazić, ale na trzecim roku, 
kiedy mieliśmy czytać Ferdydurke, 
książki nie było w sklepach. Szliśmy do 
biblioteki, gdzie był jeden egzemplarz 
w czytelni, z adnotacją, że nie wolno go 
wynosić. To był egzemplarz przezna-

czony dla studentów, nie był powszech-
nie dostępny. Gombrowicza nie było na 
rynku, Miłosza też. Wszystko to było 
n i e l e g a l n e. Kiedy już wróciliśmy po 
wielogodzinnej debacie, np. na temat 
swobód i ruchów obywatelskich, to, sy-
ci politycznych dyskusji, oglądaliśmy 
filmy rozrywkowe. Lata osiemdziesiąte 
to czas nurtu tzw. kina nowej przygody. 
Popularnością cieszyły się dostępne 
wtedy filmy z Arnoldem Schwarzeneg-
gerem, Sylvestrem Stallone’em bądź 
innymi bohaterami masowej wyobraź-
ni. Tarkowskiego ani Felliniego wtedy 
się nie oglądało.

„ELEMENT KRyTyCZNy 
W OBECNyM MODELU 
STUDIOWANIA” (pod którym 
autorka niniejszego tekstu 
podpisuje się obiema rękoma)

Być może jest to naturalne, być może 
jest to wynik obecnych przemian, ale 
nie całkiem podoba mi się to, że studia 
często są traktowane jako p u n k t 
w CV. Trzeba je zrobić i tyle. Dla nas 
studiowanie było czasem formacyjnym, 
który nas kształtował od początku do 
końca. Były egzaminy wstępne. Trzeba 
było włożyć sporo wysiłku, żeby się do-
stać na studia. Integrację, wspólnotę, 
wzajemne uczenie się od siebie cecho-
wała intensywność, której dzisiaj bra-
kuje. Student kończy zajęcia i szybciut-
ko biegnie albo do pracy, albo na ko-
lejne studia, warsztaty. Ten p u n k t 
w CV: o d b y ć  z a j ę c i a  powoduje, że 
studia straciły swój dawny, autentycz-
nie formacyjny, osobowościowy charak-
ter. Za moich czasów był taki zwyczaj, 
że raz w semestrze szło się — dobrze, 
powiedzmy to wprost — na piwo z asy-
stentem lub adiunktem, który prowadził 
dane spotkania. Nie po to, żeby prze-
chodzić na „ty” i od tej pory być kole-
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gami, ale po to, żeby się lepiej poznać. 
Raz w semestrze mieliśmy okazję siąść 
obok siebie z herbatą, piwem lub kawą 
i porozmawiać o swoich zainteresowa-
niach, o życiu. Wtedy universitas, czyli 
wspólnota studenta i pracownika, była 
autentyczna. Dziś są to raczej relacje: 
pracownik — petent. Przychodzę, dzień 
dobry, robię zajęcia, do widzenia i wy-
chodzę.

„W INSTyTUCIE FILOLOGII 
POLSKIEJ PROWADZI PAN SEKCJĘ 
FILMOWĄ KOŁA POLONISTóW”

Chyba muszę użyć czasu przeszłego — 
prowadziłem. Teraz z racji obowiązków 
nie mogę się tym zajmować, ale przy-
znaję, że Sekcja Filmowa to moje dziec-
ko. Prowadziłem ją prawie pięć lat i nie 
ukrywam, że cieszyła się ogromną po-
pularnością. Przychodziło zawsze co 
najmniej pięćdziesiąt osób. W Bakała-
rzu pokazywałem filmy, a potem długo 
rozmawialiśmy na ich temat. Sekcja 
Filmowa zastąpiła Dyskusyjny Klub Fil-
mowy. Takie kluby dzisiaj praktycznie 
już nie istnieją. Byliśmy trzecią uczel-
nią — oprócz AGH i UJ — która prowa-
dziła DKF. Czym był Dyskusyjny Klub 
Filmowy? Było to miejsce, gdzie wy-
świetlano filmy, których nie pokazywa-
no w kinach. Filmy pozyskiwano albo 
z Filmoteki Narodowej, albo z przemy-
tu z zagranicy. Wyświetlaliśmy filmy, 
dyskutowaliśmy nad nimi. Czasami by-
ły to długie, wielogodzinne rozmowy. 
W Audytorium Danka, dziś radykalnie 
przebudowanym, znajdowa ła się z tyłu 
kabina projekcyjna z tradycyjnym pro-
jektorem na taśmę 35 mm. Przypomnę: 
nie wynaleziono jeszcze wtedy projek-
torów cyfrowych. Były jedynie magneto-
widy, ale nie było rzutników, które mo-
głyby obraz z magnetowidu wyświetlić 
na dużym ekranie. Potrafiłem obsługi-

wać projektory 35 mm i choć miałem 
„własnego” operatora, często się zda-
rzało, że przychodziłem, zakładałem 
szpulę i sam wyświetlałem film. Potem 
czasy się zmieniły i projektory 35 mm 
odeszły do lamusa. Te, które były na 
naszej Uczelni, zostały sprzedane Kra-
kowskiemu Centrum Kinowemu ARS, 
gdzie stały w sali „Kiniarnia”. Oczywi-
ście technologia się zmieniła i dziś już 
ich nie ma.

„JAKIE FILMy WóWCZAS 
WyŚWIETLANO?”

Filmy wybierałem zawsze sam. Nie 
ukrywam, że lubię kino, które angażuje 
emocjonalnie, więc to były obrazy kon-
trowersyjne, dziwne, nietypowe, których 
studenci raczej nie znali, nie wyświetla-
no ich w multipleksach. To był powód, 
że na spotkania przychodzili tak licz-
nie, a dyskusje kończyliśmy czasem 
przed północą. To był właśnie powrót 
do takiego życia studenckiego, jakie 
pamiętam.

„CZy ISTNIEJE KINO, KTóRE NIE 
ANGAŻUJE EMOCJONALNIE?”

Kino powinno angażować emocjonal-
nie, taka jest jego rola. Inaczej: kino 
angażuje przede wszystkim umysł. 
Emocje są z umysłem połączone, są je-
go częścią. Psychologowie i kognitywi-
ści mogą się teoretycznie spierać, co 
jest ważniejsze w odbiorze dzieła — ro-
zum czy emocje. Jedno jest pewne: ro-
zum i emocje są ze sobą powiązane. 
Mówiąc o braku zaangażowania, mam 
na myśli dzieła, o których wiem, że są 
wielkie, są klasykami, ale nie dotykają 
ważnych dla mnie spraw. W sensie in-
telektualnym rozumiem ich wagę, ale 
one są jakby poza mną. Kino musi do-
tykać mnie jako człowieka, dotykać mo-
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ich wspomnień, myśli, pragnień, lęków. 
Są filmy, które rozumiem, akceptuję 
i szanuję. Powiem: „Tak, to wielkie 
dzieło” i na tym poprzestanę. Takie fil-
my nie angażują emocjonalnie. Zda-
rzają się rzadko, ale się zdarzają.

FILMy KRóTKOMETRAŻOWE — 
REŻySERIA: PROF. BOGUSŁAW 
SKOWRONEK

Kinem interesowałem się od dziecka, 
a zanim poszedłem na studia, zajmo-
wałem się fotografią. To, co powiem te-
raz, będzie w jakimś sensie archaiczne, 
ponieważ dziś, posiadając telefon ko-
mórkowy, można kręcić film i robić fo-
tografię cyfrowo. Jako młody człowiek, 
jeszcze przed studiami, na początku lat 
osiemdziesiątych, robiłem zdjęcia na 
analogowej kliszy, a później wywoływa-
łem ją w ciemni. Ciemnia była w domu, 
w łazience albo w piwnicy. Miałem po-
większalnik, wywoływałem klisze, po-
tem wywoływałem zdjęcia na papierze 
fotograficznym, na końcu je utrwala-
łem. To było coś wspaniałego. Dzięki 
powiększalnikowi samemu można było 
wyczarować z klisz jakieś zdjęcie. Po 
tym etapie zaczął się etap filmowania. 
Nie było jeszcze kamer wideo, dlatego 
kupowałem kamery filmowe na taśmę 
8 mm i taśmy filmowe — najczęściej po 
znajomości, nie całkiem legalnie. To 
był towar trudno dostępny. Kręciłem 
i kleiłem swoje filmy. Jedyny zakład wy-
wołujący filmy znajdował się wtedy 
w Warszawie, więc wysyłałem taśmy 
i czekałem dwa miesiące. Dopiero wte-
dy robiłem montaż. Jeśli film był źle wy-
wołany, to trudno, trzeba go było spi-
sać na straty. Filmy wyświetlałem na 
projektorze. Bawiłem się w formy fabu-
larne i dokumentalne. Kiedy weszły ka-
mery wideo i technologia cyfrowa, krę-
cenie filmów straciło swój urok. Ten 

etap mojego życia traktuję jako za-
mknięty, ale nie ukrywam, że swoje fil-
my przegrałem na płytkę CD (bo taśmy, 
na których były utrwalone, powoli za-
częły się kruszyć) i kiedy nachodzi mnie 
nostalgia, oglądam to, co nakręciłem 
w wieku 15, 16 lat. Tych filmów nikomu 
nie pokazuję, są to wprawki, próby na-
stolatka, który próbuje brać się za fil-
mowanie. Jestem natomiast dumny z te-
go, że bardzo interesowałem się tech-
niką filmową. Mając zwykłą radziecką 
kamerę 8 mm, można było wyczarować 
niesamowite rzeczy. Bawiła mnie zaba-
wa w efekty specjalne; operowałem ru-
chem przyśpieszonym, zwolnionym, 
maskami, ruchem poklatkowym. Próbo-
wałem animacji. To była niesłychana 
przyjemność, kiedy takim urządzeniem, 
niezwykle trudnym do obsługi, można 
było kręcić cuda. Dzisiaj program do 
animacji to aplikacja, którą można 
ściągnąć w dziesięć minut z Internetu. 
Wtedy, mając taśmę filmową, kiedy 
trzeba było ręcznie animować, niczym 
w latach trzydziestych, przyjemność 
płynąca z wielu godzin spędzonych 
nad stołem animacyjnym była niepo-
wtarzalnym doznaniem.

PIERWSZy FILM, KTóRy ZROBIŁ 
NA PROF. SKOWRONKU 
WRAŻENIE. DLACZEGO ByŁy  
TO GWIEZDNE WOJNY?

Kiedy w 1979 r. jako czternastolatek 
oglądałem po raz pierwszy Gwiezdne 
wojny [1977], u człowieka wychowane-
go w kraju komunistycznym zobacze-
nie filmu na takim poziomie technicz-
nym wywoływało wręcz szok. Być może 
dlatego zacząłem się interesować 
efektami specjalnymi. Był to jeden 
z tych filmów formacyjnych, który po-
kazywał magię kina: co można zrobić 
z konwencjonalną baśnią, wykorzystu-
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jącą klasyczne tropy literackie, antro-
pologiczne. Jak kino może stworzyć 
świat rządzący się własnymi pra-
wami — z epistemologią, ontologią, 
z tym wszystkim, co generuje rzeczy-
wistość.

OPRóCZ GWIEZDNYCH WOJEN 

Bardzo lubiłem filmy Konczałowskiego, 
choć nie całkiem je rozumiałem. Poza 
tym lubiłem mistykę w kinie, dlatego 
niektóre polskie filmy (wczesny Kawa-
lerowicz, Wajda) bardzo mi się podo-
bały. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
można było zobaczyć w telewizji nie-
które produkcje tzw. nowego Holly wood. 
Filmy Altmana, takie jak Dzień wesel-
ny, Trzy kobiety, albo Scorsesego, np. 
Ulice nędzy, Wagon towarowy Ber-
tha — to są obrazy, które nastolatek za-
pamiętuje, które go formują.

„CZy WySZEDŁ PAN KIEDyŚ 
Z KINA W TRAKCIE TRWANIA 
SEANSU?”

Mam taką zasadę, której staram się 
przestrzegać, że filmy oglądam od po-
czątku do końca. Nawet jeżeli są złe, 
jeżeli mi się nie podobają. Wiercę się, 
narzekam, przeklinam w duchu, ale 
oglądam do końca. Szanuję pracę 
twórcy, nawet jeżeli zrobił film fatalny. 
Z kina wyszedłem może raz lub dwa 
razy, nawet nie pamiętam z czego. Ist-
nieją natomiast filmy, po których obej-
rzeniu się wstydziłem. Wstydziłem się, 
że można coś takiego zaprezentować. 
Wychodziłem z kina, niemal uciekając. 
Od razu mogę powiedzieć, że chodzi 
o filmy nurtu tzw. polskich komedii ro-
mantycznych, bardzo popularne na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Były tak 
żenujące, złe i makabrycznie tandetne, 
że uciekałem, nakrywając głowę czap-

ką lub zasłaniając twarz kołnierzem, 
żeby tylko nikt nie zobaczył, że chodzę 
na takie paskudztwo.

„KINO NIGDy MNIE NIE ZNUDZI”

Lubię oglądać filmy, nawet te bardzo 
konwencjonalne, typowe. Nie unikam 
kina komercyjnego, wręcz przeciw-
nie — bardzo je lubię. Oczywiście nie 
chodzę do kina na wszystko, ale są ty-
tuły, które lubię i będę je lubił dalej, mi-
mo że mam świadomość ich konwen-
cjonalności czy wtórności.

STUDENCIE, ZAANGAŻUJ SIĘ 
W DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA 
BADAŃ NAD MEDIAMI!

Ośrodek powstał z inicjatywy prof. 
Agnieszki Ogonowskiej. Oferuje kilka 
ścieżek: kino, badania antydyskrymi-
nacyjne, mniejszościowe, prasoznaw-
cze, badania nad literaturą, kulturą 
popularną i inne. Obecnie Wy, studen-
ci, macie niesamowite możliwości 
działania. Jeżeli znajdzie się dwoje 
czy troje studentów zainteresowanych 
jakimś problemem i chcą zrobić na 
ten temat konferencję, można to zgło-
sić. Macie pomysł na wystawę? Bar-
dzo proszę. Macie pomysł na konkurs 
filmów nakręconych telefonem ko-
mórkowym? Chętnie zostanę jurorem. 
Chcecie zrobić wideoklip, instalację 
artystyczną? Bardzo proszę. Profesor 
Ogonowska przyjmie takie osoby 
z otwartymi ramionami. Wszystko za-
leży od Was, od Waszej inicjatywy. To 
może być konferencja naukowa, ale ja 
sugeruję aktywne, twórcze działania. 
Ja miałem kamerę na taśmę 8 mm — 
trudną i bardzo czasochłonną w ob-
słudze. Teraz, dysponując smartfo-
nem, który kręci filmy w rozdzielczości 
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HD, i programami w Internecie do 
montażu, można takie filmy kręcić ma-
sowo. Ogłoście konkurs na teledysk 
do jakiegoś utworu muzycznego albo 
konkurs parodii filmowych, które moż-
na nakręcić w akademiku. Od Was to 
zależy.

