
W tym numerze przygotowaliśmy dla Was 
wiele wspaniałych artykułów. Dzięki Panu 
Markowi Glogierowi dowiecie się wielu inte-
resujących rzeczy z historii naszej Uczelni. 
Marek Żołądek znów zabierze Was we 
wspaniałą podróż, uwiecznioną na cieka-
wych zdjęciach. 

Mamy dla Was aż dwa wywiady. Pani 
Profesor Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. 
studenckich, opowie Wam o swoim nowym 
stanowisku. Czytając natomiast rozmowę 
Sabiny Ciszak z Maciejem Stromczyńskim 
i Grzegorzem Ozimińskim, poznacie historię 
inspirującej podróży, dowodzącej, że Polak 
potrafi!

Nie zabraknie również drugiej części opo-
wiadania Aleksandry Pilch. Zainteresowani?

W tym numerze znajdziecie więc wiele 
ciekawych tekstów. Liczę, że wciąż będą się 
takie pojawiały, więc jeśli wśród Was znaj-
dzie się ktoś, kto chciałby napisać coś 
o swojej pasji, zainteresowaniach czy o wy-
darzeniu, które wstrząsnęło światem, zapra-
szamy do nas! Można kontaktować się 
z nami drogą mailową: 
studens.scribit.up@gmail.com 
albo przez nasz fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/StudensScribit

Tymczasem zapraszam do lektury. 
Ze studenckim pozdrowieniem!
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Jest! Mamy ją. Wiosna już zawitała. 
Można w końcu odetchnąć od mroźnej 
zimy, która tego roku tak nas „rozpiesz-
czała”. Odzwyczailiśmy się od niej. 
Najważniejsze jednak, że jest już ciep-
lej i zdecydowanie przyjemniej. Można 
szaleć na świeżym powietrzu, czego 
Wam wszystkim życzymy.

Zawsze z nadejściem wiosny, której 
tak wypatrujemy, nadchodzi nowa siła, 
nowe „chce mi się”. Nowy ja nr 2, bo 
nr 1 następuje zaraz po Nowym Roku. 
 Taka kolej rzeczy. Każdy pracuje 
nad swoim samopoczuciem i syl wetką. 

Dlatego cały Zarząd Samorządu 
Studentów, na czele z przewodniczącą, 

trzyma za każdego z Was kciuki. Kibi-
cuje Waszej chęci do życia, działania 
i osiągania więcej. A dzięki chęciom re-
zultaty są wspaniałe. I żeby Wam się 
chciało, drodzy studenci!

Ponieważ zbliża się czas świąt wiel-
kanocnych, pragniemy Wam złożyć ży-
czenia samych pozytywnych uczuć, 
wytrwa łoś ci i cierpliwości w tym, co ro-
bicie, nawet w zbawianiu świata.  
Wykorzystujcie młodość, ale w dobrym 
tego słowa znaczeniu. 

Trzymajcie się ciepło i zaglądajcie 
do naszego biura. Służymy pomocą!

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Odległość z centrum Krakowa do na-
szego uniwersyteckiego czworoboku jest 
niewielka w porównaniu z innymi miej-
skimi obiektami. Tramwajem z dworca 
kolejowego — siedem przystanków, 
spod teatru Bagatela — pięć przystan-
ków, spod Parku Krakowskiego, od kil-
ku tygodni noszącego imię Marka Gre-
chuty — trzy przystanki lub jeden,  
licząc od zbudowanego w 1964 r. biu-
rowego kolosa zwanego Biprostalem 
(ongiś realizującego zlecenia projekto-
we dla kombinatu metalurgicznego im. 
Lenina w Nowej Hucie)..., ale, ale... 
Spacerem można dojść stamtąd pod 
Uczelnię, przemierzając równo 430 m 
i przy okazji spoglądając na pięćdzie-
sięciopięciometrowy gmach (obecnie 

siedzibę Narodowego Centrum Nauki) 
z największą w Polsce kompozycją ce-
ramiczną na fasadzie. O tej i innych 
krakow skich mozaikach pisałem już 
w „Stu dens Scribit” (nr 2 (15)/2016).

Prosto, prosto i do celu...

Odcinek od wspomnianego teatru pod 
próg Rektoratu tworzą trzy ulice, prze-
chodzące jedna w drugą i wielokrotnie 
zmieniające swe nazwy:

— Karmelicka — jej nazwa poja-
wia się w 1858 r., choć od 620 lat znaj-
duje się tutaj klasztor Karmelitów Trze-
wiczkowych, sprowadzonych z Pragi 
przez królową Jadwigę w 1397 r. Przez 

Dawniej  
rosły tu kaczeńce —  

dzisiaj  
rozkwitają pedagodzy

Krótka opowieść  
o gmachu i otoczeniu  

Uniwersytetu Pedagogicznego

Z Archiwum UP
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Z Archiwum UP

Fot. 1. Rzeczka zwana Młynówką Królewską, 1920 r. Nikt nie przypuszczał, że za 40 lat na jej 
miejscu wyrośnie główny gmach UP. Odtąd zamiast nadrzecznych kaczeńców wyrastają tu pe-
dagodzy (ze zbiorów Archiwum UP)

wieki tę ulicę nazywano Czarną. Do 
1913 r. kończyła się wałem fortyfikacyj-
nym ciągnącym się przez dzisiejsze 
Aleje Trzech Wieszczów — licząc od 
Wisły po austriacki fort na Nowym Kle-
parzu.

— Królewska — nosi tę nazwę od 
1991 r.; od 1946 r. nazywana była ulicą 
18 Stycznia (tego dnia w 1945 r. do Kra-
kowa, opuszczanego w popłochu przez 
Niemców, weszła Armia Czerwona). 
Ulica — poprowadzona przez okupan-
ta jako krótki łącznik między dzisiej-
szym Parkiem Grechuty a Urzędni-
czą — w 1940 r. została nazwana Reich-
stra sse. Po obu jej stronach zbudo wano 
dzielnicę mieszkaniową dla admini-
stracji Generalnego Gubernator stwa. 
Nadto przeniesiono tu linię tramwajo-
wą przebiegającą od Plant przez Łob-

zowską i dzisiejszą ul. Kazimierza Wiel-
kiego do pętli nieopodal pałacyku 
w Łobzowie (w miejscu dzisiejszej sta-
cji paliw na rogu Podchorążych). Do-
dajmy: drogą wzdłuż Nowej Wsi Naro-
dowej z Rynku Głównego do Bronowic 
jechał literacko upamiętniony orszak 
weselny Lucjana Rydla i Jadwigi Miko-
łajczykówny, wracający z kościoła Ma-
riackiego.

— Podchorążych — nazwa nada-
na w 1912 r. ma związek ze Szkołą Ka-
detów Piechoty, którą rząd austriacki 
utworzył w 1858 r. w pałacyku na fun-
damentach dawnej rezydencji króla 
Kazimierza Wielkiego w Łobzowie. 
W latach 1518–1557 należał on do kró-
lowej Bony. Następnie Stanisław Au-
gust Poniatowski ofiarował pałacyk 
Akademii Krakowskiej. Od 1831 r. mie-
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Z Archiwum UP

ściła się tu siedziba Bractwa Kurkowe-
go i koszary, a od 1918 r. — ponownie 
Szkoła Podchorążych. Po drugiej woj-
nie światowej obiekt należał do Akade-
mii Medycznej, a po jej przeniesieniu 
do Prokocimia przeszedł na własność 
Politechniki Krakowskiej. W latach sie-
demdziesiątych mógł się stać częścią 
WSP, ale o tym powiemy później.

Uczelnia kwadratem ulic domknięta

Kwadrat krowoderskich (administracyj-
nie Uczelnia znajduje się na terenie 
dzielnicy Krowodrza) ulic: Smo lu chow-
skiego–Chmiela–Warmijska–Pod cho rą-
żych zamyka równoboczną działkę 
z posadowionym na niej kampusem UP 
o powierzchni 2,74 ha (mniej więcej po-

łowa powierzchni Rynku Głównego). 
W XIX w. były to tereny rolnicze, znacz-
nie oddalone od królewskiego miasta, 
które kończyło się na obwodzie Plant, 
a jego przedmieścia stanowił obszar 
mieszczący się w pasie tzw. drugiej ob-
wodnicy (Al. Trzech Wieszczów)... Resz-
ta terenu była prowincją, zamieszkiwa-
ną głównie przez drobnych ziemian, 
kraśne krakowianki (z przysłowiowymi 
koralami) oraz „krakowiaczków-ci-ja” 
(z przyśpiewki: „Krakowiaczek-ci ja, 
w Krakowie-m się rodził”, z odświętny-
mi brzękadełkami i pawimi piórami). 
Nasz fotoalbumik otwiera zdjęcie wyko-
nane w 1920 r., z malutkim ruczajem 
koło chaty w okolicy, która tak wyglą-
dała niemal do powstania Nowej Huty.