„W JAK DUŻyCh TARAPATACh 
MUSI ByĆ STUDENT,  
By TRAFIĆ DO PROREKTORA 
DS. KSZTAŁCENIA?”

Musi mieć ogromne problemy, czego 
nie życzę nikomu. Od rozwiązywania 
problemów na szczęście są dyrektorzy 
instytutów i dziekani wydziałów. Żeby 
znaleźć się u mnie, trzeba się napraw-
dę bardzo postarać. Przy obecnych 
zmianach administracyjnych, finanso-
wych i ustawowych dotyczących szkol-
nictwa wyższego studiowanie stanie się 
przywilejem. Kończy się z masowością 
studiowania, a więc wkrótce nie będzie 
potrzeby, aby kiedykolwiek ktokolwiek 
się u mnie znalazł. Oczywiście zapra-
szam serdecznie, ale w innych celach.

Na zakończenie kilka osobistych reflek-
sji na temat studiowania. Student 
w 2016 r. jest zupełnie inną osobą ani-
żeli student sprzed dwudziestu czy trzy-
dziestu laty. Zmiany dotknęły wszyst-
kich i niemalże każdego aspektu nasze-
go życia. Nie wiem, czy zdajecie sobie 
z tego sprawę, ale prawdopodobnie je-
steśmy świadkami kolejnej wielkiej re-
wolucji. Niektórzy mówią, że na miarę 
tej gutenbergowskiej. Wszystko za spra-
wą Internetu. I nie chodzi tu tylko 
o inny model komunikowania się, mam 
na myśli np. ogromny wpływ Internetu 
na kulturę (bardzo szeroko rozumianą) 
czy politykę. Myślimy w zupełnie in-
nych kategoriach, niż myślano w erze 
przedinternetowej. Pozwólcie, że nie 

będę rozwijała tego wątku. Chciałam 
jedynie krótko zasygnalizować, że cza-
sy, w jakich żyjemy, to czasy radykalnej 
zmiany (ów proces nieustannie trwa). 
Nie są ani lepsze, ani gorsze — są po 
prostu inne. Albo inaczej: są złe i dobre 
strony owych zmian. Świat pędzi do 
przodu, a my wraz z nim. Nie możemy 
zostać w tyle, dlatego powinniśmy być 
wielozadaniowi i wielofunkcyjni — ni-
czym wyspecjalizowane androidy. Stu-
diujemy, pracujemy, podejmujemy ko-
lejne staże (żebyśmy jeszcze w trakcie 
ich trwania uzyskali autentyczne do-
świadczenie inne niż baristyczne). Stu-
dia to tylko jeden z obowiązkowych 
punktów w CV, a obowiązki z definicji 
nie są przyjemne. Jesteśmy zaprogra-
mowani na szybki sukces, nie na roz-
wój. Nawet jeżeli chcemy zrobić coś po-
nadprogramowo, często rozbijamy się 
o ścianę obojętności. Nie wiemy, od 
czego zacząć, do kogo się zwrócić, czu-
jemy zażenowanie. Nie ma universitas, 
nie ma wspólnoty. Jeżeli tęsknicie za 
modelem studiowania, w którym studia 
były czasem formacyjnym, studiowało 
się dla siebie, nie dla dyplomu, to mam 
dla Was dobrą wiadomość. Wszystko 
zależy od Was. Na koniec jeszcze raz 
oddaję głos panu prof. Bogusławowi 
Skowronkowi:

Nie traktujcie studiowania jako kolejnej pracy, 
którą trzeba wykonać [...]. Trzeba zrobić 
wszystko, żeby okres studiowania był czasem 
szaleństwa. Przez szaleństwo rozumiem nie tyl-
ko imprezy, ale to, że mogę na przykład zrobić 
wernisaż swoich fotografii. Kiedy się ma czas 
na takie rzeczy? Tylko podczas studiów.

Rozmawiała 
Ewelina Janowska 

III rok kulturoznawstwa 
 i wiedzy o mediach UP 

Absolwentka  
antropologii historycznej UP
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Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza
7 stycznia (sobota), 18.00, scena NCK 

ELA ADAMIAK „TRWAJ CHWILO, TRWAJ” — KONCERT

Ela Adamiak zaprezentuje swoje największe przeboje z ośmiu płyt oraz piosenki 
w świątecznym klimacie.
Artystce na scenie towarzyszyć będzie trzyosobowy zespół muzyczny w składzie: 
Piotr Goljat — fortepian, śpiew 
Sebastian Ruciński — gitara 
Piotr Górka — kontrabas
Bilety: 50 zł

20 stycznia (piątek), 17.30 i 20.30, scena NCK 

KABARET PARANIENORMALNI — „PIERWIASTEK Z TRZECH” 

PIERWIASTEK Z TRZECH to program pełen postaci i tematów niespotykanych do-
tąd na scenie kabaretowej. To właśnie tutaj łączą się nowe perypetie bohaterów 
znanych fanom dobrej rozrywki w całej Polsce z zupełnie nowymi wątkami i mo-
tywami odnoszącymi się do spraw bieżących. Żaden z aktualnych tematów spo-
łecznych nie umknie Paranienormalnym. Relacje międzyludzkie, zdrowy tryb ży-
cia i sport — to wszystko zostanie przedstawione w niezwykłym, paranienormal-
nym świetle. Nie zabraknie tych wszystkich cech, dzięki którym tak popularni i lu-
biani stali się Paranienormalni — Mariola, Balcerzak i Kryspin napiszą kolejne 
rozdziały swoich absurdalnych historii. Jeśli szukasz motywu na niepowtarzalny 
wieczór, śmiech do łez i zaraźliwą energię płynącą ze sceny, wynik jest tylko je-
den: PIERWIASTEK Z TRZECH.
Bilety: 80 zł

Co będzie
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Co będzie

Informacje i zamówienia:
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa: tel. 12 644 02 66 wew. 56

N
ow

oh
uc

ki
e 

C
en

tr
um

 K
ul

tu
ry

N
ow

oh
uc

ki
e 

C
en

tr
um

 K
ul

tu
ry



26

21 stycznia (sobota), g. 18.00, scena NCK 

ZESPóŁ GóRALSKI HAMERNIK — SZOPKA HAMERNICKA 

Gościnnie wystąpią: Zespół Regionalny MAŁA HELENKA oraz Dziecięcy Zespół 
Góralski MALI HAMERNICy. 
SZOPKA HAMERNICKA to żywe i barwne przedstawienie autentycznego folkloru 
okresu „godnych świąt” na Podhalu. Bogata podhalańska obrzędowość wypełnia 
cały program szopki. Góralskie zwyczaje, kolędy, pastorałki, muzyka i oryginal-
ne tańce, ludowe stroje, kolędnicy i niepowtarzalny klimat Skalnego Podhala — 
wszystko to wiernie przeniesione na scenę przez zespoły góralskie HAMERNIK 
i MALI HAMERNICy. 
W programie również tańce Lachów Sądeckich w wykonaniu Zespołu Regional-
nego MAŁA HELENKA z Chełmca koło Klęczan oraz śpiew, muzyka, tańce góral-
skie, pasterskie i zbójnickie w programie „Na hali” w wykonaniu Zespołu Góral-
skiego HAMERNIK.
Koncert poprowadzą: Monika Lassak i Aleksandra Kopeć
Reżyseria i choreografia koncertu: Anna i Kazimierz Lassakowie
Bilety: 10 zł

22 stycznia (niedziela), 16.00, sala kameralna 

SPOTKANIE Z PIOSENKą 

Impreza przeznaczona dla miłośników polskiej muzyki rozrywkowej, którzy chcą 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas, słuchając ulubionych piosenek XX w. Uczest-
nicy otrzymują teksty do wspólnego śpiewania, mogą także zaprezentować włas-
ną interpretację z profesjonalnym podkładem muzycznym.
Osią każdego programu jest „Gwiazdozbiór polskiej piosenki”, czyli prezentacja 
kompozytorów, autorów tekstów i wykonawców piosenek urodzonych w danym 
miesiącu. W repertuarze piosenki z różnych okresów — od dwudziestolecia mię-
dzywojennego, przez lata 50., 60.,70., do końca XX w.
Prowadzenie: Wojciech Dąbrowski 
Wstęp wolny

27, 28, 29 stycznia (piątek, sobota, niedziela), 19.00, scena NCK 

„KRyPTONIM 27” — SPEKTAKL ART COLOR BALLET

Magia i tajemniczość obrazów Mistrza Beksińskiego przeniesiona na scenę!
Muzyka, taniec, wizualizacje służą próbie odczytania ukrytego znaczenie dzieł. Widz 
wniknie w przestrzeń stworzoną z ruchomych obrazów, figur tanecznych i wykony-
wanej na żywo muzyki. Między jawą i snem, w galerii i na deskach sceny — w nie-
jasnym planie fantastycznych wizji, ukrytych lęków, nadwrażliwej wyobraźni...
Premiera spektaklu miała miejsce w październiku 2016 r. z okazji otwarcia Gale-
rii Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.
Choreografia, reżyseria, projekt plastyczny: Agnieszka Glińska — Art Color Ballet
Muzyka: Nikola Kołodziejczyk
Animacja: Paweł Kamykowski, Szymon Kamykowski
Produkcja: Nowohuckie Centrum Kultury
Bilety: 90 zł

Co będzie
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Ubiegły rok akademicki obfitował w mnó-
stwo wydarzeń i imprez, które z pewno-
ścią trudno będzie w kilku zdaniach zre-
lacjonować. Jak jednak powiadają, dla 
chcącego nic trudnego! Zapraszam za-
tem do lektury sprawozdania z cyklu 
spotkań, które zorganizowano w ramach 
Koła Naukowego Sekcji Komunikacji 
Spo łecznej i PR pod przewodnictwem 
dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch, dr Mag-
daleny Ryszki-Kurczab oraz dr Magdale-
ny Pudy-Blokesz.

Nie dalej jak rok temu odbyło się 
pierwsze spotkanie, a konkretnie war-
sztaty dziennikarskie, z panią Eweliną 
Dziubą — redaktor naczelną oraz wy-
dawcą magazynu OFFSET. Spotkanie 
miało miejsce 9 grudnia 2015 r. w mu-
rach UP. Nasz gość przybliżył nam taj-
niki pracy nad magazynem, wydawa-
niem periodyku, redagowaniem i edyto-
waniem tekstów oraz całą pracę dzien-
nikarską „od kuchni”. OFFSET jest mie-
sięcznikiem bezpłatnym, dlatego też 
jedy ne miejsca, w których możecie go 
wypatrywać, to kawiarnie, salony ko-
smetyczne czy pracownie fryzjerskie. 
Tematyka magazynu to po prostu co-
dzienność. Znajdziecie tu wszystko, 
z czym borykamy się na co dzień — ar-
tykuły dotyczące zdrowia, urody, a na-
wet porady prawne! 

Miesiąc później, 27 stycznia 2016 r., 
odbyło się kolejne spotkanie, również 
na terenie Uczelni. Tym razem mieliś-
my przyjemność gościć pana Michała 
Zalewskiego, managera PR Centrum 
Kongresowego ICE w Krakowie, a tak-
że kierownika Działu Nowych Mediów 

i PR Krakowskiego Biura Festiwalowe-
go. Zaproszony zapoznał nas z niektó-
rymi tajnikami swojej pracy, organiza-
cją czasu i licznych konferencji, akcja-
mi promocyjnymi; mówił też o swojej 
poprzedniej działalności, związanej 
z prowadzeniem Biura Promocji kina 
KIJóW.CENTRUM w Krakowie. I tak 
np. padło hasło akcji, o której członko-
wie naszego Koła dowiedzieli się wcześ-
niej, niż wydarzenie miało miejsce! Mo-
wa tu o akcji „#icekrakowinstameet”, 
podczas której 65 osób lubiących foto-
grafię mobilną, szczególnie tę z porta-
lu Instagram, wspólnie poznawało ar-
chitekturę budynku — 513 zdjęć ze 
sprawozdania polubiono 25 tys. razy, 
a wydarzenie było odpowiedzią na 
wzrastającą liczbę zapytań o możli-
wość fotografowania wnętrza Centrum 
Kongresowego ICE Kraków.

3 kwietnia 2016 r., w godzinach po-
południowych, w Instytucie Filologii Pol-
skiej UP miało miejsce spotkanie z dy-
rektorem kreatywnym interaktywnej Pro-
moAgency. Spotkanie miało charakter 
otwarty, dlatego też wzięli w nim udział 
również studenci niezwiązani z sekcją. 
Pan Błażej Balcerzyk przedstawił pre-
zentację multimedialną oraz opowie-
dział m.in. o tym, jak został dyrektorem 
kreatywnym w wieku 27 lat, o począt-
kach swojej pracy, o tym, jak często ją 
zmieniał. Radził też, co zrobić, aby na-
sze CV zostało zauważone. W dalszej 
części spotkania studenci zostali po-
dzieleni przez naszego gościa na kilka 
zespołów, a ich zadaniem było stworze-
nie reklamy dla sieci sklepów IKEA. 

Koło Naukowe Polonistów — 
Sekcja Komunikacji Społecznej

Nowinki kół naukowych
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Nowinki kół naukowych

Problem może wydawać się banalny, 
nakreślenie dokładnego planu (jak np. 
miejsce emisji reklamy) okazało się 
jednak trudniejsze, niż przypuszczano.

Dziesięć dni później zorganizowali-
śmy następne spotkanie. Tym razem 
mieliśmy przyjemność gościć przedsta-
wicieli agencji reklamowej Hand Made: 
państwa Dominika Kozę — dyrektora 
ds. rozwoju, Marcina Janika — group 
account managera oraz Magdę Rymar-
czyk — specjalistkę ds. PR. Hasłem 
przewodnim spotkania było pytanie 
„Jak działa agencja reklamowa?” Moż-
na też było się dowiedzieć, jak wyglą-
da praca związana z branżą reklamo-
wą i mediami — od pozyskiwania klien-
tów, przez przetargi, strategię, kreację, 
prowadzenie projektów, aż po realiza-
cję reklamy. 

Pod koniec kwietnia odwiedziliśmy 
VI Liceum Ogólnokształcące w Krako-
wie. Przedstawiciele Koła Naukowego 
Polonistów (sekcja komunikacji spo-
łecznej), Studium Dziennikarskiego 
oraz Radia Spektrum spotkali się 
z uczniami klas o profilu dziennikar-
skim, prowadzonych przez dr. Jakuba 
Pstrąga w ramach współpracy Instytutu 
Filologii Polskiej UP i wspomnianego li-
ceum. Delegacja IFP: dr Magdalena 
Ryszka-Kurczab, dr Maciej Malinowski, 
Anna Maląg, Inga Surma-Jach i Aneta 
Ostrowska przyjęła zaproszenie do 
udziału w lekcji poświęconej promocji 
oraz przybliżeniu uczniom programu 
edukacyjnego oferowanego przez Uni-
wersytet Pedagogiczny. Pierwsza część 
spotkania dotyczyła działalności uczel-
nianej rozgłośni — Radia Spektrum 
oraz omówieniu hasła „Komunikacja 
społeczna, reklama i PR”. Mówiono  
m.in. o pracy w mediach studenckich, 
specyfice działania w zespole, rozwija-
niu własnych zainteresowań dzięki te-
mu, co oferuje Uniwersytet Pedagogicz-
ny i Instytut Filologii Polskiej. Druga 

część spotkania poświęcona była za-
proszeniu uczniów do podjęcia nauki 
w Studium Dziennikarskim. Doktor Ma-
ciej Malinowski opowiedział o działal-
ności Studium, a także zaciekawił mło-
dzież kwestiami językowymi. Jako wy-
stąpienie końcowe nasi studenci przy-
gotowali prezentację dotyczącą struktu-
ry Uczelni oraz kierunków oferowanych 
przez Wydział Filologiczny.

Zebranie podsumowujące rok aka-
demicki miało miejsce 1 czerwca 2016 r. 
w gmachu Uczelni. Hasło przewodnie 
brzmiało: „Quo vadis, PR-owcu?” Gość-
mi były absolwentki specjalności: re-
klama i public relations, które opowia-
dały o swojej pracy w branży rok po 
ukończeniu studiów. Podzieliły się ze 
słuchaczami cennymi informacjami na 
temat rozmów kwalifikacyjnych, przy-
gotowywania CV oraz codzienności 
pracownika PR w krakowskich korpora-
cjach. Naszymi gośćmi były: Ewa Za-
piór, Katarzyna Bis, Katarzyna Zawa-
da, Magdalena Maślanka, Karolina 
Gątarska. Tym zebraniem zamknięto 
i podsumowano pracowity i intensywny 
rok działalności naszego Koła. 

Niebawem ruszą kolejne spotkania 
w ramach Sekcji Komunikacji Społecz-
nej i PR. Planujemy zaprosić m.in. rzecz-
nika prasowego UP, panią Dorotę Ro-
jek, która opowie nam o PR uczelni 
wyższych. Mamy nadzieję, że uda się 
zorganizować jeszcze więcej wydarzeń, 
które będą równie udane i interesujące 
oraz zwrócą uwagę licznych odbior-
ców. 

Interesują Cię zagadnienia związa-
ne z mediami, PR czy szeroko rozumia-
ną komunikacją? Zapraszamy zatem na 
spotkania naszego Koła Naukowego. Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie!

Adrianna Biszczad 
Wiceprzewodnicząca  

Sekcji Komunikacji Społecznej  
Koła Naukowego Polonistów UP
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Może Was to zainteresuje? Istnieje platforma, 
która nazywa się Pol-Int. Jeszcze jej nie znacie? 
Szkoda. Jest to bowiem „pierwsza platforma, 
która umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń 
oraz kontaktów między specjalistami z różnych 
dziedzin nauki, zajmującymi się studiami o Pol-
sce”1. Zaciekawieni? Wystarczy wpisać w wy-
szukiwarkę: www.pol-int.org, a otworzą się przed 
Wami nowe horyzonty. Zapytacie zapewne scep-
tycznie, co daje ta strona internetowa. Odpo-
wiem: najcenniejszą rzecz na świecie — wiedzę. 
Dzięki niej macie dostęp do nieskończenie wie-
lu informacji na temat Polski. Źródła pochodzą 
z całego świata. A więc, teoretycznie rzecz uj-
mując, dzięki tej platformie jesteśmy w stanie 
się dowiedzieć, co myślą o nas Indonezyjczycy 
(jeśli w ogóle o nas myślą). Portal ten udostęp-
nia nie tylko wiedzę o nas nam, ale również ca-
łemu światu. Więc jeśli Indonezyjczycy o nas nie 
myślą, to teraz mają szansę się czegoś o nas 
dowiedzieć. 

Ktoś stwierdzi: „Eee, wiedzę. A co to jest ta 
wiedza?” I będzie miał rację. Za tym słowem 

1 Pol-Int o sobie.

Projekt  
bardzo patriotyczny,  

czyli  
wszystko o Polsce

Dla ciekawych świata
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kryje się wiele i wiele też oferuje nam Pol-Int. Poczynając od in-
formacji o: instytutach, projektach, konferencjach naukowych, 
stypendiach i grantach, a kończąc na różnojęzycznych nowo-
ściach wydawniczych z całego świata, związanych ze studiami 
o Polsce. 

Nadal mało? A co, jeśli powiem, że to nie wszystko, co oferu-
je Wam ta platforma? Do puli dostępnych tam informacji może-
cie wnieść też coś swojego: „Użytkownicy publikują na portalu 
treści oraz stymulują dyskusje i wymianę informacji. W tworzenie 
strony jest zaangażowanych wielu recenzentów i redaktorów na-
ukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Włoch, Austrii, Holandii oraz wielu innych krajó-
w”2. Każdy może więc nie tylko czerpać informacje z tego źródła, 
ale również je tworzyć. Każdy może być częścią czegoś wspania-
łego, co właśnie powstaje na naszych oczach.

Twórcy projektu zachęcają użytkowników do korzystania ze 
wszystkich możliwości, jakie daje portal: „W ciągu roku intensyw-
nej pracy nad platformą staraliśmy się stworzyć przyjazną 
w obsłu dze platformę z atrakcyjnym designem. Umożliwiliśmy 
naszym użytkownikom wysoki poziom inter aktywności — zasto-
sowaliśmy ciekawe i praktyczne rozwiązania w szybkim wyszu-
kiwaniu informacji, łatwym nawiązywaniu kontaktów oraz aktyw-
nym współtworzeniu platformy. Staraliśmy się także zorganizo-
wać najsprawniejszy przebieg pracy, umożliwiający redaktorom 
i recenzentom łatwą i szybką kooperację, a redakcji sprawne jej 
koordynowanie. Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z no-
wymi recenzentami i redaktorami”3. Platforma na każdym kroku 
udowadnia, że tak właśnie jest. Po wejściu w zakładkę Publika-
cje użytkownik może dodać te, które jeszcze się tam nie zna lazły. 
W zakładce Projekty jesteśmy natomiast witani słowami: „Tutaj 
mają Państwo możliwość zaprezentowania projektów nauko-
wych, prac badawczych, kierunków studiów oraz ofert dostęp-
nych w Internecie (np. bazy danych lub strony internetowe), 
związanych z nauką o Polsce. Zachęcamy do zamieszczania opi-
sów swoich projektów, zapytań o materiały źródłowe lub o uczest-
ników badań oraz do budowania sieci kontaktów ze specjalista-
mi o podobnych zainteresowaniach naukowych”4. 

Możliwości korzystania z platformy jest tyle, ile zakładek, 
a nawet więcej. Wystarczy tylko kliknąć... Nie wierzycie? Można 
to bardzo łatwo sprawdzić.

Teraz trochę liczb. Dotychczas na stronie pojawiło się: 1298 
publikacji, 426 recenzji, 1274 wydarzeń, 39 sprawo zdań z konfe-

2 Tamże.
3 https://www.pol-int.org/pl/strona/wiecej-informacji
4 https://www.pol-int.org/pl/projekty
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rencji, 35 propozycji kariery, związa-
nych ze studiami o Polsce, 172 projek-
tów, 80 instytucji z całego świata zaj-
mujących się interdyscyplinarną wie-
dzą o Polsce.

Projekt jest realizowany przez Cen-
trum Interdyscyplinarnych Studiów 
o Polsce Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz 
przez Collegium Polonicum w Słubi-
cach5. Co więcej, ma ogromne wspar-
cie wielu jednostek naukowo-badaw-
czych. Jest finansowany przez: Pol-
sko-Niemiecką Fundację na Rzecz Na-
uki, Fundację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej oraz Uniwersytet Europejski 
Viadrina6. 

Od 2015 r. ten pomysł wspiera rów-
nież nasz Uniwersytet. Ośrodek Badań 
nad Mediami naszej Uczelni został ofi-
cjalnym partnerem platformy. Także 
w tej chwili, kiedy siedzicie sobie wy-
godnie na kanapie, dzięki działaniom 
dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch jeste-
śmy zaangażowani w tworzenie tego 
portalu. „Teraz zostały podjęte stara-
nia, aby Instytut Filologii Polskiej rów-
nież został partnerem platformy, pracu-
jemy nad projektem praktyki studentów 
specjalności Komunikacja Społeczna, 
reklama i public relations. Projekt obej-
mowałby pracę z zakresu media rela-
tions i public relations”7. Co to oznacza 
dla studenta? Wiele. Może na przykład 
działać z ramienia Sekcji Komunikacji 
Społecznej nad poprawą wizerunkową 
platformy. Im więcej osób się o niej do-
wie, tym lepiej. Strona internetowa da-
je wiele możliwości nie tylko pracowni-
kowi naukowemu, ale każdemu, kto in-
teresuje się Polską. Zadaniem Sekcji 
byłaby praca nad PR-em projektu. Dok-
tor Agnieszka Walecka-Rynduch za-

5 Pol-Int o projekcie.
6 Tamże.
7 Dr Agnieszka Walecka-Rynduch o pro jekcie.

pewniła, że weźmie pod uwagę każdy, 
nawet najbardziej zwariowany pomysł. 
Zaproponowała np. umieszczanie filmi-
ków na youTube, co mogłoby być dzia-
łaniem kreatywnym i na pewno trafiło-
by do licznych odbiorców. Czeka rów-
nież na Wasze pomysły oraz chęć ich 
realizacji. Na początek wystarczy tylko 
tyle. 

Realizacja projektu jest przewidzia-
na na cały rok akademicki, a może na-
wet i dłużej. Uczestnicy działaliby z ra-
mienia Sekcji, chociaż dr Agnieszka 
Walecka-Rynduch z entuzjazmem przyj-
mie pomysły oraz kreatywne rozwiąza-
nia od studentów, którzy nie chcą dzia-
łać bezpośrednio w Sekcji Komunikacji 
Społecznej. Każdy może się zaangażo-
wać. Mimo że strona internetowa wy-
gląda imponująco, wciąż jest wiele rze-
czy do zrobienia, a jeszcze więcej do 
udoskonalenia. 

To nie wszystko, ponieważ istnieje 
druga możliwość działania na rzecz 
platformy. Można się zgłosić do 
dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch, po 
czym udać się na praktyki do Pol-Intu. 
Co mogą zaoferować takie praktyki? 
Oprócz wiedzy — doświadczenie. Ma-
cie kontakt z pracami i publikacjami 
wielu osób. Redagujecie je. Albo ina-
czej: organizujecie konferencje lub uzu-
pełniacie katalog publikacji. Wszystko 
zależy od Was. Możecie naprawdę 
wiele wynieść z tej współpracy. Na-
uczycie się czegoś nowego, poznacie 
ciekawych ludzi, będziecie świadkami 
i uczestnikami czegoś ważnego. Musi-
cie jednak wykazać inicjatywę. Wy-
starczy napisać maila (waleckaryn-
duch@gmail.com) albo po prostu za-
pukać do drzwi pokoju nr 569.

Na co jeszcze czekacie? Do dzie-
ła!

 
Patrycja Pancerz 

III rok filologii polskiej UP
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Recenzja

Język polski — jak twierdzą obcokra-
jowcy — jest jednym z najtrudniejszych 
języków na świecie. Nie tylko z powodu 
naszych szumów, trzasków i szelestów 
w wymowie, ale również z powodu gra-
matyki, która ma — jak na złość uczą-
cym się — wiele wyjątków. Niestety, dla 
Polaków język ojczysty wcale nie oka-
zuje się łatwiejszy. Przykłady możemy 
zauważyć niemal na każdym kroku — 
w mediach czy też w codziennej rozmo-
wie (choć język potoczny ma swoje pra-
wa). Skąd wynika ignorancja dotyczą-
ca własnego języka? Prawdopodobnie 
z myślenia, że skoro posługujemy się 
nim od urodzenia, to dlaczego mieliby-
śmy się go uczyć? Jakie znaczenie ma 
użycie poprawnej odmiany danego sło-
wa lub wstawienie przecinka — i tak 
każdy mnie zrozumie, prawda? Otóż 
nie, nieprawda. Jeden znak potrafi 
zmienić sens całej wypowiedzi. Pewnie 
wielu z nas kojarzy szkolne lekcje ję-
zyka polskiego z długą listą nudnych 
lektur. Rzadko wpaja się młodym lu-
dziom zainteresowanie samym języ-
kiem. A szkoda, bo nauka wcale nie 
musi oznaczać wielogodzinnego ślę-
czenia nad książką w szkolnych czte-
rech ścianach. 