Opowiadał mi lat temu wiele, jesz-
cze w ubiegłym wieku, prof. Wiesław 

Fot. 2. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu WSP, 11 VI 1966 r. Rektor Win-
centy Danek wita władze miasta, dzielnicy, działaczy oświatowych i gości z innych uczelni. W tle 
bloki przy ul. Smoluchowskiego oraz kamieniczka z późniejszą bursą dla nauczycieli (ze zbio-
rów Archiwum UP)
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Bieńkowski (1926–1999), historyk-biblio-
graf (z którym byłem organizacyjnie 
potrójnie zaprzyjaźniony: przez Towa-
rzystwo Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa, przez Polskie Towarzystwo 
Bibliologiczne i przez Komisję Praso-
znawczą PAN — był on jej członkiem, 
a ja sekretarzem), że właśnie w tym 
miejscu stał przed wojną jego mały 
dom... Tam, gdzie dziś stoją ławeczki 
przy przystanku tramwajowym w kie-
runku Bagateli, młody Wiesiek — gibki 
wyrostek — hasał po okolicy wśród ka-
czeńców, kumkania żab, przeskakując 
wąziutkie mean dry Młynówki Królew-
skiej. Stojący zaledwie 100 m dalej pa-
łacyk do tej nazwy obligował... Bywali 
tam: Stefan Batory, Władysław IV, Jan 

Kazimierz i Jan III Sobieski, który 
w 1683 r. na pobliskiej łące wystawił 
namioty wielkiego wezyra przywiezione 
spod Wiednia. Profesor wspominał kwit-
nący sad, który rósł wówczas w miejscu 
dzisiejszych schodów prowadzących do 
Rektoratu, chaszcze poprzerastane mię-
tą pachnącą w upalne dni, stary drew-
niany mostek, którym przebiegał, gdy 
go wołano na obiad... Prof. Bieńkowski, 
gdy się rozczulił, opowiadając o tam-
tych czasach, mógł snuć wspomnienia 
kwadransami. Wolał jednak utrwalać 
ulotne fakty, wspomnienia i zdarzenia 
w dziesiątkach małych notesików, zapi-
sywanych od czasu podstawówki do 
chwili ostatecznego pożegnania z gro-
dem Kraka — czasem zgryźliwie zwa-

Z Archiwum UP

Fot. 3. Teren Uczelni w 1971 r. Za dwa lata powstanie tu nowa siedziba WSP. Skrzydło prawe 
(kierunki ścisłe) zostało oddane w 1968 r., skrzydło niewidoczne (dziekanaty, geografia, historia), 
skrzydło lewe (Rektorat, filologie) przed oddaniem do użytku 18 III 1972 r., niski segment, z Bi-
blioteką Główną i aulą, oddany 31 X 1973 r. (ze zbiorów Archiwum UP)
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nego Krakówkiem. Jako bibliograf, bio-
graf i archiwista — a przy okazji „cho-
mik danych wszelakich” — rozpalał 
słuchaczy, wyjaśniając im metody do-
chodzenia do pozornie utraconych — 
a de facto rozsianych — danych oraz 
ukazując własne sposoby wyszukiwa-
nia „między wierszami” potrzebnych in-
formacji. Zresztą nie była to wiedza ta-
jemna, lecz warsztat rasowego bada-
cza minionych epok, który absolwen-
tom historii przybliżał; przez całe lata 
wykładał w studium doktoranckim 
w WSP. Ilekroć wchodził do naszego 
gmachu, zawsze powracał doń obraz 
kaczeńców, z którym rozstawał się do-
piero przy windzie, wjeżdżając na trze-
cie piętro...

Architektoniczne obramowanie bar-
dzo dawnej łączki, pulsującej ongiś 
barwami roślin i witalnością płazów, 
stanowią cztery ulice, wytyczone czę-
ściowo sto, a częściowo — wiele, wiele 
lat temu. Wyliczmy je tutaj:

— Podchorążych, o której już była 
mowa;

— Mariana Smoluchowskiego 
(1872–1917), nosząca imię jednego 
z najwybitniejszych polskich fizyków. 
Ulicę wytyczono dopiero w 1960 r. jako 
krótki łącznik z bardzo długą ulicą 
imienia Juliusza Lea (prezydenta mia-
sta, twórcy „wielkiego Krakowa”, który 
w latach 1904–1918 powiększył obszar 
miasta z 6 do 47 km2). W 1968 r., gdy 
oddano do użytku pierwsze (południo-

Z Archiwum UP

Fot. 4. Projekt pomnika Hugona Kołłątaja, niedoszłego patrona WSP, według projektu prof. Ma-
riana Koniecznego (oryginał w posiadaniu prof. Bolesława Farona)
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Z Archiwum UP

Fot. 5. Kompleks architektoniczny wreszcie gotowy, 1974 r. Czas porządkować otoczenie. Foto-
grafię wykonano tuż przed wyburzeniem przedwojennej kamieniczki służącej za bursę dla na-
uczycieli zaocznie uzupełniających wykształcenie (ze zbiorów Archiwum UP)

we) skrzydło budynku, Uczelnia miała 
adres: Smoluchowskiego 1. W bloku 
naprzeciw do 1970 r. mieszkał prof. Ma-
rek Sobolewski, wybitny prawnik kon-
stytucjonalista, historyk doktryn poli-
tycznych i systemów partyjnych oraz re-
daktor naczelny „Wierchów”, rocznika 
PTTK poświęconego górom;

— Adama Chmiela (1865–1934), 
historyka, przez 44 lata pracownika 
i dyrektora Archiwum Akt Dawnych 
Miasta Krakowa, uczestnika wesela 
Lucja na Rydla, zaprzyjaźnionego ze 
Stanisławem Wyspiańskim. W 1887 r. 
A. Chmiel został współzałożycielem To-
warzystwa Miłośników Historii i Zabyt-
ków Krakowa. Dodajmy, że prezesem 
późniejszym (w latach 1964–1980) był 

także wspomniany Wiesław Bieńkowski 
z PAN. W ramach wyjątku przyjął mnie 
jako 17-latka do TMHiZK. Po Bieńkow-
skim kolejnym prezesem Towarzystwa 
przez 35 lat był Jerzy Wyrozumski z UJ, 
aktual nie zaś funkcję jednego z wice-
prezesów tej dostojnej instytucji pełni 
prof. Zdzisław Noga, były Dziekan Wy-
działu Humanistycznego UP.

— Warmijska — została tak na-
zwana w 1951 r. Wcześniej, od 1912 r., 
znana była jako Gnieźnieńska. Następ-
nie przez 12 lat ulica ta nosiła imię 
Lud wika Lazara, co było dość dziwne, 
ponieważ był on szanowanym, acz-
kolwiek żyjącym obywatelem miasta. 
Przyjrzyjmy się tej postaci. Urzędnik 
austriac ki o węgierskich korzeniach, 



9

radny miasta, właściciel okolicznych 
tere nów (możliwe, że i „naszego”, z ka-
czeńcami); w Krakowskiej księdze adre
sowej na rok 1906 znajdujemy informa-
cję, że przy ul. św. Anny pod nume-
rem 3 był przedstawicielem głównego 
składu piwa żywieckiego z Arcyksiążę-
cego Browaru, a nadto reklamę, która 
nas powiadamia, że: „Browar sprzeda-
je piwa znane ze swej dobroci z odsta-
wą do domu, jak: Piwo Cesarskie, Piwo 
Marcowe, Porter — nie mający konku-
rencyi, przez powagi lekarskie zaleca-
ny — znakomity, jak angielski, słodki, 
słodowy, bardzo wzmacniający...” i na 
tym nie koniec, bo dalej czytamy: „Obok 
składu są urządzone pokoje do śnia-
dań z piwem żywieckiem na szklanki”. 
Pod numerem 5 na tej ulicy nadal stoi 
piękny dom, zbudowany przez Lazara 
w 1908 r. We wrześniu 1939 r. wykupił 
go i zamieszkał tu profesor UJ Tadeusz 
Kowalski, znakomity polski orientalista, 
który 10 tygodni później został areszto-
wany na uniwersytecie przez Niemców 
w ramach akcji Sonderaktion Krakau 
i osadzony w obozie koncentracyjnym 
Sachsenhausen. 

Fotograficzna retro-przechadzka  
po kampusie UP

Zdjęcie 2 wykonano wiosną 1966 r. 
w okresie, gdy cała Polska świętowała 
wydarzenia milenijne. Polska katolic-
ka — tysiąclecie chrztu Polski, Polska 
„socjalistyczna” — sukces akcji „Tysiąc 
szkół na tysiąclecie Państwa Polskie-
go”. W tym czasie Rektor WSP Wincen-
ty Danek finalizował wieloletnią „ope-
rację” pozyskania terenu pod budowę 
nowego obiektu Uczelni. Stary, przy 
ul. Straszewskiego 22, był już od lat 
niefunkcjonalny — ciasny, ciemny i nie-
pozwalający na tworzenie nowych la-
boratoriów. Jest to jedna spośród zaled-
wie kilku najstarszych fotografii z po-
czątku lat sześćdziesiątych, jakie za-
chowały się w zbiorach Uczelni. Gdy 
na trybunie zakończą się przemowy, 
zgromadzeni przeniosą się kilka me-
trów dalej, by wkopać w trawnik — nie-
opodal starej jabłonki w jeszcze nie-
wyciętym sadzie — kamień węgielny. 
W tle widać poszarzałe już bloki miesz-
kalne przy ul. Smoluchowskiego, odda-
ne lokatorom siedem lat wcześniej. 