Mówiąc Inaczej1 to propozycja Pau-
liny Mikuły na douczenie się w postaci 
filmików w serwisie youTube. Jak mo-
żemy przeczytać, to „kanał o tym, jak 
poprawnie posługiwać się językiem 
polskim”. Paulina Mikuła jest absol-
wentką polonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od trzech lat zamiesz-

1 https://www.youtube.com/user/PamikuPL

cza na swoim kanale filmy, w których 
wypowiada się na tematy związane 
z poprawną polszczyzną w sposób bar-
dzo przystępny, szczególnie dla młode-
go pokolenia. Każdy film to dawka wie-
dzy i humoru. Nie ma tu miejsca na 
nudną lekcję! Na tapecie są nie tylko 
kwestie poruszane przez samą autorkę, 
ale i te nurtujące widzów. Vlog pani 
Pauliny dotyczy np. odmiany proble-
matycznych wyrazów, związków frazeo-
logicznych, interpunkcji czy zapożyczeń 
w języku polskim. Ilu z Was wiedziało, 
że w domu mamy puf, a nie pufę? Gdy 
znajdziemy się w samochodzie z ma-

Mówiąc Inaczej
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Recenzja

niakiem szybkiej jazdy, to powiemy: 
„Nie jeźdź tak szybko!”2, a nie „Nie jeź-
dzij tak szybko!”

Mówiąc Inaczej cieszy się dużym 
zainteresowaniem użytkowników you-
Tube’a (232 295 subskrypcji, 15 249 314 
wyświetleń)3. Pani Paulina z pasją dzie-
li się wiedzą i zachęca do samodziel-
nych dociekań, sprawiając, że filmy to 
nie tylko jednostronna fala informacji, 
ale i dialog z odbiorcami. Liczne dys-
kusje w komentarzach pokazują, że po-
prawność językowa wcale nie jest obo-
jętna młodym ludziom. 

Mówiąc Inaczej to także książka 
pod tym samym tytułem. Jest to porad-
nik, który uczy, jak pisać i mówić, żeby 
się nie pogubić”, utrzymany w specy-
ficznym dla pani Pauliny stylu — lek-
kim i zabawnym. W książce znajdzie-
my najważniejsze zasady poprawności 
językowej, opatrzone barwnymi przy-
kładami, które szybko zapadają w pa-

2 P. Mikuła, Mówiąc inaczej. Jak pisać i mó-
wić, żeby się nie pogubić, Flow Books, Kraków 
2016, s. 126.

3 Stan na listopad 2016 r. 

mięć nawet największemu ignorantowi. 
Autorka, tłumacząc reguły, powołuje się 
na rzetelne źródła, takie jak słowniki 
czy poradnie językowe. Co więcej, czy-
telnik, trzymając książkę w ręce, nie 
pozostaje bierny. Na końcu znajdzie te-
sty (wraz z odpowiedziami), które po-
mogą sprawdzić jego wiedzę o po-
prawnej polszczyźnie. Książka zawiera 
też całą masę zabawnych historii 
i przemyśleń.

Nauka nie musi kojarzyć się ze 
szkołą, stosami książek i godzinami 
spędzonymi w czeluściach bibliotek. In-
ternet oferuje nam wiele możliwości, 
trzeba tylko chcieć z nich skorzystać. 
Mówiąc Inaczej pokazuje, jak łatwo 
można połączyć przyjemne z pożytecz-
nym oraz jak niewiedza może dopro-
wadzić do katastrofy językowej. A prze-
cież każdy z nas chce być rozumiany. 
Zatem do dzieła! Jak głosi okładkowe 
hasło książki: „Nie idź po najmniejszej 
linii oporu i weź że tą książkę na tape-
tę — bynajmniej, nie pożałujesz!” 

 
Agnieszka Surówka 

III rok filologii polskiej UP
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Na językach!

To fakt autentyczny, 
że wszyscy  

popełniamy błędy

Zapewne zgodzicie się ze mną, że każ-
dy z nas popełnia mnóstwo błędów języ-
kowych zupełnie nieświadomie. Rozma-
wiając z kimś, nie zastanawiamy się nad 
każdym wypowiadanym słowem. Wy-
obraźmy sobie taką sytuację: spotykamy 
się w gronie znajomych i każdy z nas co 
jakiś czas milknie, by przypomnieć sobie 
jakąś potrzebną w danej chwili regułę 
gramatyczną, a przez kolejne sekundy 
zastanawia się, jak „to” powiedzieć i czy 
„to, co powiem, będzie poprawne”. My-
ślę, że to wcale nie ułatwia nam komu-
nikacji, wręcz przeciwnie.

Musimy uświadomić sobie jedną 
rzecz. Na naszą wypowiedź i na to, jak 
ona zabrzmi, znaczący wpływ ma sy-
tua cja. Inaczej zwracamy się do szefa, 
a inaczej do koleżanki. 

Żyjemy w biegu. Często nie mamy 
czasu nawet na rozmowę. Wolimy spo-
tykać się w świecie wirtualnym i pisać 
wiadomości elektroniczne. Być może 
szybki postęp technologiczny sprawia, 
że Polacy często wypowiadają się nie-
poprawnie. Oczywiście są sytuacje, 
w których musimy zachowywać pewne 
normy i dbać o to, by nasza wypowiedź 
była staranna i różniła się od mowy po-
tocznej. W celu ułatwienia Wam (i so-
bie) kontroli nad naszymi wypowie-
dziami, przedstawiam krótkie zestawie-
nie najczęstszych błędów językowych. 
Potraktujcie to jako poradnik w pigułce. 
Zachęcam do używania (niezależnie 

od sytuacji) form, które znajdują się 
w kolumnie po prawej stronie.

Nikt z nas nie jest językowym idea-
łem. Nie jesteśmy w stanie wyrażać się 
całkowicie poprawnie, tym bardziej że 
hiperpoprawność też nie jest cechą po-
zytywną. Błędy są poniekąd wpisane 
w nasze życie i na zawsze w nim pozo-
staną, ale choć część z nich spróbujmy 
wyeliminować. Na koniec krótka rada: 
zachowaj spokój i szlifuj swoją pol-
szczyznę.

Źródła

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Dlaczego-nie- 
-wziasc;11924.html

http://www.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mo - 
wi/Bledy-jezykowe-najczesciej-popelniane- 
-bledy-jezykowe-00009855

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wszyscy-
popelniamy-bledy-jezykowe-fakt-radzi-jak-
unikac-niektorych-bledow-jezykowych/9n-
z8npw

http://www.polityka.pl/galerie/1613269,4,30-
bledow-jezykowych-ktore-popelniaja-
nawet-najlepsi.read

http://sjp.pwn.pl/slowniki/Słownik%20wyra-
zów%20kłopotliwych.html

http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/po-
rozmawiajmy-o-jezyku-polskim/

http://www.polityka.pl/galerie/1624221,1,naj-
czestsze-bledy-jezykowe-popelniane-przez- 
-dziennikarzy.read

 
Ewelina Madej 
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Forma błędna Forma poprawna
włanczać włączać 
Niektórzy uważają, że forma włanczać informuje o powtarzaniu się czynności. Czasownik włą-
czać nie oznacza jednak wcale czynności jednorazowej (forma dokonana to włączyć). 
poszłem poszedłem
Wielu panów skraca sobie dość długą formę poszedłem, mówiąc poszłem (wyraźnie oddzia-
łuje tu forma żeńska poszłam), co jest oczywiście niepoprawne. 

(coś) pisze (coś) jest napisane
Dany przedmiot, o którym mowa, nie może pisać. Nie jest on zatem sprawcą czynności. Ktoś 
musiał wcześniej coś napisać, aby potem było to napisane.
w cudzysłowiu w cudzysłowie
Przytaczając czyjeś słowa, posługujemy się „cudzym słowem”. Ujmujemy zatem jakiś tekst 
w cudzysłów, a nie w cudzysłowie. 
pisać dużą literą/z dużej litery pisać wielką literą
Mirosław Bańko uważa, że można używać określenia pisać dużą literą, niedopuszczalne jest 
natomiast stosowanie konstrukcji pisać coś z dużej (wielkiej) litery1.
cofać się do tyłu cofać się 
Cofamy się zawsze do tyłu, nigdy do przodu.

piąty październik piąty października
Dla ułatwienia zawsze dodajmy sobie słowo dzień pomiędzy członami zestawienia, np. piąty 
(dzień) października.
dwutysięczny czternasty dwa tysiące czternasty
Rok dwutysięczny był tylko jeden. Każdy kolejny to dwa tysiące (czternasty, piętnasty itp.)

swetr sweter
„Błędna forma swetr mogła powstać przez analogię do form innych przypadków, np.: swetra, 
swetrem, swetry” (M. Bańko)2.
w dniu dzisiejszym dzisiaj
Wyrażenie w dniu dzisiejszym wydaje się hiperpoprawne, podobnie jak np. w miesiącu grud-
niu. Wystarczy: dzisiaj, w grudniu.
odnośnie czegoś odnośnie do czegoś
Konstrukcję odnośnie czegoś uważa się za zapożyczenie składniowe z języka rosyjskiego. Bez-
pieczniej zatem używać formy odnośnie do czegoś3.
w każdym bądź razie w każdym razie
W każdym bądź razie to konstrukcja potoczna i uchodzi za skrzyżowanie wyrażeń w każdym 
razie oraz bądź co bądź. W oficjalnej polszczyźnie lepiej jej unikać, jak twierdzi M. Bańko4. 

spadać w dół spadać
Spada się zawsze w dół, nigdy do góry.
akwen wodny akwen
Słowo akwen (od łac. aqua ‛woda’) wskazuje na związek z wodą. Przymiotnik wodny jest tu 
zatem zbędny.
tą książkę tę książkę

W mowie dopuszczalne jest używanie w bierniku zaimka tą, lecz w piśmie należy się tego wy-
strzegać. 

1 http://sjp.pwn.pl/slowniki/piszemy%20coś%20wielką%20literą.html
2 http://sjp.pwn.pl/slowniki/sweter.html
3 http://sjp.pwn.pl/slowniki/odnośnie%20czegoś.html
4 http://sjp.pwn.pl/slowniki/w-każdym-razie.html

Na językach!
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W poprzednim numerze w tej rubryce 
można było znaleźć artykuł Patrycji 
Pancerz, która napisała o kobietach 
na scenie kabaretowej. Tym razem ja 
przedstawię swoją kobietę niepokor-
ną” — artystkę, której historia i twór-
czość zafascynowały mnie niezmier-
nie.1

Na postać Zochy po raz pierwszy 
natrafiłam w artykule opublikowanym 
w „Wysokich Obcasach” z 13 grudnia 
2014 r. 

„Zofia Stryjeńska jest sławną ma-
larką, ma opinię kobiety ekscentrycz-
nej, zazdrosnej o męża do szaleń-
stwa2”— napisała Magdalena Gro-
chow ska. Był to jednak tekst poświęco-
ny nie Stryjeńskiej, a Felicji Lilpop-Kran-
ce — również malarce, córce znanego 
architekta Franciszka Lilpopa. Losy 
obu artystek krzyżują się w osobie Ka-
rola Stryjeńskiego — męża Zofii, a na-
uczyciela i prawdziwej miłości Felicji. 

O artykule-portrecie jednej z sióstr 
Lilpop zapomniałam na długo, ale 
gdzieś w pamięci pozostała ta druga, 
wzmiankowana tylko postać. Przypo-
mniałam sobie o niej dopiero po kilku 
miesiącach. Przypadkowo natknęłam 
się na to podpisane nazwiskiem Zofii 
zdanie: „Życie jest krótkie, co będę 
łbem trykać w mur”. To ono spowodo-

1 Słowa Zofii Stryjeńskiej. Przez długi czas to 
zdanie widniało jako zdjęcie w tle na facebooko-
wym profilu Zofii, prowadzonym przez Angelikę 
Kuźniak (http://www.facebook.com/z.stryjenska/).

2 M. Grochowska, Dwie miłości, „Wysokie 
Obcasy” 2014, nr 48 (807), s. 21.

wało, że zaczęłam szukać innych śla-
dów jej działalności...

„Zocha Stryjeńska szaleje na 
Facebooku”3

Fanpage na Facebooku ma już ponad 
12 tys. obserwatorów. Można na nim 

3 Tytuł artykułu umieszczonego na stronie in-
ternetowej Dwójki Polskiego Radia (http://www.
polskieradio.pl/8/410/Artykul/1552915,Zocha-Stry-
jenska-szaleje-na-Facebooku).

„Życie jest krótkie, co będę 
łbem trykać w mur1”

Historie kobiet niepokornych 

Obraz Dziewczyna i myśliwy Zofii Stryjeńskiej 
(http://www.kultura.malopolska.pl/)
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Obraz Wieczorne zmówiny Zofii Stryjeńskiej (http://www.kultura.malopolska.pl)

Historie kobiet niepokornych 

znaleźć nie tylko reprodukcje obrazów 
i archiwalne fotografie, ale również cy-
taty ze Stryjeńskiej:

Starabaniłam się z łoża po dziesiątej. Nie-
humor.
Zahulałam szeroko.
Zmarznięta na słup zaryłam się w kołdry.
Zawistne typy ludzkie. Skąd się bierze to 
całe dziadostwo, psiakref?!

Rozterki Zochy są rozterkami bar-
dzo współczesnymi, można nawet po-
wiedzieć — uniwersalnymi i pospolity-
mi. Wyjątkowy urok tych spostrzeżeń 
tkwi w stylu pisarskim, w używaniu za-
bawnych, brzmiących nieco archaicz-

nie słów, np. „starabanić się”, „wyba-
lansować”, w charakterystycznych po-
łączeniach zwrotów, w niecodziennych 
porównaniach. Fani facebookowej stro-
ny bawią się tym stylem, próbują w ko-
mentarzach pastiszować Stryjeńską. 
Nawiązują tym samym swoisty dialog 
z nieżyjącą już artystką.

„Diabli nadali”

Kolejny etap mojej „znajomości” z Zo-
fią rozpoczyna się rok później, 6 grud-
nia 2015 r., kiedy swoją premierę ma 
książka Stryjeńska. Diabli nadali. Trud-
no nazwać ją typową, nudnawą bio-
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Historie kobiet niepokornych 

Zdjęcie ze spotkania z Angeliką Kuźniak z okazji nowego wydania pamiętników Zofii Stryjeń-
skiej, Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie (fot. M. Kolasa)

Książki: Stryjeńska. Diabli nadali i Chleb prawie że powszedni. Kronika jednego życia (fot. M. Ko-
lasa)
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grafią, raczej „reportażem biografizu-
jącym” lub „biografią reporterską” — 
jak określiła ją autorka, Angelika Kuź-
niak. Więcej w tej opowieści jest samej 
Stryjeńskiej, której barwne życie samo 
poprowadziło narrację książki, choć 
w pewnych momentach widać ingeren-
cje autorki. To ona weryfikuje historie, 
próbując oczyścić je ze wszelkich po-
myłek, półprawd i zatajeń (które Stry-
jeńskiej zdarzały się dość często).

Staremu nudziarzowi o sobie pisać zabra-
niam. Nie zamierzam błąkać się w nudzie 
i szarzyźnie nawet po mej dematerializacji. 
Niech będzie w tym pisaniu tempo, ruch, 
barwa, energia. Niech mi na nowo w żyłach 
zacznie pulsować! [...] Saludos, Zocha4.

Co czyni z Zofii Stryjeńskiej kobietę 
niepokorną? Jej charakter, który bardzo 
mocno oddziaływał na biografię artyst-
ki. A zabawnych, kontrowersyjnych czy 
szalonych przypadków nie brakowało. 
Można wspomnieć choćby o momen-
cie, kiedy postanawia porzucić Kraków 
i posadę urzędniczki na poczcie, aby 
wyjechać do Monachium na Akademię 
Sztuk Pięknych. Był rok 1911, a dopiero 
około 1920 r. uczelnie wyższe zaczęły 
przyjmować kobiety na studia. Jak więc 
udało się jej dostać na monachijską 
akademię? Przybrała pseudonim Ta-
deusz von Grzymala, pod którym ukry-
wała swoją prawdziwą tożsamość 
wśród kolegów studentów.

Nawet jako już dorosła i zamężna 
kobieta była osobą nieco zwariowaną. 
Na jednym z przyjęć ukradła Boyo-
wi-Żeleńskiemu kapelusz. Odważyła się 
namalować serię portretów władców 
i królów Polski, z której pochodzi wizeru-
nek Kazimierza Wielkiego z papierosem. 
W Paryżu goniła swojego męża po bul-
warach z rewolwerem w ręku. 

4 Cytat z okładki książki A. Kuźniak Stryjeń-
ska. Diabli nadali (Wołowiec 2015).

Kilka lat później to właśnie Stryjeń-
ski będzie oskarżany przez prasę o noc-
ne porwanie Zofii i umieszczenie jej 
w prywatnym sanatorium dla nerwowo 
chorych. Cała „afera batowicka” była 
szeroko komentowana przez dziennika-
rzy w ówczesnych mediach, publicznie 
wypowiadali się także przyjaciele ro-
dziny i znajomi. Każdy z nich miał włas-
ną wersję wydarzeń. Pewne było nato-
miast jedno: po całej tej historii rozwód 
był nieunikniony.

„Któregoś dnia stojąc w Zodia-
ku [...] nagle spostrzegłam przed sobą 
wśród tłumu publiczności faceta o żół-
tych zębach i rybich oczach, od które-
go uderzyły na mnie tak silne promie-
nie intelektualne, że zdrętwiałam jak 
apostołowie w Przemienieniu Pań-
skim5” — tak Zofia opisuje pierwsze 
spotkanie z Arkadym Fiedlerem. Oprócz 
niego w całym jej życiu pojawiają się 
i znikają fascynacje: m.in. tancerz i cho-
reograf rosyjski Sacharow czy aktor 
tea tralny Artur Socha. Największą pa-
sją jej życia jest jednak malarstwo. Dla 
sztuki rezygnuje ze wszystkiego w swo-
jej monachijskiej modlitwie:

Boże! Odbierz mi wszystko, wszystko. Do-
brobyt, sytość, spokój, przyjaźń ludzką, 
szczęście rodzinne, nawet miłość! Zwal na 
mnie cierpienia moralne i tysięczne gory-
cze — ale w zamian za to daj mi możność 
wypowiedzenia się artystycznego i sławę!6 

Jako artystka wypowiadała się moc-
no i zdecydowanie. W feerię barw za-
klinała polski folklor i kulturę słowiań-
ską, obdarzając je mocą ruchu i tem-
pem. 

Te dwa ostatnie słowa dobrze opi-
sują też dorosłe życie Zofii — w ciąg-
łym ruchu, na walizach, między Krako-
wem, Warszawą, Zakopanem, Pary-

5 A. Kuźniak, dz. cyt., s. 179.
6 Tamże, s. 46–47.

Historie kobiet niepokornych 
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żem, Wiedniem, Genewą, jako „dwor-
cowa madonna”, ale także w ciągłej 
„pogoni za forsą”. W 1936 r. pojawia 
się zlecenie na malowidło w kamienicy 
„papieża czekolady”, jak nazywa Jana 
Wedla, które ma poratować budżet 
Stryjeńskiej. 

[Horoskop] obiecuje mi niezmierzone re-
zultaty na podstawie wytrwałości i osobi-
stego wysiłku. Może odnosi się to do robie-
nia długów?? Np. 1 miliard de dollars 
mieć długów byłby to już poziom artystycz-
ny. Przedzieram się już po tej ścieżce ku 
blaskom7.

 Zocha znała wiele osobistości cza-
su międzywojnia. Byli wśród nich: Wit-
kacy, Iwaszkiewicz, Jasieński, Pawli-
kowska-Jasnorzewska, Samozwaniec, 
Boznańska. Z niektórymi się przyjaźni-
ła. Żyła — jak sama pisze — „u zbie-
gu dwóch epok. Za późno, aby tańczyć 
kankana, za wcześnie, aby podziwiać 
rozbicie atomu”. Była postacią nie-
ustannie balansującą „między przepa-
ścią a nadzieją”.

I tak portretuje ją Kuźniak w Diabli 
nadali — jako charakterną artystkę, 
zmuszoną do radzenia sobie z trudami 
przyziemnej egzystencji, po części też 
jako niezrozumianą, trochę szaloną ko-
bietę, matkę trójki dzieci, „malarkę na 
śmierć i życie”.

Zocha — reaktywacja

Na spotkaniu w grudniu 2015 r. pojawi-
ło się pytanie: co dalej ze Stryjeńską? 
Brzmiało to jednak raczej jak prośba 
o więcej — jej historii, jej pisania. 
W niecały rok po premierze opowieści 
biograficznej możemy już czytać zebra-
ne i opracowane przez Magdalenę Bu-

7 Cytat opublikowany na fanpage’u Zofii 
Stryjeńskiej na Facebooku.

dzińską i Angelikę Kuźniak pamiętniki 
artystki. Nowe (drugie) wydanie pa-
miętników Stryjeńskiej opatrzone jest 
tytułem nawiązującym do pierwszego 
opracowania autorstwa Marii Groń-
skiej. Chleb prawie że powszedni. Kro-
nika jednego życia to tom 864-stronicowy, 
zawierający 1346 przypisów. Można się 
jednak pokusić o stwierdzenie, że tak 
opasła księga przedstawia nie tylko 
biografię samej malarki, ale pokazuje 
całą panoramę życia ówczesnych arty-
stów.

Stara, czarno-biała fotografia. Na 
niej Zofia — ciemne, kręcone włosy 
niesfornie zachodzące na czoło, mocne 
spojrzenie ciemnych, prawie czarnych 
oczu. Podpis: „Fotografja «Dorys» War-
szawa”. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie... wąsy, dorysowane przez 
samą sportretowaną. „Zofia coś z tymi 
wąsami ma” — przyznała Angelika 
Kuźniak na spotkaniu w Galerii Bun-
kier Sztuki w Krakowie, gdy przedsta-
wiała zgromadzonym fotografię, która 
znalazła się na okładce Kroniki jedne-
go życia. Oprócz tego okładkowego 
zdjęcia istnieje jeszcze jedno z doryso-
wanymi wąsami i na dodatek z papie-
rosem. Ta zabawna ingerencja we 
włas ny wizerunek dowodzi wyjątkowoś-
ci Stryjeńskiej, która w pełni zasługuje 
na miano kobiety niepokornej. Warto 
przyjrzeć się bliżej jej życiu, które — 
tak jak jej malarstwo — mieni się róż-
nymi odcieniami. Warto też wczytać się 
w pamiętniki. To nie tylko autoportret 
artystki zbudowany ze słów, ale spora 
dawka błyskotliwego humoru i dogłęb-
nie poruszających problemów. 

Powalam się na pierzyny, wyciągam kopy-
ta i myślę o zielonych łąkach. Saludos. Zo-
cha.

Monika Kolasa 
III rok filologii polskiej UP

Historie kobiet niepokornych 
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Dzisiejsza młodzież szuka celów w ży-
ciu i zastanawia się, co będzie robić po 
skończeniu szkoły. Możemy studiować 
na różnych uczelniach, ale nie widzimy 
lub nie chcemy widzieć, że poziom na-
uczania jest dosyć niski. Chodzimy do 
szkoły, uczymy się tego, co jest w pro-
gramie, ale czy zastanawiamy się nad 
tym, c z e g o  nas uczą? Czy mamy in-
strumenty własnego myślenia i rozpo-
znawania tego, co dobre, a co złe? Te 
pytania zostawiam otwarte.

Samo skończenie szkoły nic nie daje 
bez samodzielnego myślenia, które do-
prowadzi do pogłębienia wiedzy, a co za 
tym idzie — uodporni nas na różnego 
rodzaju propagandę i uczyni z nas ludzi, 
którzy wiedzą, czego chcą. Tu zadajmy 
sobie pytanie: po co nam patriotyzm 
i przywiązanie do ojczyzny? Kochać oj-
czyznę to myśleć o swoim kraju, w któ-
rym układamy sobie życie, dbać o swój 
kraj, pielęgnować historię i starać się 
odczytać przesłanie naszych przodków. 
Dbać o ojcowiznę, którą odzyskaliśmy 
po ciężkich walkach. I co najważniejsze: 
myśleć nie tylko o sobie, ale i o narodzie 
jako całości. Tak właśnie postępowali lu-
dzie młodzi, którzy walczyli o wolną 
i niepodległą Polskę. Rzucili wszystko 
i szli bez wahania walczyć z agresorem 
okupującym nasz kraj.

Cofnę się do końca drugiej wojny 
światowej, gdy Polska została „wyzwo-
lona” przez sojuszników naszych so-
juszników, czyli Rosję Sowiecką. Nie-
miecką okupację zastąpiła okupacja 
sowiecka. Rosjanie na zajmowanych 
ziemiach wprowadzali terror, zniewole-
nie i śmierć zadawaną rękami polskich 
komunistów. 

Mimo beznadziejnej sytuacji żołnie-
rze Armii Krajowej, Narodowych Sił 

Zbrojnych i innych konspiracyjnych or-
ganizacji podjęli walkę przy wsparciu 
sporej części ludności cywilnej. Niektó-
rzy poszli do lasu. Z reguły byli to lu-
dzie młodzi, przed którymi życie stało 
otworem. Oddali swoje zdrowie, a wie-
lu — życie, w walce o wolną Polskę. 
Kierowali się dobrem wspólnym, miło-
ścią do ojczyzny, którą chcieli urato-
wać. Motywowały ich trzy hasła: Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Warto przytoczyć kil-
ka przykładów postaw młodych Po-
laków walczących po drugiej wojnie 
światowej z komunistycznym terrorem. 

henryk Sroka miał za sobą konspi-
rację akowską. Już jako siedemnastola-
tek werbował swoich kolegów do AK. 
W komunistycznej Polsce został aresz-
towany za posiadanie broni, a później 
uwolniony przez kolegów. Zadano mu 
kiedyś pytanie: „Czy wstępujesz do 
konspiracji, aby walczyć z komunistycz-
nym wrogiem?” Odpowiedział: „A mam 
jakieś wyjście?” Działalność ta trwała 
do lata 1946 r. Wtedy to Henryka Srokę 
schwytali komuniści. Pytany przez śled-
czych, dlaczego jest źle ustosunkowany 
do obecnego ustroju, odpowiedział: „Je-
stem wrogiem obecnego ustroju, gdyż 
w Polsce rządzą Rosjanie, a nie Polacy. 
Jesteśmy pod dyktaturą rosyjską”. Ko-
munistyczny sąd skazał Srokę na trzy-
krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 
w Krakowie 27 sierpnia 1946 r. Skaza-
ny miał 19 lat. 

Bohdan Różycki i Marek Kubliń-
ski poznali się w gimnazjum im. Króla 
Jana Sobieskiego w Krakowie, gdzie 
zostali zwerbowani do organizacji kon-
spiracyjnej. Zorganizowali akcję roz-
brojenia milicjanta, która się nie powio-
dła. Różycki został postrzelony. Ucieka-
li przez plac Szczepański, przez Rynek, 

Czas przeszły

Młodzi ludzie w walce o wolność i niepodległość Polski 
po drugiej wojnie światowej



42

do ul. Kazimierza Wielkiego 36. Tam 
funkcjonariusze bezpieki otworzyli do 
nich ogień. Kubliński zbiegł, a jego ko-
lega Różycki zmarł wskutek odniesio-
nych ran 22 czerwca 1950 r. Miał 19 lat. 
Markowi udało się uciec, pomógł mu 
ojciec. Komuniści jednak nie dali za 
wygraną i w końcu go dopadli. Młody 
człowiek zachował godną postawę pod-
czas procesu, a do komunistycznego 
sędziego skierował słowa: „Nie mam 
nic do powiedzenia”. Sąd w Krakowie 
skazał go na karę śmierci, która zosta-
ła wykonana 27 września 1950 r. Miał 
również 19 lat. 

Bronisław Kozak przyjechał do 
Szprotowej w ramach przesiedleń na 
tzw. ziemie odzyskane. Chciał kontynu-
ować naukę w tamtejszym gimnazjum. 
Bardzo jednak nie podobały mu się 
komu nistyczno-sowieckie porządki. Po-
stanowił skupić wokół siebie kilkunastu 
ludzi i poprowadzić mały sabotaż w mia-
steczku, czyli drukować ulotki antykomu-
nistyczne oraz wysyłać listy z pogróżka-
mi. Działalność Kozaka nie spodobała 
się miejskim władzom komunistycznym, 
które zaczęły deptać mu po piętach. Bro-
nisław był spokojnym, inteligentnym 
młodym chłopcem, lubianym przez lu-
dzi. Był naprawdę przekonany, że przez 
takie akcje pobudzi innych do zorgani-
zowanego oporu przeciw władzy. Bez-
pieka w końcu dopadła Kozaka i rozbi-
ła jego małą organizację. Podczas prze-
słuchania chłopiec był bity, maltretowa-
ny. Na torturach załamał się i przyznał 
do zarzucanych mu czynów. Przypłacił to 
utratą zdrowia psychicznego. Stał się 
wrakiem człowieka. Komuniści wrobili 
go w morderstwo oficera Armii Czerwo-
nej. Wrocławski sąd w październiku 
1951 r. skazał go na karę śmierci. Mor-
du sądowego dokonano 10 stycznia 
1952 r. Ofiara miała niespełna 24 lata.