Z Archiwum UP

Fot. 6. Bryła Uczelni, niczym trójpalczasty wirnik silnika, 1992 r. (ze zbiorów Archiwum UP)
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Zniszczony domek posłuży jeszcze kil-
ka lat jako minihotelik nauczycielski. 
Zobaczymy go ponownie i po raz ostat-
ni na fotografii 5, wykonanej osiem lat 
później. Wspomniany prof. Danek, któ-
ry służył Uczelni nieprzerwanie przez 
16 lat, był „wielkim budowniczym WSP”. 
Los zdarzył, że 9 lutego 2017 r. pojawi-
ła się drukowana wersja pracy doktor-
skiej, napisanej pod kierunkiem prof. 
Jacka Chrobaczyńskiego. Absolwent hi-
storii UP zebrał i skrupulatnie przeana-
lizował wszelkie opracowania i archi-
walia dotyczące organizatora oświaty 
polskiej. Mowa tu o książce Gabriela 
Szustera Wincenty Danek (1907–1976). 
Biografia nauczyciela (Kraków 2017).

Fotografia 3 jest rarytasem doku-
mentacyjnym. Jej autora nie znamy, 
miejsce ujęcia, wykonanego od strony 
ul. Warmijskiej, też nie zostało rozpo-
znane. Z tym zdjęciem koresponduje 
fot. 6, wykonana 20 lat później od stro-
ny ul. Królewskiej. Po oddaniu do użyt-
ku skrzydła zachodniego gmachu 
Uczelni w 1972 r. obowiązuje adres: 
ul. Podchorążych 2. O wielkości budyn-
ku świadczą jego parametry: siedem 
kondygnacji, a w przypadku skrzydła 

najstarszego (z siedzibą Archiwum 
UP) — dziewięć. Całkowita powierzch-
nia użytkowa wynosi 23 952 m2, kuba-
tura — 96 310 m3. Gmach ma trzy wej-
ścia oraz 1263 okna. Autorem projektu 
był Stanisław Juszczyk, jeden z najwy-
bitniejszych architektów przed- i powo-
jennego Krakowa. Zmieniano trzy razy 
kolor fasady (jasnopopielaty, blado-żół-
to-niebieski i obecny popielatografi-
towy).

Zdjęcie z 2010 r. (9) przedstawia wy-
rastające z fundamentów czwarte skrzy-
dło UP, budowane od strony ul. Chmie-
la. Projekt rozbudowy kampusu zreali-
zowano w 2008 r. W maju 2010 r. pod-
pisano umowę z wykonawcą, a we 
wrześniu 2010 r. wmurowano kamień 
węgielny, poświęcony przez bpa Tade-
usza Pieronka. Rok później, w paź-
dzierniku 2011 r., nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowego budynku, mającego 
107 pomieszczeń dydaktycznych o łącz-
nej powierzchni użytkowej 3472 m2. Ra-
zem z wszystkimi pomieszczeniami go-
spodarczymi, szklarnią na dachu oraz 
przestronnymi korytarzami powierzch-
nia wynosi 5600 m2. Koszt budowy wy-
niósł 20 mln zł brutto. Tempo robót by-
ło oszołamiające. Ujęcie z dachu skrzyd- 
ła wschodniego wykonane było zaled-
wie miesiąc po wmurowaniu kamienia 
węgielnego.

Fotografia 8 przedstawia resztki do-
mu, który już raz pojawił się na fotogra-
fii 3. Wykupiony został przez Uczelnię 
po to, by go zburzyć i odsłonić eleganc-
ką bryłę piątego segmentu kampusu. 
Czwarty, jak pamiętamy, stanowi Aula 
i Biblioteka Główna.

Papier wszystko wytrzyma — także 
gigantyczne projekty obiektów

W tej sekwencji wycieczki po ścisłej 
okolicy Rektoratu omówimy zdjęcia 

Z Archiwum UP

Fot. 7. Niezrealizowany projekt piątego etapu 
rozbudowy Uczelni, ośmiopiętrowy budynek 
dydaktyczny z tarasem na dachu, 2004 r. Ze 
względu na owalny kształt zwano go wówczas 
Wrzecionem lub Krążownikiem (makieta)
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4 i 7 oraz siedem innych planów z gru-
py zamierzeń niezrealizowanych.

Najstarszy projekt z końca lat sześć-
dziesiątych wiązał się z zagospodaro-
waniem terenu po drugiej stronie 
ul. Chmiela, na którym od lat znajduje 
się jeden budynek — blok mieszkalny. 
Po ukończeniu trzech skrzydeł gmachu 
planowano w tamtym miejscu budowę 
centrum sportowego — zespół boisk 
oraz krytą pływalnię. Pojawiające się 
cyklicznie braki środków — zarówno 
z kasy uczelni, jak i miasta bądź resor-
tu edukacji — spowodowały zaniecha-
nie planu.

Koniec lat siedemdziesiątych za-
owocował kolejnym projektem. Budynki 
WSP pękały w szwach od nadmiaru ża-
ków studiujących we wszystkich dostęp-
nych formach — dziennie, zaocznie, 
wieczorowo, eksternistycznie, fakulta-

tywnie, podyplomowo i na studiach 
doktoranckich. Poszukiwano naj roz-
mait szych rozwiązań, głównie z tego 
powodu, że w tamtych czasach nad-
miar studentów przyjmowanych na re-
krutacyjne listy podstawowe, rezerwo-
we i na miejsca z puli rektora wynikał 
z preferencji rekrutacyjnych w postaci 
dodatkowych punktów za pochodzenie 
społeczne — chłopskie i robotnicze. 
Dzieci rzemieślników, zwanych prywat-
ną inicjatywą, oraz inteligencji pracują-
cej były wyłączone z punktacji dla 
uprzywilejowanych. Dodatkowy dopływ 
młodzieży rekomendowanej wynikał 
z listów polecających wystawianych 
przez organizacje społeczne i politycz-
ne. Bywało, że nawet limit miejsc z pu-
li rektorskiej bywał za szczupły i trzeba 
było podwyższać punktację za matury. 
To wpływało na nerwowe poszukiwania 

Z Archiwum UP

Fot. 8. Kolejne pożegnanie. Powojenny domek, przylegający do Uczelni od ul. Chmiela, po zbu-
rzeniu odsłania bryłę gmachu UP od strony południowej, 2014 r. (fot. A. Biela)
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nowych obiektów, czym zazwyczaj zajmuje się administracja 
uczelni. Rozwiązanie prawie spadło z nieba. Znany już z opi-
su łobzowski pałacyk królowej Bony w latach siedemdziesią-
tych zmieniał użytkownika. Akademia Medyczna (późniejszy 
Wydział Medyczny UJ) przeprowadzała się do swych nowych 
obiektów w Prokocimiu. Wystarczyło więc przejąć pustostany 
pałacowe i połączyć oba uczelniane budynki bezkolizyjnym 
podkopem pod linią tramwajową. Kalkulacje jednak wykaza-
ły, że na inwestycję w przejście podziemne, a następnie mo-
dernizację lub rozległy remont wnętrz pałacyku nikt nie wy-
łoży. Kolejny projekt pozostał na papierze. Wtedy z braku 
decy zji ministerialnych zwierzchników, dzisiaj i nadal — na 
kredowym papierze „Studens Scribit”... Ostatecznie jedno ze 
skrzydeł czternastowiecznego pałacu, vis-à -vis WSP, przydzie-
lono bogatej Politechnice Krakowskiej, która ulokowała tam 
Wydział Architektury, ten zaś swoimi zasobami finansowymi 
oraz ludzkimi przez wiele lat samodzielnie wykonywał rekon-
strukcje, modernizacje i zabiegi konserwatorskie związane 
z historycznym obiektem.

Kolejny plan pojawił się w 1988 r. w postaci gotowego 
i bardzo odważnego projektu budowy nowej Biblioteki Głów-
nej. Wykonany został w pracowni architektonicznej Michała 
Szymanowskiego i zwyciężył w mocno obsadzonym konkursie. 
Założenie, w postaci bryły nawiązującej do piramidy Majów 
bądź Azteków, zrealizowane miało być w narożniku działki, 
u zbiegu ul. Chmiela i Warmijskiej. Bardzo szczegółowy opis 
tych zamierzeń i reprodukcje planów architektonicznych umie-
ścił w swym artykule obecny dyrektor biblioteki dr Stanisław 
Skórka. Tekst został opublikowany w zbiorowej książce jubile-
uszowej Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersyte
tu Pedagogicznego (Kraków 2011). Zamykając ten wątek, do-
dajmy, że od czterech lat planowany jest w tym miejscu dodat-
kowy parking na około 40 samochodów.