Danuta Siedzikówna „Inka” — sa-
nitariuszka z legendarnej V Brygady Ar-

mii Krajowej. Podczas wojny przeżyła 
śmierć rodziców. Matka została zamor-
dowana przez gestapo za przynależ-
ność do AK, a ojciec, zesłany wcześ niej 
w głąb Rosji Sowieckiej i męczony, zmarł 
z odniesionych ran na szlaku żołnier-
skim w Teheranie. Inkę wychowywała 
babcia. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej dziewczyna chciała walczyć 
o wolną Polskę. Dostała się do słynnej 
brygady Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”. Była sanitariuszką na terenie 
Pomorza. Aresztowano ją w 1946 r. i usi-
łowano nakłonić do wydania dowódców 
oddziału. Danuta mimo brutalnych tortur 
nie wydała nikogo. Przesłała z więzienia 
słynny gryps: „Powiedzcie mojej babci, 
że zachowałam się, jak trzeba”. Sąd 
w Gdańsku skazał ją na karę śmierci. 
Danuta Sie dzi kówna została zamordo-
wana 28 sierpnia 1946 r., w wieku nie-
spełna 18 lat. Ostatnie jej słowa brzmia-
ły: „Niech żyje Polska, niech żyje Łu pa-
szka!”

Przytoczyłem tylko kilka przykładów 
bohaterskich postaw, ale pamiętajmy, 
że w omawianym okresie setki młodych 
ludzi oddały życie za ojczyznę. Trzeba 
o nich pamiętać i poznawać ich histo-
rie, bo walczyli o wolną Polskę, a my 
jesteśmy im winni pamięć i szacunek. 
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Odnaleziony nie po latach, a na po-
czątku studiów polonistycznych. Peda-
gogiem jestem, w Fundacji Szymbor-
skiej rozważam świat, różne aspekty 
istnienia i tajemnicy. Każda instytucja 
duża, poważna, prestiżowa ma swój 
marketing, możemy to nazwać filozo-
fią, ekonomią, a jest wszystkim po tro-
chu. W Fundacji Wisławy Szymborskiej 
siedzę przy biurku z dr Pauliną Mało-
chleb, sekretarzem komitetu Nagrody 
Szymborskiej. Szymborskiej, którą nie-
dawno przecież można było spotkać na 
ulicy. Kolega ze studiów doktoranckich 
dalej tam mieszka, przy Uczelni,  
Uniwersytecie naszym Pedagogicznym. 
Zo stało mieszkanie, przypominające 
o skromnej Pani, którą można było 
oglądać czasem na ulicy. Nikt się jej 
nie przyglądał, nie zwracała niczyjej 
uwagi, nikt nie podchodził. Nikt by nie 
rzekł: „Noblistka”! A jednak to była Wi-
sława Szymborska.

Pani Wisława wiodła spokojne ży-
cie, była zwyczajna i na tym polegało 
jej niewypowiedziane piękno. Brakuje 
Pani Wisławy w życiu toczącym się 
obok Uczelni. Kiedy czytamy jej wiersze 
na zajęciach, kot chodzący po pustym 
mieszkaniu odbija się w głowie echem, 
pustką, podgryza mnie. Słychać deli-
katne kroki, lekkie stąpanie, jakby Pani 
Wisławy, po mieszkaniu. Chodziła jak 
kot. Była jak kot, który nie chce budzić 
świata o czwartej nad ranem, a jednak 
krzyczy wierszem o północy do księży-

ca. Niepostrzeżenie znajdywała się to 
tu, to tam, a w zasadzie podróżowała 
w cieniu świata, przyglądając się mu 
uważnie. Była bystrym obserwatorem 
życia... I ludzi. I śmierci. Trafnie wyczu-
ła śmierć. Umarła w domu, tak jak 
chciała. Wypalić ostatniego papierosa, 
uregulować rachunek poetycki, na ile 
się dało. Zostawiła innym zobowiąza-
nia, a sama — jak balonik z jej wier-
sza — poddała się snowi. Zmarła we 
ś nie. Była jak dziecko, które naiwnie 
wierzy w opatrzność czasu. 

W Fundacji Szymborskiej układam 
w głowie wiersze, wspomnienia. Pamię-
tam, jak przychodzę tutaj, noszę książki, 
zgłaszam je na konkurs. Teraz siedzę za 
biurkiem i patrzę. Inni noszą książki. 
Wydawnictwo Miniatura w 2015 r. zgłosi-
ło mój utwór literacki Człowiekiem. Zna-
lazł się na liście. Wystarczy, pomyśla-
łam. Zjawiłam się znów po latach i je-
stem. Trwam w samotnoś ci, kiedy zosta-
ję sama w Fundacji, bo pracownicy ma-

Student polonistyki  
w Fundacji Wisławy 

Szymborskiej. Odnaleziony

Wielcy ludzie
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ją ważne spotkania. Mogę być. Dzwonią 
telefony. Odbieram. Ludzie pytają o róż-
ne sprawy, możliwości współpracy wy-
dawniczej. To niemożliwe. Są regulami-
ny w sieci. Odsyłam. Nie powtarzam 
w kółko tego samego.

Michał Rusinek czyta książkę, wbity 
w kanapę. Przychodzi Sebastian ze 
Znaku, rozmawiają o planach wydaw-
niczych. Siedzę przy komputerze, doku-
menty skserowane leżą w paru tecz-
kach. Moja praca w tym dniu dobiega 
końca. Dzień wcześniej była prof. Tere-
sa Walas, Michał Rusinek i wszyscy. 
Trwają wciąż intensywne prace, w za-
sadzie nad wszystkim — spotkaniami, 
promocjami, wystawami... Ślę kore-

spondencję. Do różnych krajów. Pozna-
ję różnych autorów. Dzieje się wiele — 
to w końcu Fundacja Wisławy Szym-
borskiej. Poznaję w niej zasady istnie-
nia w biznesie kultury. Okazuje się, że 
wszystko jest ekonomią. Kilka dni po 
tym, jak mnie przyjęto, mam wgląd we 
wszystko. Nie wglądam więcej, niż mu-
szę. Panują tutaj prawa Fundacji. Go-
ściem tutaj jestem. Nie piję kawy, bo 
nie piję. Paulina Małochleb śmieje się, 
że ten rocznik tak ma. Żartuje dalej, ale 
to wszystko życie prywatne. Fundacji. 
Nasze.

Pani Wisława była jedna, a tyle cie-
ni snuje się obok niej. Wisława jest jak 
drzewo, które z ziarna cicho rośnie 

Wielcy ludzie

Tom korespondencji Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem Najlepiej w życiu ma Twój 
kot wydawnictwa Znak (fot. K. Lisowska)
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Wielcy ludzie

w niebo. Daje cień, odpoczynek, owoce. 
Daje gałęzie, by one mogły zaistnieć. 
Przemijają jednak jak ziarno, które da-
ło życie, obumiera wszystko i staje się 
nowe życie, jak w Fundacji — Pani Wi-
sławy. Z poezją jest jak z życiem. Da-
jesz wiersz — odkładasz na nieśmier-
telność tutaj. Czy warto uparcie trwać 
jak ludzie na moście? Jaki jest widok 
z mostu? Jak to jest budzić się nad ra-
nem w pustym mieszkaniu i chodzić 
w tej klatce, obok innych, gdzie miesz-
kają ludzie? 

Polecam korespondencję Wisławy 
Szymborskiej i Kornela Filipowicza. 
Wiem o niej więcej, niż powinnam, czy-
tam ją w Fundacji. Przygotowujemy 
spotkanie promujące książkę. Organi-
zator główny to wydawnictwo Znak. Na 
spotkaniu będzie prof. Walas. Będzie 
wysyłanie zaproszeń, listy gości. Trwa 
promocja. Trwam z nią. Lubię moje 
biurko, ale patrzę już w inną przy-
szłość. Wiem, że mnie zwerbowano 
i obdarzono wszelkimi tajemnicami, 
a kiedy dzieje się wszystko obok — 
wrastam w to, zostaję. Wracać będę. 
Będę na pewno. Jestem. Pani Wisława 
zawsze pozostanie dla mnie ważna. 

Najciekawsze są jej zabawy słowne. 
Jej sposób na rozrywkę. Jej rupiecie. Jej 
kiczowate, urokliwe pamiątki. Jej kola-
że. Jej żart i ironia. Jej ważność życia 
„motyli”. Jej sens życia, to, co bawi, 
sprawia, że chwilami warto żyć. Warto 
żyć. Pisać. Tworzyć. Przeżywać. Pozwo-
lić sobie na zabawę ze światem. Na 
oglądanie go z bliska, bo wtedy widać 
najwięcej. 

To duża sztuka — brać wszystko, 
cały świat w ramiona. Zachwycać się 
dziełem świata, każdym. Trzeba mieć 
zmysł obserwacji, aby zobaczyć świat 
Pani Wisławy, aby chcieć go wziąć 
w ramiona, aby za życia nie budować 
swojej Fundacji, ale zostawić ją tym, co 
trwają. Rzeczywistość nie jest prosta. 

Pokazał to życiorys poetki. Może więc 
skupmy się na rzeczach pozornie ma-
łych, tych, które naprawdę nas bawią 
i tworzą sztukę... Bawią przez łzy... Kot 
Wisławy to piękna melodia życia, bar-
dzo pocieszna. Potem nastąpił brak bli-
skiego przyjaciela, który potrafi patrzeć 
na świat i na wszystko, ze zdumieniem 
pierwszym — dziecka. Dzieci mają ja-
kąś mądrość wrodzoną, ekspercką, ale 
nie są zepsute przez naukowość.

Wracam pamięcią do czasów stu-
denckich, do moich spacerów po Kra-
kowie i wystawach. W ten sposób tra-
fiłam do Fundacji i już w niej zosta-
łam. 

Temat nie jest wyczerpany. Jest 
jeszcze wiele do zaoferowania i wiem, 
że z każdym człowiekiem, który zawi-
ta do Fundacji, będzie się ona rozwi-

Schody prowadzące na drugie piętro budynku 
na pl. Wszystkich Świętych 2, do Fundacji; wi-
dok z zewnątrz (w styczniu 2017 r. nastąpi 
zmiana siedziby Fundacji; fot. K. Lisowska)
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jać, a wiedza o niej aktualizować... 
Jak wspominałam, życie Fundacji 
trwa, przez to istnieje pamięć o Pani 
Wisławie. Kiedy myślimy, że wiemy już 
wszystko, okazuje się to tylko począt-
kiem. Budzi się wtedy zdumienie — 
jak u Szymborskiej — nad światem, 
zachwyt, ciekawość. Fundacja stawia 
nowe wyzwania, motywuje do osiąga-
nia celów. Bycie jej częścią to wspa-
niała przygoda, pozwalająca na stałe 
obcowanie z wierszami, nowościami 
literackimi. To nauka patrzenia na 
świat literatury od wewnątrz, zetknię-
cie się z zasadami działania mecha-
nizmów kulturowych. Fundacja wyma-
ga zaangażowania, ponoszenia kon-
sekwencji. I staje się życiem. 

Człowiek

Nauczyłem się kochać, cierpieć
i prawie umierać.
Mam tyle, ile każdy człowiek.
Trochę czasu, samotności do osobistej 
dyspozycji.
Jestem pojedynczy we własnej skórze,
jaka boli mnie na wyłączność,
kiedy spadam z drzew.
Jestem sam
w swoim doświadczaniu świata
i już wiem, że tylko ono
jest rzeczywiste i prawdziwe,
mimo całej omylności
ograniczonych zmysłów.

Z widoku z Fundacji Szymborskiej,  
pisane w listopadzie 2016 r.

Katarzyna Lisowska 
filologia polska UP

Wielcy ludzie

Stronice książki Najlepiej w życiu ma Twój kot (zawierające drobne rozliczenia Filipowicza 
i Szymborskiej; fot. K. Lisowska)
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Rok 2016 wyjątkowo obfitował w wyda-
rzenia związane z popularyzacją syl-
wetki i twórczości Zdzisława Beksiń-
skiego. Jednym z nich było przeniesie-
nie portretu całej jego rodziny na wiel-
ki ekran. Ostatnia rodzina w reżyserii 
Jana P. Matuszyńskiego spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem widowni. 
Film premierę kinową miał 30 września 
2016 r., a w ciągu tygodnia obejrzało 
go ponad 210 tys., osób. Był częściowo 
oparty na książce Magdaleny Grzebał-
kowskiej Beksińscy. Portret podwójny, 

cieszącej się niesłabnącym zaintere-
sowaniem, wydanej w 2014 r. biografii 
artysty i jego syna Tomasza. Najważ-
niejsze według mnie w tym roku było 
jednak wrześ niowe otwarcie trzeciej 
w Polsce stałej wystawy prac malarza 
w Nowohuckim Centrum Kultury. 

„Dla mnie to, czym się zajmuję, jest 
po prostu tylko formą egzystencji”

Zdzisław Beksiński, urodzony w 1929 r. 
w Sanoku, zaczął się twórczo rozwijać 

Bez tytułu — Beksiński 

Coolturka



48

Coolturka



49

Coolturka



50

Coolturka

w latach pięćdziesiątych. Za namową 
rodziny studiował na Politechnice Kra-
kowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera 
architekta. Pracował jako budowlaniec, 
marzył o szkole filmowej, a pasjom ar-
tystycznym oddawał się „po godzi-
nach”. Rysunek, fotografia, kolaż, rzeź-
ba były pierwszymi wykorzystywanymi 
przez niego technikami artystycznego 
wyrazu. Ekspresjonizm, surrealizm, de-
formacja — Beksiński utożsamiał się 
z awangardą i zerwał z nią dopiero 
w latach sześćdziesiątych. Tworzył re-
liefy, w ogrodzie stawiał rzeźby z meta-
lu, projektował prototypy autobusów, 
słuchał muzyki klasycznej, pisał, czytał: 
Gombrowicza, Schulza, Kafkę, Manna, 
a także Bradbury’ego i Lema. Zajmo-
wał się wieloma projektami naraz, wo-
bec swojej sztuki był krytyczny, wobec 
prób literackich — bezlitosny. Jako ar-
tysta miał kompleksy, nawet mimo suk-
cesów, jakie odnosiły jego wystawy.

Malarz powinien „widzieć” i — jak są-
dzę — nie musi rozumieć tego, co wi-
dzi [...]. Bardzo trudne, jeśli nie niemożli-
we, jest opowiedzenie utworu muzycznego 
i podobnie trudno jest chyba z obrazem. 
To tak jak opisać smak czekolady komuś, 
kto nigdy nie miał jej w ustach. Reasumu-
jąc: obrazy są do oglądania, a reszta jest 
milczeniem.

W 1966 r., mając prawie 40 lat, Bek-
siński zaczął malować techniką olejną. 
Na wyćwiczenie tej umiejętności dał so-
bie pół roku. Nie był zadowolony z efek-
tów. Jego prace trafiały tymczasem na 
wystawy, wywołując skrajne emocje, 
uznawano je za obrzydliwe, fascynują-
ce, katastroficzne, wizjonerskie, przera-
żające, ociekające erotyzmem, mrocz-
ne, obrazujące piekło wojny i Holokau-
stu, kiczowate. Budziły zainteresowanie 
i bulwersowały. Beksiński buntował się 
przeciw odczytywaniu jego twórczości 
w kontekście wojny. Obrazy nie miały 
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tytułów, by nie narzucać interpretacji. 
Malował coraz więcej, w latach osiem-
dziesiątych nawiązał współpracę z Pio-
trem Dmochowskim, któremu przekazy-
wał przynajmniej 12 prac rocznie. 
W Paryżu Dmochowski otworzył Gale-
rie DMOCHOWSKI, musée-galerie de 
Beksinski, prace artysty zawisły także 
w muzeum w Osace. Pod koniec życia 
Beksiński, poza malowaniem, tworzył 
grafiki komputerowe. Zmarł w 2005 r., 
zamordowany we własnym mieszka-
niu.

To, czego naprawdę się bał i co 
najdramatyczniej ukazuje w sztuce, to 
możliwość, że po tamtej stronie nie ma 
niczego, i ten niepokój, który dostrze-
gamy w jego sztuce, jest lękiem przed 
nicością. Tego się bał.

Cały swój majątek zapisał Muzeum 
Historycznemu w Sanoku, które dyspo-
nuje największą liczbą prac artysty. 
Największa prywatna kolekcja dzieł 
Beksińskiego należy do Anny i Piotra 
Dmochowskich, którzy 250 z nich prze-
kazali w depozyt Nowohuckiemu Cen-
trum Kultury. Wystawa stała składa się 
z 50 obrazów, powstałych głównie w la-
tach osiemdziesiątych, a okazjonalnie 
pokazywane będą również fotografie 
i rysunki artysty. Do NCK trafić nie jest 
trudno, budynek znajduje się na-
przeciwko przystanku Plac Centralny. 
W oczy rzuca się także ogromny ban-
ner informujący o pierwszej w Krako-
wie wystawie Beksińskiego. Koszt bile-
tu to 8–12 zł.

Pomieszczenie, w którym znajdują 
się obrazy, jest niewielkie, ciemne.  
Zadbano o oprawę muzyczną, która  
niestety wprowadza zwiedzających 
w okreś lony nastrój, niejako narzuca-
jąc interpretację, czego Beksiński tak 
usilnie starał się unikać. Obrazy prze-
kazane muzeum są różnorodne, 
w większości pochodzą z okresu „fan-
tastycznego” w twórczości artysty. Każ-

dy z nich przyciąga, hipnotyzuje, zmu-
sza do refleksji. Do niektórych pod-
chodzimy po kilka razy.

Dla mnie wartość moich obrazów tkwi 
w tym, co one sobą reprezentują z punktu 
widzenia malarskiego, ale oczywiście cho-
dzi mi też o atmosferę, którą usiłuję wyra-
zić, którą czuję, ale której nie umiem na-
zwać.

Beksiński bez wątpienia jest jed-
nym z najwybitniejszych polskich ma-
larzy XX w. Ze względu na swój orygi-
nalny styl, który oparł na wolności for-
malnej, oniryzmie, symbolizmie, niere-
gularnych, fantastycznych kształtach, 
stał się artystą wyjątkowo charaktery-
stycznym. Wzrastające zainteresowa-
nie jego sztuką potwierdzają statysty-
ki, według których w ciągu miesiąca 
od otwarcia nowohuckiej galerii od-
wiedziło ją 22 tys. osób. Wydawcy 
również poświęcają Beksińskiemu co-
raz więcej uwagi, gdyż poza wspo-
mnianą już biografią Grzebałkowskiej 
w ciągu ostatnich dwóch lat wydane 
zostały jego dzienniki, opowiadania, 
albumy poświęcone twórczości, a tak-
że wspomnienia spisane przez Piotra 
Dmochowskiego. By choć trochę zro-
zumieć Beksińskiego-artystę i dowie-
dzieć się, jakim był człowiekiem, war-
to sięgnąć po Portret podwójny. By 
przekonać się, jak daleko sięgać może 
wyobraźnia, trzeba odwiedzić Galerię 
Zdzisława Beksińskiego w Krakowie. 
Zapewniam, że „na żywo” obrazy wy-
wierają wrażenie nieporównywalnie 
większe od tego, jakie oferuje przyglą-
danie się im w sieci.

 
Karolina Pocielej 

III rok filologii polskiej UP

Fotografie w tekście autorstwa Adama Gry-
czyńskiego.

Coolturka
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Zdawało mi się, że wiatr szepcze moje 
imię. Gdybym nie była tak bardzo pew-
na tego, że powoli tracę zmysły, może 
nawet bym w to uwierzyła. Przymykając 
oczy, starałam się odciąć od napływają-
cych impulsów. Powoli wszystko wokół 
mnie znikało. Powietrze łatwiej dostawa-
ło się do płuc, napełniając mnie mocą. 
Mięśnie całego ciała odrobinę się rozluź-
niły, jakby próbując odpocząć. Niemal 
przekonałam samą siebie, że świat na 
parę sekund przestał istnieć. Niemal. 

W oddali rozległo się wycie. Ocięża-
le uniosłam głowę, zacisnęłam usta 
i wiedziałam. Po prostu wiedziałam, że 
znów muszę uciekać. Oczyszczając gło-
wę z myśli, zerwałam się do biegu. 
I pędziłam tak, jakby goniło mnie całe 
piekło. Chyba nawet tak właśnie było. 

Toronto, Kanada, dwa tygodnie 
później

Miasto nocą wyglądało odrobinę baj-
kowo. Gdybyście nadal wierzyli w baj-
ki, to miejsce byłoby dla was idealne. 
Dla mnie, niestety, żadne już takie nie 
było. Szłam szybko, od czasu do czasu 
potrącając przechodniów. Tylko te ga-
py, zapatrzone w wystawy sklepów lub 
we własne telefony, nie schodziły mi 
z drogi. W ludzkich oczach dostrzega-
łam niepokój, jakiś wewnętrzny strach, 
instynkt nakazywał uciekać jak najda-
lej. Zwolniłam. Z knajpki po mojej lewej 
stronie dochodziły tak niebiańskie za-
pachy, że uległam pokusie. Przez tę 
ostatnią pogoń i moje szybkie przenie-
sienie do centrum od rana nie miałam 
nic w ustach. Unikanie morderców mo-
jej rodziny było nieco bardziej pochła-
niającym zadaniem, niż sobie na po-
czątku wyobrażałam. A byłam już tak 

zmęczona, tak bardzo zmęczona. Na 
sekundę opuściłam gardę i zostałam 
zaatakowana. Ktoś chwycił mnie za 
nadgarstek. 

Cudem nie wrzasnęłam ani nie za-
gotowałam krwi w żyłach nieszczęśnika. 
Poczułam, jak impulsy przeskakują od 
jednego palca do drugiego. Zacisnęłam 
pięść, nie mogąc pozwolić sobie na ta-
kie obnażenie. Zwłaszcza w tłumie. Dłu-
ga grzywka spadła mi na oczy, na kar-
ku czułam przerażający chłód. Pierwszy 
raz od dawna modliłam się, żeby oczy 
mi nie świeciły. Zerknęłam w szybę 
knajpki, jednocześnie sprawdzając sie-
bie i próbując uniknąć dzikiego wrzasku 
człowieka. Odczułam dużą ulgę, gdyż 
żaden blask nie rozświetlał mnie od we-
wnątrz. Oczy pozostały zielone, bez re-
welacji. Twarz pospolita, przez którą nie 
przebijał migotliwy blask fioletowych ży-
łek. W końcu odwróciłam się do osoby, 
która przez te sekundy wciąż trzymała 
mnie za rękę. 

— Dziecko, kiedy ostatni raz byłaś 
w kościele? — spytała mnie osoba wy-
glądająca na poczciwą starowinkę. Jej 
miła, pomarszczona twarz jednak nie 
pomogła mi się odprężyć. Wręcz prze-
ciwnie, jeszcze bardziej się spięłam. 

 — Nie pamiętam — wychrypiałam, 
starając się delikatnie wyswobodzić 
z jej uścisku. Była za silna jak na drob-
ną kobiecinkę. 

— Pan na ciebie czeka, dziecin-
ko — mówiła, wciskając mi jakiś papie-
rek do drugiej dłoni. — Potrzebujesz 
pomocy. Nawet dzieci szatana pragną 
zbawienia, proszę, przyjdź do naszego 
kościoła. On ci pomoże. — Powie-
dziawszy to, szybko się oddaliła. 

Zniknęła w tłumie tak niespodzie-
wanie, jak się pojawiła. Zostałam sa-

Ostatnia wiedźma
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ma, osłupiała, mnąc kartkę pomiędzy 
palcami. Wiatr ponownie przyniósł do 
mnie ten cudowny zapach smażonego, 
niezdrowego żarcia, którego tak teraz 
potrzebowałam. 

Kobieta nie miała racji. Nie byłam 
dzieckiem szatana. Byłam dzieckiem 
żartu i pomyłki losu. Wzruszywszy ra-
mionami, starałam się wyrzucić z głowy 
kobietę. Nie stanowiła dla mnie żadne-
go zagrożenia. Przeszukawszy kiesze-
nie, znalazłam ostatnie pieniądze. Przy-
najmniej miałam pewność, że dziś się 
najem. Cola, którą podała mi kelnerka, 
była tak zimna, że mroziła mi mózg, lecz 
nie zważałam na dyskomfort. Potrzebo-
wałam cukru bardziej niż umysłu. Przy-
najmniej na razie. Zabrałam się do je-
dzenia tak zachłannie, jakbym nie mia-
ła nic w ustach od dobrych kilku dni. Nie 
przejmowałam się tym, nikt i tak nie 
zwracał na mnie uwagi. 

Prawie nikt. 
Moje ruchy stały się oszczędniejsze, 

ostrożniejsze. Musiałam być gotowa, 
by w każdej chwili zerwać się do biegu. 
Tylko że on nic nie robił. W najbardziej 
nonszalancki sposób oparł się o kana-
pę i powoli sączył jakiś ciemny napój. 
Przytłumiwszy pierwszą falę głodu, sa-
ma oparłam się o siedzisko, co jakiś 
czas zerkając na nieznajomego. Roz-
chełstana koszula w kratę, zmierzwio-
ne blond włosy, niedbały zarost i pra-
wie zaspane oczy — pozory, pozory, po-
zory... Cały składał się z pozorów. Mógł 
być w moim wieku, choć równie dobrze 
mógł już przekroczyć trzydziestkę. Z ni-
mi nigdy nie było wiadomo, wyglądali 
na młodszych. Zawsze. Wiele kobiet 
pewnie im zazdrościło. Ja nie, chciałam 
jedynie zjeść w spokoju i w końcu się 
stąd zwinąć. Nie było mi to jednak da-
ne, choć nie dolatywał do mnie smród 
gończego. Kończąc frytki, nawet nie za-
uważyłam, kiedy się do mnie zbliżył. 
Uczucie pełnego żołądka przytępiło 

moje zmysły. Odetchnęłam. Faktycznie 
pił czekoladową pokusę, Chryste, sam 
pachniał teraz jak czekolada, przez co 
nie wyczuwałam woni wilka. Musiał 
być mistrzem w maskowaniu. 

— Cześć — rzucił. Nie odpowie-
działam, dalej zajmując się swoim tale-
rzem. Miałam cichą nadzieję, że jak 
będę trzymać usta na kłódkę, to się 
biedaczek zasmuci i odejdzie. Mogłam 
o tym tylko pomarzyć, gdyż ciągnął 
niezrażony: — Wydajesz się jedyną in-
teresującą osobą w tym mieście. Co 
byś powiedziała, gdybym zaprosił cię 
na kawę? Parę przecznic stąd jest 
świetna kawiarenka, zaufaj mi. 

Toronto było ogromne. Żyło tu 
w cholerę ludzi, a on się przyczepił 
akurat do mnie. „Zaufaj mi, zaufaj mi”, 
„świetna kawiarenka”. Mój umysł do-
szeptał sobie setki możliwych scenariu-
szy. Zadrżałam. 

— O, widzę, że ci zimno. Tym bar-
dziej nalegam na kawę... — urwał za-
skoczony, kiedy zerwałam się na równe 
nogi. 

— Posrało cię chyba — warknęłam, 
szybko wychodząc z boksu. Chwycił 
mnie za rękę. 

— Ejże, dzika, nie pędź tak. Poroz-
mawiajmy. — Zaśmiał się. Jak na mój 
gust, wypadło to zbyt sztucznie. Wy-
rwałam mu się. Szybko podeszłam do 
lady, wręczając kasjerce całą kasę, ja-
ką miałam. 

— Reszty nie trzeba — rzuciłam 
pospiesznie i odwróciłam się do męż-
czyzny. Stał o wiele za blisko. — Nie 
idź za mną, wilczku. 