Następna idea, po której pozostał ślad materialny w posta-
ci sześćdziesięciocentymetrowej statuetki z mosiądzu, wiązała 
się z uczczeniem dwusetnej rocznicy powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej. Fotografia 4 przedstawia miniaturkę pomni-
ka Hugona Kołłątaja, wykonaną przez Mariana Koniecznego, 
rektora ASP, z imienną dedykacją, wyrytą na podstawie statu-
etki, ofiarowanej Rektorowi WSP Bolesławowi Faronowi, który 
ją nadal pieczołowicie przechowuje w kolekcji domowej... Pie-
czołowicie, gdyż jej gipsowa kopia z metalicznym patynowa-
niem uległa rozbiciu podczas remontu gabinetu w 2005 r. 
„Szczątki” Kołłątaja zostały złożone w kartonowej „trumience” 
i ulokowane w jednym z ośmiu magazynów uniwersyteckiego 
Archiwum.

Z Archiwum UP
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G l o s a  o s o b i s t a. Pierwotnie pomnik miał stanąć przed wej-
ściem do Uczelni na skwerze od strony ul. Podchorążych. Tak 
się jednak nie stało. Powód pierwszy: WSP ubiegała się o pa-
tronat Hugona Kołłątaja około 1970 r. Czynniki rządowe, od 
których zależała decyzja, tak długo z nią zwlekały, że Senat 
WSP podjął uchwałę o zmianie patronatu i nazwy na WSP 
im. KEN, co zostało uznane w trybie pilnym i ustawą sejmową 
ogłoszone oraz zatwierdzone w 1973 r. Urzędowe zabiegi w tej 
sprawie w stolicy bardzo szczegółowo opisałem z okazji 250. 
rocznicy KEN w „Konspekcie” (nr 4 (49)/2013). Temat jednak 
ostatecznie został zamknięty, jak się okazało, z zupełnie nie-
przewidzianego powodu. Otóż patronat Kołłątaja przyznano 
krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej z okazji dziewięćdziesię-
ciolecia rocznicy jej utworzenia (wcześniej był to Wydział Rol-
niczy UJ). To dlatego wielki Kołłątaj — reformator Akademii 
Krakowskiej — został małym Hugonem, zastygłym w meta-
lowym odlewie projektu znanego rzeźbiarza. Mimo wielo-
krotnych nagabywań Rektora przez kierownika Archiwum nie 
udało się wrócić do idei pomnika. Ostatecznym argumentem 
zawsze była odpowiedź, że nie wypada eksponować na swo-
im terenie nie swojego patrona...

W latach dziewięćdziesiątych XX w.pojawiła się propozycja 
niebywale kusząca, która dla przyzwoitości „historycznej” (by 
nie uległa zapomnieniu) zostanie tu przywołana. Rzecz doty-
czy Wieliczki. Otóż WSP zaproponowano przejęcie osiemna-
stowiecznego pałacu Konopków i ogrodu znajdującego się 
w centrum „solno-górniczego” miasteczka. Po opuszczeniu go 
przez liceum (którego absolwentką notabene jest zasłużona 
dla UP pani Monika Bełza, od 30 lat współorganizująca archi-
wum uczelniane i dopiero od pięciu lat mająca stałą pomoc, 
absolwentkę PAT Anetę Bielę) rozważano umieszczenie tu Za-
kładu Wychowania Plastycznego (wówczas jeszcze nie wie-
dziano, że kiedyś na WSP powstanie Wydział Sztuki). Koszt re-
montu ponownie przekroczył możliwości finansowe Uczelni. 
Wkrótce — po gwałtownych zmianach społeczno-politycznych 
w Polsce — obiekt przejął krakowski oddział Instytutu Pamię-
ci Narodowej, którym po remoncie umieścił tam pracownie na-
ukowe oraz magazyny.

Fotografia 7 przedstawia obiekt, który miał zachwycić Kra-
ków... Budowa planowana była w 2006 r. jako piąty moduł 
rozbu dowy kampusu: budynek ośmiokondygnacyjny i bardzo 
pojemny (11 276 m2 powierzchni), z przeznaczeniem dla Insty-
tutów: Geografii, Biologii i Chemii; na parterze miały się mie-
ścić magazyny Archiwum (280 m2) i magazyn rzeźb Wydziału 
Sztuki. Piękny, owalny obiekt — przypominający wrzeciono 
bądź wojenny krążownik — zwieńczony miał być tarasem na 
dachu, z punktem widokowym na Kopiec Koś ciuszki i Las Wol-

Z Archiwum UP
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Z Archiwum UP

Fot. 10. Autor na tle baneru, który nieodwołalnie przeszedł do historii, z zeszytem „Studens Scri-
bit” (nr 1 (14)/2016 z tekstami „w klimacie jubileuszowym”), 2016 r. (ze zbiorów autora)

Fot. 9. A mury, mury z wolna pną się do góry... Widok z dachu na budowę czwartego skrzydła 
UP, 2010 r. Autor tekstu na tle ulicy Warmijskiej, z Lasem Wolskim i Kopcem Kościuszki na hory-
zoncie (fot. A. Glogier)
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ski. Tradycyjne już kłopoty z pieniędz-
mi, przeterminowane projekty technicz-
ne, których normatywy unijne upływały 
po pięciu latach ważności, sądowe 
awantury z wykonawcami, którzy prze-
grali dochodowe przetargi, wykop ziem-
ny zbierający wielkie ilości wody grun-
towej i inne drobniejsze kłopoty uśmier-
ciły realizację jednego z najciekaw-
szych planowanych w tamtym czasie 
obiektów... Środowisko o sprawie daw-
no już zapomniało, wyrósł bowiem 
w tym miejscu alternatywny standardo-
wy bloczek, którego zręby widać na 
zdjęciu 9 z 2010 r.

Aleja Polskich Noblistów to ostatni 
projekt (z około 2010 r.), według kon-
cepcji Piotra Kciuka, kierownika Biura 

Promocji, oraz ekipy Działu Infrastruk-
tury Technicznej (DIT). Po uporządko-
waniu zielonej pierzei skweru od strony 
ul. Podchorążych pojawił się plan upo-
rządkowania terenu od strony ul. Smo-
luchowskiego. Dość gęsto zadrzewiony 
prostokątny pas przylegający do chod-
nika miał być w zamiarze pomysłodaw-
ców przekształcony w strefę relaksu po-
śród zieleni. Wzorem parku Jordana, 
z alejkami pełnymi popiersi Polaków 
zasłużonych dla Ojczyzny, zielony pa-
saż na Smoluchowskiego byłby dedy-
kowany polskim noblistom. Portrety 
w mosiężnych medalionach na sześciu 
kamiennych postumentach miały two-
rzyć szpaler ulokowany między atrak-
cyjnymi roślinnymi nasadami. 

Z Archiwum UP

Fot. 11. Urzędowe tablice wizualnym dowodem ewolucji Uczelni. Fragment kolekcji czerwonych 
tablic przed wejściem do biura „naczelnego archiwariusza UP”, 2016 r. (ze zbiorów autora)
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Z Archiwum UP

G l o s a  a u t o r a: dla przypomnienia — 
w układzie chronologicznym: Ma ria 
Skłodowska-Curie (1903, 1911), Henryk 
Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont 
(1924), Czesław Miłosz (1980), Lech 
Wałęsa (1983), Wisława Szymborska 
(1996). Ciekawostkę historyczną stano-
wi to, że także 10 zapomnianych nobli-
stów pochodzenia żydowskiego rodzin-
nie związanych było z Polską.

Makiety niezrealizowanego przez 
DIT założenia przestrzennego do dziś 
przechowuje Dział Inwestycji i Remon-
tów (DIR).

Jak widać, dzieje niezrealizowanych 
zamysłów są nie mniej interesujące niż 
tych, które udało się zrealizować. Pla-
nowano jeszcze budowę jednego fanta-
stycznego obiektu, który miał stanąć 
w miejscu akademika Za Kolumnami. 
Ograniczenia redakcyjne nie pozwala-
ją już napisać o szklanej piramidzie, 
która kryła w sobie setki pokoi studenc-
kich i miała niecodzienne rozwiązania 
technologiczne. Pisałem o tym w latach 
2001–2003, w którymś numerze „Kon-
spektu”, zamieszczając tam zdjęcie ma-
kiety, rzucającej na kolana swym zamy-
słem i rozmachem...

Wszystko dobre,  
co się dobrze kończy

Wycieczkę wokół gmachu UP i po jego 
obrzeżach zaczynaliśmy od spojrzenia 
na szaroburą, smętną fotografię, wyko-
naną tuż przed wkopaniem kamienia 
węgielnego. Fotografia 10, zestawiona 
z tamtą półwiecową sceną pół wieku 
później, tchnie odmiennością aury. 
W ręku autora jest zeszyt „Studens 
Scribit” (nr 1 (14)/2016), w którym z oka-
zji siedemdziesięciolecia UP zamieścił 
opowieść o innym mniej znanym obli-
czu uczelni sprzed 30 lat... Uczelni 
wciąż się odradzającej, mimo pięcio-

krotnej zmiany nazwy. Czytelnicy prag-
nący jeszcze więcej wiedzieć o swej Al-
ma Mater, o jej wcześniejszych siedzi-
bach i wielu zaskakujących miejscach 
nauki oraz rozrywki, mogą sięgnąć do 
lektury innego tekstu o rozkwitaniu, któ-
ry autor ogłosił w „Konspekcie” (nr 1 
(25)/2006) pt. Tutaj rozkwitała nasza 
młodość. Przewodnik historycznosenty
mentalny po siedzibach WSP/AP.

Na fotografii 11 — rzut oka na ścia-
nę Archiwum: zdjęcie pozwala na czer-
wonych tablicach dostrzec ewolucję 
jednej z najstarszych uczelni pedago-
gicznych w Polsce. Jej korzenie, wcześ-
niejsze siedziby i adresy, cofają nas 
w jeszcze dłuższą perspektywę czaso-
wą, liczoną od 1871 r., gdy w monarchii 
austriackiej powstały seminaria na-
uczycielskie, a przy nich męskie szkoły 
ćwiczeń. W Krakowie uczniami takiej 
szkoły, mieszczącej się w budynku przy 
Brackiej 12, była grupa kilkunastolet-
nich kumpli klasowych, złożona z ta-
kich uczniów, jak: Staś Wyspiański, Jó-
zek Mehoffer, Lucek Rydel, Tadek Że-
leński (Boy) czy Staszek Estreicher (póź-
niejszy dziadek historyka sztuki Karola 
Estreichera) i inni, w międzywojniu od-
grywający znaczące role w niepodleg-
łym państwie... Po nich nastała kolejna 
generacja słuchaczy Kursów Nauczy-
cielskich i Państwowego Pedagogium 
z siedzibą na Straszewskiego 22, skąd 
ostatnie meble, książki i akta archiwal-
ne przewieziono w 1974 r. do okazałe-
go budynku „pedagogicznej wszechni-
cy nauk”, stojącego na miejscu łąki 
z kwitnącymi kaczeńcami... Czy o tym 
dziedzictwie zechcą pamiętać kolejne, 
coraz większe i coraz bardziej zróżni-
cowane grupy wciąż „rozkwitających” 
pedagogów (i nie tylko pedagogów)? 

Marek Glogier 
marekmtg@poczta.onet.pl
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Wywiad

„Wyzwaniem jest każdy dzień”
Wywiad z prof. Katarzyną Potyrałą

Patrycja Pancerz: Pragnę przede 
wszystkim zapytać o najbliższe pla-
ny związane z pełnieniem przez Pa-
nią Profesor funkcji Prorektora ds. 
Studenckich. Jakie wyzwania czeka-
ją Panią w najbliższym czasie?

Prof. Katarzyna Potyrała: Wyzwa-
niem jest każdy dzień. Zarówno liczba 
spraw takich bardzo indywidualnych, 
osobistych, jak i tych dotyczących pew-
nych problemów administracyjnych jest 
bardzo duża. Zawsze zakładam, że 
sprawa, z którą ktoś decyduje się do 
mnie przyjść, jest dla niego ważna. Je-
śli ktoś przyjdzie do Rektoratu w bar-
dzo ważnej dla siebie sprawie, to staje 
się ona ważna również i dla mnie. Jeśli 
chodzi o wyzwania ogólnoakademic-
kie, to przede wszystkim dotyczą one 
zmian ministerialnych i tego wszystko, 
co one ze sobą niosą. Priorytetowa jest 
jakość kształcenia i ciągłe jej podwyż-
szanie. Oczywiście nie dotyczy to tylko 
programów studiów. Nie chodzi wyłącz-
nie o efekty kształcenia, ale również 
o profesjonalne podejście do całej or-

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna 
Potyrała, prof. UP (fot. A. Karkoszka; źródło: 
http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/ 
181-prorektorzy)

W poprzednim numerze naszego pisma zamieściliśmy wywiad z Prorek- ■
torem UP ds. kształcenia prof. Bogusławem Skowronkiem. Ewelina Janow-
ska zadała bardzo celne pytania na tematy nie tylko uczelniane, ale też i te 
dotyczące pasji Pana Prorektora. Pomyślałam, że warto kontynuować roz-
mowy z władzami naszej Uczelni. Zgodziła się z nami porozmawiać Prorek-
tor ds. studenckich prof. Katarzyna Potyrała. Przy pomocy dr. Marcina 
Kani, redaktora naczelnego „Konspektu”, ułożyłam pytania i przeprowa-
dziłam rozmowę. Pani Profesor okazała się osobą otwartą na wszelką stu-
dencką działalność. Zamierza ułatwiać nam współpracę z Uczelnią, posze-
rzać horyzonty oraz wspierać nasze działania i pasje. Dlatego zachęcam do 
przeczytania poniższego wywiadu.
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ganizacji studiów, a to również kwestia relacji np. między opie-
kunami, starostami i studentami danego roku. To także tzw. 
wsparcie w procesie edukacyjnym osób, które go potrzebują. Tu 
wspomnę chociażby o działalności Biura ds. Osób Niepełno-
sprawnych, rozszerzonej o pomoc dla osób pozostających w kry-
zysach emocjonalnych. Równie istotne są koła naukowe, ruch 
studencki czy wreszcie odpowiedź programowa na potrzeby po-
znawcze i metapoznawcze studentów. Uważam, że przede wszyst-
kim muszą być spełnione warunki do tego, żeby takie zadania 
można było realizować, nie tylko warunki materialne, ale też 
właściwa atmosfera, miejsce na dialog, otwartość, komunikację, 
sprzężenie zwrotne. To są wyzwania na dziś. Bardzo aktualne, 
ale uważam, że podejmując je każdego dnia, wspólnie robimy 
krok ku coraz lepszej przyszłości. Moim osobistym wyzwaniem 
jest budowanie marki UP: pozytywnego postrzegania naszych 
studentów i absolwentów zarówno w środowisku akademickim, 
jak i społecznym, nie tylko w Krakowie, ale również w całej Pol-
sce.

Jakie kroki Pani Prorektor podjęła w związku z tym osobi-
stym wyzwaniem?

Ktoś mi powiedział, że to jest ogromne zadanie i nie uda mi 
się aż tyle osiągnąć. Ktoś inny również uświadomił mi, że nie 
wszystko zależy ode mnie. Potrzebne są wzory, autorytety, przy-
kład, który idzie z góry. A więc również to, w jaki sposób ukła-
dają się relacje mistrz — uczeń. Wychodząc od tej relacji, 
może my mówić o rozwoju osobistym. Student osiąga wysoki 
poziom rozwoju osobistego bardzo często dlatego, że ma 
wspaniałego mistrza i nauczyciela. Możemy powiedzieć, że od 
tego, jakich mamy nauczycieli, zależy nasza przyszłość. Co 
mogę zrobić? Będę dalej krok po kroku budować ten świat 
akademicki, świat relacji, świat komunikacji. Przez rozmowy, 
przez pewne propozycje zmian w zarządzeniach, np. tych do-
tyczących organizacji imprez, które powinny mieć nie tylko 
charakter rozrywkowy, ale również naukowy, popularyzatorski. 
Takie właśnie kroki podejmowałam w ciągu minionych czte-
rech miesięcy.

Przyznam, że mnie jako studentkę bardzo cieszy to, co Pani 
Profesor mówi...

Myślę, że jest wiele osób, które to rozumieją. One właśnie będą 
chciały wspierać moje działania. W jaki sposób mogą mnie 
wspierać studenci? Przede wszystkim zaangażowaniem w na-
ukę, w ruch studencki, uczestnictwem w kołach naukowych. My-
ślę, że w taki sposób będziemy stopniowo wspólnie budować 
markę naszej Uczelni.

Wywiad
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Takim przykładem przejęcia inicjatywy przez studentów 
jest np. powstanie Radia Spectrum oraz czasopisma „Stu-
dens Scribit”. Jakie inicjatywy są obecnie realizowane 
i wspierane przez Panią Rektor?

Muszę powiedzieć, że chętnie wspieram wszystkie inicjatywy stu-
denckie, ale oczywiście pod warunkiem, że niosą ze sobą pew-
ną myśl, postęp, służą naszej społeczności. Dość intensywnie 
wspieram rozwój kół naukowych. Bardzo dokładnie przyglądam 
się ich zadaniom, które otrzymuję w formie sprawozdań albo 
planów. Staram się je weryfikować. Nie jest tak, że przychodzi 
do mnie osoba — opiekun czy student — i pokazuje mi harmo-
nogram pracy, a ja po prostu go podpisuję. Zaczynam zastana-
wiać się, co się kryje za zawartymi w takim dokumencie hasła-
mi. Rozważam, w jakim stopniu dane koło służy studentom. Czy 
nie realizuje wyłącznie ambicji opiekuna? Czy w kole rzeczywi-
ście się coś dzieje? Chciałabym, żeby takie koło wyrastało z po-
trzeb studentów, z ich zainteresowania nauką, odzwierciedlało 
ich postawę badawczą, twórczą, a przede wszystkim wychodziło 
swoimi zadaniami poza standardową ofertę uczelni. Zawsze 
wspieram kreatywność, nawet jeśli wiąże się ona z popełnianiem 
błędów. Ktoś, kto coś robi, musi popełniać błędy. Gdy się nic nie 
robi, nie ma się przeciwników, nie ma wrogów. Siedzenie w ką-
cie jest bezpieczne, ale nie posuwa niczego naprzód. Świat nie 
będzie przez to lepszy. Wspieram kreatywność, wspieram pasje 
naukowe studentów. Wspomnę tutaj o Klubie „Bakałarz”. Chcia-
łabym, żeby bardziej niż dotąd integrował społeczność akade-
micką. Chodzi o to, żeby ta relacja mistrz — uczeń niekoniecz-
nie budowała się wyłącznie w trakcie zajęć, ale także podczas 
inicjatyw dodatkowych. Przyznam, że sama też dużo uczę się od 
studentów. Czasami ktoś powie słowo, a ja widzę kryjącą się za 
tym myśl. Zaczynamy ją rozwijać i to się wspólnie zaczyna ukła-
dać, może nawet w konkretny wspólny projekt. Jeśli widzę, że 
ktoś potrzebuje wsparcia, to chętnie tym wsparciem służę, nie-
koniecznie tylko jako lider. Równie chętnie będę wykonywać 
zada nia, które mi ktoś zleci. Myślę, że właśnie Klub „Bakałarz” 
będzie takim miejscem integracji; chciałabym, żeby jego działal-
ność opierała się na aktywności artystyczno-naukowej studen-
tów.