Biegłam. Sama nawet nie wiedzia-
łam, kiedy nogi poniosły mnie tak da-
leko. Biegłam uliczkami całkowicie bez 
celu, mijając ludzi, klucząc między sa-
mochodami i wspomnieniami. Każdy 
krok uświadamiał mi, jak bardzo je-
stem zmęczona. Płuca paliły żywym 
ogniem, tak żywym i bolesnym jak ob-

Opowiadanie
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razy t a m t e g o  dnia. Cały mój klan... 
Rude włosy splamione krwią, niewidzą-
ce zielone oczy. Trupy, wszędzie trupy. 
I śmiech, śmiech moich wrogów. 

Jak długo już tak biegłam? Mie-
siąc? 

Jak długo jeszcze będę musiała 
uciekać? Lata? 

Czy ja właściwie miałam jeszcze si-
łę na ucieczkę? 

Nie wiedziałam. Chryste, ja po pro-
stu nic już nie wiedziałam. 

Ciężko zwaliłam się na najbliższą 
ławkę. Dysząc, zgięłam się w pół. Głowę 
wsadziłam między kolana, a zaciśnięte 
pięści wcisnęłam w kieszenie kurtki. Na-
trafiłam na kartkę. Przez tego fagasa 
całkowicie zapomniałam o tamtej kobie-
cie. Drżącymi dłońmi wyciągnęłam zmię-
ty papier. Widniał na niej wielki, czarny 
krzyż i białe litery. „Pomagamy zagubio-
nym” — przeczytałam. „Odnajdujemy 
drogę do porzuconych, dajemy nadzieję 
tym, którzy nie wierzą w jutro. Nieważne 
kiedy, nieważne o której godzinie. Przyjdź 
do ojca Samuela, on zna odpowiedź na 
Twoje pytania”. 

Klasyczne słowa. Wcale mnie nie 
zdziwiły, lecz nie mogłam uwierzyć w to, 
że dałam im się zwieść. Nie miałam już 
siły uciekać. Zapaliła się we mnie iskier-
ka. Może ten cały Samuel mógł mnie 
przenocować? Gdziekolwiek, cholera. 
Przełknęłam gulę rosnącą w gardle. Na 
dole kartki, drobnym druczkiem, ktoś od-
ręcznie zapisał adres. Mgliście, bo mgli-
ście, ale kojarzyłam okolicę. To był im-
puls. Wstałam, choć nogi wciąż mi drża-
ły, i ruszyłam przed siebie. Miałam na-
dzieję, że idę ku zbawieniu, a nie kieru-
ję się prosto do piekła. 

Drzwi kościoła były zamknięte, lecz 
gdy je lekko pchnęłam, otworzyły się. 
Nabrałam ochoty, by zmówić zdrowaś-
kę, bo nie zaskrzypiały przerażająco. 
W przedsionku musiałam na chwilę 
przystanąć, by przyzwyczaić oczy do 

półmroku. Odległa woń kadzidła tro-
chę mnie uspokoiła, chociaż tym razem 
nie pozwoliłam sobie na odprężenie. 

Szłam trochę niepewnie, tkwiąc 
w emocjonalnej rzece przerażenia. W ko-
ściele panowałaby neutralna cisza, gdy-
by nie dwa głosy, szepcące coś do sie-
bie. Mogłabym założyć, że to spowied-
nik i grzesznik kierujący słowa ku Bogu, 
gdybym nie znała prawdy. Podeszłam 
bezszelestnie bliżej nawy głównej. Skry-
ta w mroku, za okrągłym filarem, obser-
wowałam ich przez chwilę. Stali, pochy-
leni ku sobie. Nawet nie musiałam się 
bardzo wysilać, by spostrzec, że to facet 
z knajpki kłóci się z klechą. Księżulek był 
diabelnie wysoki, bary rozsadzały mu 
sutannę. Ojciec Samuel bardzo spokoj-
nym głosem przekonywał do czegoś 
chłopaka. Ruchy jego dłoni były wywa-
żone i opanowane. Tamten słuchał go 
uważnie, metodycznie, albo nawet obse-
syjnie, sprawdzał glocka. Przełknęłam 
cicho ślinę. Już wiedziałam, dlaczego 
staruszka chciała, żebym przyszła do te-
go kościoła. „Wybawienie, też mi coś. 
Oni po prostu polują, łowiąc nagrody”. 
Chwiejnie postąpiłam o krok do tyłu, 
ciężko zwalając się na ziemię. Wilczek 
poderwał głowę znad broni. 

— Czarownico... — mruknął, cho-
wając pistolet do kabury. Nim zdążył 
cokolwiek zrobić, zerwałam się do bie-
gu. I znów, znów musiałam uciekać, 
lecz jedyne, co mnie goniło, to głosy 
wykrzykujące moje imię. 

Dallilah niestety rozpłynęła się już 
w powietrzu, niezaniepokojona nawet 
tym, że znali to słowo. Imię i prze-
szłość, o której wolałabym zapomnieć. 
Zdaje się, że do końca moich dni będę 
niewolnicą własnej historii. 

Albo histerii, wszystko zależy od oko-
liczności.

Aleksandra Pilch  
II rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa SUM
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BEZPIECZEŃSTWO  
W GóRACh

Bezpieczeństwo w górach

Dla jednych zima to najlepszy sezon na piesze wędrówki w górach. Jest  ■
jak w bajce, szlaki pustoszeją, nawet na Giewont nie ma kolejki. Dla in-
nych to kilka miesięcy, podczas których nie wychodzi się w góry pod żad-
nym pozorem — jest przecież niebezpiecznie, a lawiny tylko czyhają, żeby 
nas porwać.

Zimą po górach można chodzić, ale 
trzeba to robić z głową, mieć trochę 
wiedzy i doświadczenia, a jeśli tego 
ostatniego nie mamy, to przecież może-
my je zdobyć. 

Przede wszystkim przed wyjazdem 
warto spojrzeć na prognozę pogody. 
Osobiście polecam www.meteo.pl oraz 
www.weather.com. Koniecznie sprawdź-
cie przynajmniej dwa różne źródła. 

Przed zimowym wyjściem w góry 
należy również przejrzeć komunikaty 
lawinowe na stronie TOPR lub GOPR 
dla terenu, na którym planujemy wy-
cieczkę. Na stronie ratowników można 
przejrzeć filmy dotyczące bezpieczeń-
stwa w górach, a w Internecie znajdzie-
cie fundacje, organizacje i firmy zajmu-
jące się szkoleniami z zakresu turystyki 
zimowej oraz zagrożeń lawinowych. Na 
takich kursach dowiemy się, jak bez-
piecznie można poruszać się w górach 
zimą, a także tego, że istnieją jeszcze 
inne raki niż te jadalne. Doświadczeni 
instruktorzy nauczą nas, jak hamować 

czekanem i jak zachować się, gdy scho-
dzi lawina. 

Zima wiąże się z trudnymi warun-
kami. Możemy spodziewać się śniegu 
po pachy, oblodzonych ostrych podejść 
lub śnieżyc i mgieł, w których łatwo 
stracić orientację. Planując wycieczkę, 
trzeba brać siły na zamiary i uwzględ-
nić zapas czasu (ostatnio zdarzyło się 
nam pokonywać trzygodzinną trasę 
w 10 godzin). Powinniśmy zabrać ze 
sobą zapas jedzenia, ciepłą herbatę, 
dodatkowe ubrania, mapę, kompas 
i latarkę, żeby nie dać się zaskoczyć 
szybkiemu zachodowi słońca.

Moim zdaniem, zaczynając przygo-
dę z zimowymi wędrówkami, lepiej wy-
brać się w Beskidy czy tatrzańskie do-
linki, by zaznajomić się z poruszaniem 
się zimą w górach, a z czasem, najle-
piej w towarzystwie bardziej doświad-
czonych kolegów, wdrapywać się coraz 
wyżej.

Sabina Ciszak 
AKT Stocze
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Bezpieczeństwo w górach

W Tatrach (fot. G. Góral)

Rycerzowa zimą (fot. S. Ciszak)
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Obecnie jednym z najszybciej rozwijają-
cych się trendów w podróżowaniu jest tu-
rystyka filmowa. Obejrzawszy film, czę-
sto chcemy odwiedzić miejsca i plenery, 
w których toczy się akcja. Najczęściej są 
to duże miasta, takie jak: Nowy Jork, Los 
Angeles, Londyn, Paryż czy Tokio, cza-
sem jednak także odległe regiony, które 
odwiedzają ekipy filmowe, m.in. Alaska 
i Syberia. Przykładem kraju wypromowa-
nego przez film jest Nowa Zelandia, 
w której nakręcono plenery do trylogii fil-
mowej Władca Pierścieni oraz Hobbita. 
Corocznie rzesza turystów, zachęconych 
krajobrazami w filmach nakręconych na 
podstawie powieści Johna R. R. Tolkiena, 
przybywa do Nowej Zelandii odwiedzić 
miejsca znane z ekranów kinowych. Po-

dróż można odbyć na pokładzie narodo-
wego przewoźnika tego kraju, linii Air 
New Zealand, czyli oficjalnej linii lotni-
czej filmowego Śródziemia (Middle 
Earth). Najbliższe Polski lotnisko obsługi-
wane przez te linie to londyńskie Heath-
row.

Dobrym miejscem na rozpoczęcie 
wycieczki śladami Władcy Pierścieni 
jest stolica Nowej Zelandii — Welling-
ton. Znajduje się tutaj Weta Cave, stu-
dio filmowe, znane z mistrzostwa 
w efektach specjalnych. Zlokalizowane 
jest nie w jaskini, jak mogłaby wskazy-
wać nazwa, a w normalnym miejskim 
budynku. Specjaliści z Weta Cave pra-
cowali nie tylko przy produkcji trylogii, 
ale również przy innych filmach, takich 

Nowa Zelandia — 
śladami Wąadcy 

Pierącieni

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Spotkanie w Śródziemiu, Marek Żołądek i Smeagol w studiu filmowym Weta Cave w Welling-
ton (fot. M. Apollo)
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jak: Avatar, Mad Max: Na drodze 
gniewu, Dystrykt 9, Hellboy, King Kong 
oraz Geneza planety małp. Podczas 
zwiedzania studia można spotkać bo-
haterów tych filmów, a przy odrobinie 
szczęścia — nawet samego reżysera 
trylogii Petera Jacksona. Wejście do 
Weta Cave jest bezpłatne, co stanowi 
ewenement w tym wyspiarskim kraju.

Kolejnym punktem na trasie każdej 
wyprawy śladami filmowej trylogii po-
winno być miasto Matamata, położone 
na Wyspie Północnej. W jego pobliżu 
znajduje się filmowe miasteczko Hobbi-
tów. Niestety, położone jest na zamknię-
tym terenie prywatnym, którego nie 
można dostrzec z ogólnodostępnych 
obszarów z powodu otaczających go 
trawiastych wzgórz. Trzeba skorzystać 
z usług lokalnego biura turystycznego 
lub samemu wykupić bilet wstępu.

Jako ważny punkt na naszej trasie 
wyznaczyliśmy również aktywny strato-
wulkan Mount Ngauruhoe o wysokości 
2291 m n.p.m. Jest to mityczny Mount 
Doom, czyli filmowa groźna i siejąca 
ogniem Góra Przeznaczenia, w której 
kraterze został zniszczony pierścień. 

Prawdziwe oblicze tego wulkanu wy-
gląda zupełnie inaczej niż na filmie. 
Jest łatwo dostępne dzięki nieoznako-
wanej ścieżce prowadzącej do krateru. 
Obecnie nie wydobywa się z niego la-
wa, tylko gorące wulkaniczne gazy 
oraz para wodna. Sam obszar szczyto-
wy Mount Ngauruhoe jest dosyć ciepły, 
co można odczuć, spędzając na nim 
minimum kilka minut. To jedna z oznak 
aktywności wulkanicznej tego obszaru. 
Widok z Góry Przeznaczenia na pła-
skowyż wulkaniczny przypomina ob-
szar z innej cywilizacji.

Najważniejszą atrakcję Wyspy Połu-
dniowej stanowi pasmo górskie Alp Po-
łudniowych z najwyższym szczytem Gó-
rą Cooka (Aoraki) o wysokości 3754 m 
n.p.m. Dzięki położeniu blisko wybrze-
ża, dużym wysokościom względnym 
oraz najdłuższym w tej części świata 
lodowcom masyw ten należy do bardzo 
dzikich. Miłośnicy trylogii mogą rozpo-
znać tutaj plenery Gór Mglistych (Misty 
Mountains) oraz Śródziemia.

W całej Nowej Zelandii znajdziemy 
więcej plenerów filmowych z Władcy 
Pierścieni oraz Hobbita. Każdego roku 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Góry Mgliste — Alpy Południowe, z Aoraki (Górą Cooka) (fot. M. Żołądek)
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przyciągają one fanów kina oraz tury-
stów z całego świata. Wyprawy do tego 
kraju reklamuje się: „Experience New 
Zealand, home of Middle Earth”, a biu-
ra turystyczne prześcigają w ofertach 
dla chętnych na wędrówkę śladami Dru-
żyny Pierścienia. Dla indywidualnych 
podróżników przygotowano specjalne 
przewodniki, mające ułatwić lokalizację 

miejsc znanych z filmów. Pomimo długiej 
podróży z Europy, trwającej ponad 25 go-
dzin, Nowa Zelandia jest jedną z topo-
wych destynacji turystycznych. Kraj jest 
zresztą tak różnorodny, iż każdy znaj-
dzie tutaj coś ciekawego. Zwłaszcza mi-
łośnicy kina.

Marek Żołądek 
Doktorant geografii UP

Góry Mgliste (Alpy Południowe) i Śródziemie (fot. M. Żołądek)

Encyklopedyczny stratowulkan Mount Ngauruhoe (2291 m n.p.m.), czyli Góra Przeznaczenia (fot. 
M. Żołądek)

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

I jak tu zniszczyć pierścień... Krater wulkanu Mount Ngauruhoe (Góra Prze- 
znaczenia) (fot. M. Żołądek)

Michał Apollo i Marek Żołądek na szczycie Mount Ngauruhoe (fot. M. Apollo)

Mount Ngauruhoe (Góra Przeznaczenia) (fot. M. Żołądek)