Czyli według Pani Profesor uczeń uczy się od mistrza, 
a mistrz też uczy się od ucznia?

Oczywiście. Zawsze wracam do — można powiedzieć — korze-
ni i do tego ideału relacji mistrz — uczeń, uwidocznionego na 
fresku Rafaela Szkoła ateńska. Widzimy Platona z Arystotele-
sem, którzy różnią się w swoich poglądach, bo Platon pokazuje 
na ideę, w górę, Arystoteles — na ziemię. Później, po śmierci Pla-
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tona, Arystoteles stworzył własną szko-
łę, ale to nie przeszkadzało mu za ży-
cia mistrza filozofować wspólnie z nim, 
rozmawiać, wymieniać się całkiem od-
miennymi poglądami. Różnice bardzo 
często budują relacje i rozwijają. Spra-
wiają, że świat idzie do przodu. Uczy-
my się od siebie nawzajem. Nie musi-
my mieć takich samych poglądów ani 
się ze sobą zgadzać. Wręcz przeciw-
nie. Właśnie dialog czy dyskusja pole-
gają na różnicy w poglądach. Przytaki-
wanie sobie nawzajem nie jest intere-
sujące.

Wspomniała Pani Profesor o krea-
tywności. Ważnym wydarzeniem, 
któremu Pani Rektor patronuje, jest 
wręczenie nagród Studentowi Mie-
siąca. Kto może otrzymać to wyróż-
nienie? Czy wyznacznikiem jest tu-
taj m.in. kreatywność?

Szczegółowy regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie internetowej Uczel-
ni, każdy więc może się z nim zapo-
znać. Przede wszystkim chodzi tu o pro-
mocję najbardziej kreatywnych studen-
tek i studentów; osiągnięcia indywidu-
alne dotychczasowych laureatów tę 
kreatywność potwierdzają. To jest rze-
czywiście coś więcej: własny wkład, 
rozwój, czyli własne pomysły, motywa-
cja. Wyróżniamy studenta za jego zain-
teresowania, za działalność społeczno-
naukową, aktywność kulturalną czy 
sportową. Taki tytuł ma zmotywować, 
ale również promować kreatywność 
i ludzi z pasją.

Pani Profesor również ma swoją pa-
sję. Interesuje się Pani fotografią, 
a szczególnie wykorzystaniem foto-
grafii w dydaktyce. W jaki sposób 
sztukę utrwalania rzeczywistości 
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w pamięci aparatu fotograficznego możemy wykorzystać 
w procesie kształcenia?

Rzeczywiście, za sprawą książki dotyczącej fotografii w dydakty-
ce jestem na Uczelni mocno wiązana z fotografią, która intere-
suje mnie głównie jako medium dydaktyczne, a w przypadku fo-
tografii tradycyjnej jako taki swoisty — jak pisze Susan Son-
tag — „akt nieinterwencji”. Oznacza to, że osoba, która interwe-
niuje w czasie wydarzenia, nie może go zarejestrować, a osoba, 
która rejestruje wydarzenie, nie może zainterweniować. Jest to ta-
ka „pseudoobecność i jednocześnie świadectwo nieobecności”. 
Interesuje mnie historia nauki i historia fotografii. Tym zagadnie-
niom poświęcone były dwie monografie: Teatr naukowy, stworzo-
ny wspólnie z prof. Danielem Raichvargiem i Emmanuellą Di 
Scala-Fouchereau, i właśnie Fotografia i dydaktyka, napisana 
we współpracy z prof. Janem Rajmundem Paśko. Interesują mnie 
w ogóle media i nowe media, być może będzie okazja kiedyś 
o tym porozmawiać na łamach Państwa pisma. W Wydawnictwie 
Naukowym UP czeka na wydanie kolejna monografia, zatytuło-
wana iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolu
cja, antynomie, konteksty.

Teraz powrócę do fotografii, która ma moim zdaniem ogrom-
ny, zupełnie niewykorzystany potencjał jako medium dydaktycz-
ne. Fotografie zapadają w pamięć. Jednocześnie to jest takie me-
dium, do którego można wracać, odkrywać je ciągle na nowo. 
Porównajmy fotografię z telewizją: telewizja to ciąg obrazów, je-
den następuje po drugim i ten ostatni jakby wymazuje z pamię-
ci obraz, który był przed nim. Właściwie zapamiętujemy to, co 
ktoś uznał za godne zapamiętania, bo tak szybki jest przepływ 
obrazów. Nie mamy czasu ich analizować i nie zastanawiamy 
się, jakie dodatkowe treści niosą. Fotografie z kolei mają w so-
bie coś takiego, że możemy je odczytywać za każdym razem ina-
czej, są wieloznaczne. I między innymi przez to mają wartość 
kształcącą. Szczególnie wartościowe dla dydaktyki są te fotogra-
fie, które nie mówią wprost, lecz wymagają refleksji, dedukcji, 
a nawet pewnej przed-wiedzy. Zresztą fotografia od samego po-
czątku pełniła funkcję kronikarską i społeczną. Współcześnie 
mówimy o socjologii wizualnej, która wraca do wszelkich wizual-
nych przejawów życia społeczeństwa. Profesor Piotr Sztompka 
pisze o tym i dostrzega hierarchię pewnych zjawisk społecznych, 
obiektów, które powinny być fotografowane i dawać szansę na 
pełne poznanie socjologiczne. W książce Fotografia i dydaktyka 
prof. Paśko i ja próbujemy wskazać pewne wyróżniki fotografii 
dydaktycznej. To jest niezmiernie trudna sprawa, zwłaszcza że 
dzisiaj mówi się o bardzo bogatej ikonografii Internetu i w ogó-
le o nowej estetyce obrazowania. Na pewno za podstawową ce-
chę fotografii dydaktycznej trzeba uznać obiektywizm i szczegó-
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łowość obrazu, a wśród funkcji dydaktycznych wyróżniłabym in-
formacyjną i interwencyjną. Wiele na pewno zależy od przedmio-
tów kształcenia. Inaczej fotografia będzie wykorzystywana w na-
uczaniu przedmiotów przyrodniczych, a inaczej np. w nauczaniu 
historii. W jednym i w drugim przypadku może być ona trakto-
wana jako dokument zdarzeń, może być też instrukcją do ćwi-
czeń czy materiałem informacyjnym. Może być źródłem informa-
cji zamiast tekstu, a także uzupełnieniem do tekstu. Fotografia 
w procesie dydaktycznym daje bardzo duże możliwości i jest to 
potencjał ciągle niewykorzystany.

To taki praktyczny aspekt fotografii. A co Pani Profesor są-
dzi o artyzmie fotografii?

Dzisiaj, gdy mówimy o fotografii, myślimy raczej o zdigitalizowa-
nych obrazach, o klikaniu, o przeróbkach w Photoshopie i tutaj 
trudno w każdym przypadku mówić o artyzmie. Digitalizacja nie 
deprecjonuje jednak wartości artystycznych obrazów, może być 
przeprowadzona bardzo profesjonalnie i służyć procesowi twór-
czemu. Nie zaprzeczam, że to bardzo złożona sprawa. Ja jestem 
raczej zanurzona w świecie fotografii analogowych. Pisząc o hi-
storii fotografii, zajmowałam się analizowaniem wątków społecz-
nych oraz przekazem, który niesie ze sobą fotografia. Również 
fotografia artystyczna, ale jednak analogowa. Zwiedzając wy-
stawę „Van Gogh” w budynku krakowskiego Dworca Głównego, 
która pokazuje właściwie zdigitalizowane obrazy malarskie, 
można było się zastanawiać, w jakim stopniu mamy do czynie-
nia z dziełem sztuki, dziełem malarskim, a w jakim z fotografią. 
Te aspekty artystyczne są połączeniem dzieła malarskiego Van 
Gogha z dziełem twórcy, który dobierał otoczenie, muzykę, tek-
sty czy cytaty do obrazu. Wszystko to składa się na jedną wizję 
artystyczną.

Powrócę jeszcze do pytań, które szczególnie interesują 
mnie jako studentkę. W jakich sprawach student może, 
a nawet powinien zwracać się do Pani Rektor?

Student może się do mnie zwracać zasadniczo ze wszystkimi 
problemami i sprawami, które go dotyczą. Drzwi mojego gabine-
tu są otwarte dla studentów, zarówno te przy ulicy Ingardena 
w pokoju, w którym dyżuruję jako kierownik Katedry Pedagogiki 
Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych, jak i te w rektoracie. 
Czy powinni się do mnie zwracać? Uważam, że tak, studenci po-
winni ze mną rozmawiać o wszystkim, co dotyczy ich życia, nie 
tylko o tym, co ja mogę zmienić, ale również o tym, na co sami 
mogą mieć wpływ, co możemy wspólnie ulepszyć. Z biegiem cza-
su widzę jednak, że studenci dość chętnie ze mną rozmawiają, 
niekoniecznie w gabinecie — często jestem zaczepiana na kory-
tarzu i to też jest w pewnym sensie rozwiązanie organizacyjne, 
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bo zamiast zapisywać się w kolejce 
można porozmawiać na przerwie. Za-
chęcam też (mówiłam o tym na ostat-
nim zebraniu starostów), żeby studenci 
przychodzili do mnie nie tylko wtedy, 
gdy dzieje się coś niedobrego, ale tak-
że żeby porozmawiać o codziennym ży-
ciu studenckim, o tym, co jest dobrego. 
Warto również chwalić dobrych opieku-
nów, dobrych wykładowców. Ten głos 
się tutaj gdzieś przebił i zaczęła się, 
rzekłabym, akcja informacyjna. Przy-
szło trochę wiadomości na oficjalnego, 
rektorskiego maila, też na maila, które-
go udostępniłam studentom przy okazji 
zajęć. Warto mówić o tym, co dobre, 
chwalić osoby, które świetnie robią to, 
co robią. Trzeba oczywiście też wska-
zywać na to, co jest naganne, zarówno 
u studentów, jak i u nauczycieli akade-
mickich. Od tego nie możemy uciekać. 
Musimy o tym rozmawiać, ale nie mo-
żemy skupiać się wyłącznie na tym, co 
złe. Wszystkim trzeba pomóc, zapewnić 
im jakieś wsparcie. Możemy to też ro-
bić, dając dobry przykład.

Czy Pani Profesor mogłaby jeszcze 
uchylić rąbka tajemnicy i powie-
dzieć coś o ankietach, ponieważ od 
pierwszego roku studiów wypełnia-
my ankiety związane z kształceniem 
i właśnie ze sprawami studenckimi, 
i zastanawia mnie, do kogo to trafia? 
Czy do Pani również? I czego się 
Państwo nauczyli na podstawie tych 
ankiet?

Najpierw te ankiety trafiają do dyrekcji 
instytutu. Jeżeli w trakcie ankietowania 
pojawią się jakieś problemy, trzeba je 
rozwiązywać na poziomie instytutów. 
Przy sprawach wymagających dalszych 
interwencji kierowane są na wydział, 
do dziekana. Istnieje cała procedura 
służbowa. Zawsze uważałam, że jeśli 
można pewne sprawy rozwiązywać od-

dolnie, to należy je tam rozwiązywać, 
niekoniecznie trzeba od razu informo-
wać szersze grono. Jeżeli nawet powin-
no się kogoś zdyscyplinować czy po-
uczyć, można to zrobić w cztery oczy. 
Później, jeżeli to nie przyniesie efektu, 
należy działać z pomocą rady czy ze-
społu. Do mnie rzeczywiście docierają 
pewne sprawy, ale to są głównie te, 
które pozostały nierozwiązane lub wy-
magają mojej decyzji. 

Czy za pośrednictwem „Studens 
Scribit” zechce Pani Profesor prze-
kazać kilka słów studentom Uniwer-
sytetu Pedagogicznego?

Tak. Chciałabym przede wszystkim 
przekazać studentom moją osobistą 
prośbę. Pielęgnujcie swoje pasje i zain-
teresowania. Uważam, że porzucenie 
pasji i zaniedbanie talentu to coś nie-
wybaczalnego. Coś, co naprawdę póź-
niej gdzieś tam w życiu powraca. Życie 
nie wybacza takich sytuacji, nawet je-
żeli studia nie w pełni zaspokajają na-
sze potrzeby poznawcze i odkrywamy, 
że nasze zainteresowania są całkiem 
inne. Tak się też może zdarzyć. Prze-
cież wiadomo, że kiedy wybieramy stu-
dia, często nie całkiem mamy sprecyzo-
wane plany i marzenia. Chcę powie-
dzieć, że nie należy nikogo obwiniać 
za pewne wybory ani za zaniechanie 
drogi. Oczywiście niektóre sprawy moż-
na czasem ze sobą pogodzić, innych 
się nie da pogodzić i trzeba dokonać 
wyboru, ale ten wybór zawsze należy 
do nas. Powiem w skrócie: nie wolno 
marnować czasu. Trzeba ponosić kon-
sekwencje osobistych działań i wybo-
rów, ale równocześnie nie bać się iść 
własną drogą.

 
 

Rozmawiała Patrycja Pancerz 
III rok filologii polskiej UP
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3 marca (piątek) 

KABARET SMILE „TO CI TŁUMACZĘ” 

Kabaret Smile, wywodzący się z Lublina, tworzą trzej panowie: Michał Kincel, An-
drzej Mierzejewski oraz Paweł Szwajgier. Bawią widzów od wielu lat skeczami, 
są laureatami licznych nagród, w tym wielu przyznawanych przez publiczność. 
Skecze i piosenki Kabaretu Smile odnoszą się głównie do absurdów życia co-
dziennego. Kreując charakterystyczne postacie, artyści tworzą przezabawne hi-
storie, które z łatwością zapadają widzom w pamięć. Piosenki ich autorstwa są 
bezkonkurencyjne. Podczas występów na żywo wchodzą w interakcje z publicz-
nością, dlatego każdy ich program jest niepowtarzalny. Kto raz obejrzy występ 
Kabaretu Smile, nie będzie mógł doczekać się kolejnego spotkania.

Co będzie

4–5 marca (sobota–niedziela) 

KONKURS CHOREOGRAFICZNY „3... 2... 1...TANIEC!” (SIóDMA EDYCJA) 

Konkurs odbywa się corocznie od 2011 r. i jest imprezą o charakterze między-
narodowym, prezentując krótkie formy solowe, duety i tria, oparte na szeroko 
rozu mianej technice tańca współczesnego. Podstawowym celem konkursu jest 
konfrontacja własnej twórczości choreograficznej z profesjonalnym jury oraz moż-
liwość otwartej dyskusji z udziałem jurorów i publiczności, służąca również edu-
kacji widowni tańca. „3... 2... 1...TANIEC!” jest jednym z nielicznych polskich 
konkur sów dla choreografów z kraju i zagranicy, którzy poszukują własnego, ory-
ginalnego języka scenicznej wypowiedzi, niezależnie od wieku i doświadczenia.

Nowohuckie Centrum Kultury 
zaprasza
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4 marca (sobota) 

KORTEZ TRIO – KONCERT

Kortez, czyli Łukasz Federkiewicz to kompozytor i wokalista. Wyedukowany kla-
sycznie pianista i puzonista. Wysoki, małomówny, o melancholijnym spojrzeniu. 
Prawdopodobnie jeden z największych wschodzących talentów naszej sceny mu-
zycznej. 24 września 2015 r. ukazała się jego debiutancka płyta Bumerang, która 
jest intymnym zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. To jeden z najlepiej sprze-
dających się krążków ostatnich lat.

15 marca (środa)

NOSOWSKA – KONCERT

Nosowska zaprezentuje prze-
krojowy repertuar, zawierający 
najważniejsze i najbardziej 
znane utwory z okresu działal-
ności solowej. Dodatkowo bę-
dzie można usłyszeć elektro-
niczne kompozycje z czasów 
współpracy artystki z Andrze-
jem Smolikiem.
Katarzyna Nosowska rozpoczę-
ła karierę muzyczną u schyłku 
lat osiemdziesiątych i błyska-
wicznie podbiła serca polskiej 
publiczności. Poza działalno-
ścią w rockowej grupie HEY 
i gościnnymi występami w in-
nych zespołach od lat kontynu-
uje niezwykle udaną karierę 
solową. Wydała do tej pory 
sześć albumów studyjnych, 
z których dwa: Osiecka (2008) 
i 8 (2011) zyskały status platy-
nowej płyty. 
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Co będzie

26 marca (niedziela) 

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ 

Impreza przeznaczona dla miłośników polskiej piosenki, którzy chcą przyjemnie 
i aktywnie spędzić czas, słuchając ulubionych piosenek XX w. Uczestnicy otrzy-
mują teksty do wspólnego śpiewania, mogą także zaprezentować własną ich in-
terpretację z profesjonalnym podkładem muzycznym.
Osią każdego programu jest „Gwiazdozbiór polskiej piosenki”, czyli prezentacja 
kompozytorów, autorów tekstów i wykonawców urodzonych w danym miesiącu. 
W repertuarze piosenki z różnych okresów — od dwudziestolecia międzywojen-
nego, przez lata 50., 60., 70., do końca XX w.

26 marca (niedziela)

KOCHANIE NA KREDYT – SPEKTAKL KOMEDIOWY 

Komedia z elementami farsy, mówiąca o tym, że w dzisiejszym świecie niezwykle ła-
two jest pomylić pragnienie z nałogiem. Anna to dziewczyna sukcesu. W pogoni za 
sukcesem wpada w spiralę uzależnień, a uzależnić potrafi się w równym stopniu od 
kochania, jak i od kupowania. Traci więź z chłopakiem, na progu mieszkania staje 
komornik, a niezbyt lubiana macocha nagle odkrywa w sobie pokłady instynktu ma-
cierzyńskiego. Osaczona dziewczyna próbuje zapanować nad rozsypującymi się 
elementami układanki, lecz uzależnienia wciąż biorą górę.
Reżyseria: Olaf Lubaszenko 
Obsada: Małgorzata Pieczyńska, Filip Bobek, Agnieszka Sienkiewicz, Stefano 
Terrazzino, Tomasz Bednarek
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„Najfajniejsza była cała ta przygoda”
czyli jak przejść USA w polskim stylu

Wywiad z Maciejem Stromczyńskim i Grzegorzem Ozimińskim

Maciej Stromczyński i Grzegorz Ozimiński postanowili przerwać dotych- ■
czasowe życie, odpocząć od zatłoczonego Krakowa i pracy. Pacific Crest 
Trail, liczący prawie 4300 km, to pierwszy etap ich podróży. W planach 
mają jeszcze kolejne szlaki wchodzące w skład tzw. Potrójnej Korony USA 
oraz drogę przez Bałkany. 

Cel osiągnięty

Sabina: Skąd dowiedzieliście się o szlaku? I dlaczego akurat 
ten wybraliście?

Grzegorz: Dowiedzieliśmy się całkiem przypadkowo z Internetu, 
gdy szukaliś my jakichś ciekawych długich szlaków. I trafiliśmy 
na ten szlak, który tak naprawdę zaczął być wtedy na topie, bo 
wyszła książka i ukazała się jej ekranizacja [Wild/Dzika droga 
Cheryl Strayed]. Obejrzeliśmy też film na National Geogra-
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„Najfajniejsza była cała ta przygoda”
czyli jak przejść USA w polskim stylu

Wywiad z Maciejem Stromczyńskim i Grzegorzem Ozimińskim

Gdzieś w południowej Kalifornii

Środek lata na szlaku
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phic — polecamy! Szlak wydawał się 
bardzo ciekawy, prowadził w zasa-
dzie przez same góry, a my po tych 
górach chodzimy od lat. Chodzimy po 
tych górach, próbujemy trochę się 
wspinać. Może chcieliśmy kiedyś coś 
więcej robić, ale doszliśmy do wnio-
sku, że już niczego w wysokich górach 
nie osiągniemy, więc dlaczego nie za-
jąć się długodystansowym trekkin-
giem? Padło więc na ten szlak i wypa-
liło. Super. Strasznie nas to wciągnę-
ło.

Jak uzyskać zezwolenie na przejście 
tego szlaku? Trzeba spełnić jakieś 
konkretne wymagania czy to raczej 
zwykła formalność?

Grzegorz: To była formalność. Trzeba 
wysłać maila jakieś dwa miesiące 
przed wyjazdem. Na takim zezwoleniu 
przybija się tylko pieczątkę. 

Maciej: Ludzie też często pytają o wi-
zę. Że niby bardzo trudno ją dostać. 
Wcale nie jest to takie trudne. Konsulat 
mamy niedaleko, wystarczy odstać 
swoje w kolejce, zapłacić i można na 
sześć miesięcy pojechać do Stanów. 
Bez większych problemów, oczywiście, 
jeśli nie planujemy dokonać tam zama-
chu terrorystycznego...

Grzegorz: Trzeba pamiętać o jednej 
ważnej rzeczy: jeżeli ktoś rzeczywiście 
planuje przejście szlaku, to są takie 
„gorące” terminy. W marcu i kwietniu, 
kiedy te pozwolenia są wydawane na-
prawdę bardzo szybko, są natychmiast 
bukowane przez ludzi. To najlepszy 
okres, bo wtedy, wychodząc na pusty-
nię, mamy temperaturę dosyć niską, 
później też jest duża szansa, że w gó-
rach Sierra Nevada śniegu nie będzie 
wiele. Zanim wyruszycie, radziłbym się 
wcześniej zapoznać z warunkami zimo-
wymi, bo od tego wszystko zależy. My 
wyruszaliśmy w maju i na pustyni dało 

się wytrzymać, a w górach śniegu już 
prawie nie było.

Na szlaku świętowaliście urodziny, 
prawda?

Grzegorz: Tak, trzydzieste Maćka. Ja 
jestem o rok młodszy. To akurat było 
w Oregonie. A tam jest troszeczkę ina-
czej niż w Kalifornii. Tam sklepy z na-
pojami alkoholowymi są zamykane do-
syć wcześnie i jest ich niewiele. Nasta-
wiliśmy się, kupiliśmy trzy litry coli, do 
tego chcieliśmy nabyć coś bardziej wy-
skokowego, a tu wszystko pozamykane. 
No i obeszliśmy się piwem...

Jest coś takiego, czego nie wykorzy-
staliście w ogóle, a zabraliście ze 
sobą?

Grzegorz: Owszem. Wzięliśmy raki, 
żeby przejść odcinek około 3000 km 
przed końcem szlaku. No i nieśliśmy je 
do końca szlaku w plecaku. W głębo-
kim śniegu, wiadomo, w rakach się iść 
nie da. 

Nie użyliście ich ze względu na wa-
runki czy po prostu nie było sensu 
zabierać raków na ten szlak?

Grzegorz: Radziłbym jednak te raki 
mieć ze sobą. My nie mieliśmy po pro-
stu warunków, żeby je wykorzystać. 
Amerykanie mieli np. czekany, nawet 
po dwa. Nie wiem, do czego im były 
potrzebne, ale oni je m i e l i, a my nie. 

Dzieliliście się kosztami i jedze-
niem po równo? Maciek wspomniał, 
że schudł, a Ty? (śmiech)

Grzegorz: Staraliśmy się jeść tyle sa-
mo, kupowaliśmy te same produkty. Nie 
wiem, dlaczego tak się stało.

Maciej: Jedliśmy tyle samo, nikt niko-
mu od ust nie odejmował, może Grze-
siek więcej jedzenia potrzebował, trud-
no mi powiedzieć.



31

Jaki był koszt takiego wyjazdu?

Grzegorz: Możemy powiedzieć, ile wy-
daliśmy gotówki na szlaku, bo tak bę-
dzie najprościej. Sporo sprzętu dostali-
śmy od sponsorów, w tym także rzeczy, 
które może nie były konieczne (np. ka-
mery sportowe, zależało nam na tym, 
żeby udokumentować to przejście). Wy-
daliśmy łącznie 20–21 tys. zł. W porów-
naniu z tym, co wydają Amerykanie 
(średnio 4–8 tys. dolarów na osobę), 
uważamy, że jest to całkiem dobry wy-
nik. Nie spaliśmy w motelach, rzadziej 
jadaliśmy w restauracjach... Jeśli po-
dzielimy ten koszt na dwie osoby i sześć 
miesięcy, to nie wychodzi dużo. Wyda-
je się, że tyle też kosztuje życie w Pol-
sce. 

Co było najfajniejsze i najtrudniej-
sze?

Maciej: Ogólnie najfajniejsza była ca-
ła ta przygoda, przygotowania do tego 
szlaku. Pierwszy raz w ogóle coś takie-
go robiliśmy. Nie mamy wielkich na-
zwisk, musieliśmy od podszewki wszyst-
ko organizować. Całe finanse, logisty-
kę przejścia... Musieliśmy w pracy upo-
rządkować różne sprawy, co nie było 
takie proste. Mnie chyba najbardziej 
podobał się ten etap przygotowań, bo 
to było coś nowego. No i sama przygo-
da na szlaku PCT — będę ją pamiętał 
do końca życia. Najtrudniejsza była 
końcówka szlaku, kiedy warunki bar-
dzo się pogorszyły. Pojawił się niepo-
kój, że możemy tego szlaku nie przejść 
ze względu na śnieżną pogodę.

Grzegorz: Jeżeli chodzi o mnie, naj-
trudniejsza była bariera psychiczna. 
Początek nie był taki, jak sobie zapla-
nowaliśmy. Mieliśmy pokonywać 30 km 
dziennie, a robiliśmy często np. 12– 
–18 km z różnych powodów. Maciek na 
początku był chory i trzeba się było 
oszczędzać. Ważne też było to, żeby 

sobie to jakoś poukładać w głowie, że-
by nie liczyć codziennie — dzisiaj po-
konałem 30 km, to do końca mam jesz-
cze cztery tysiące. To była ogromna 
bariera, ale w którymś momencie prze-
stałem myśleć o tym, jak daleko jeszcze 
do końca – metodą małych kroków. Po-
mocna okazała się muzyka, której słu-
chaliśmy na szlaku. Mieliśmy około stu 
kawałków, tłukliśmy je w kółko. Dawida 
Podsiadłę znienawidziłem. Później słu-
chaliśmy audiobooków. Najfajniejsza 
na szlaku była chyba dolina Yosemite, 
bo można się tam powspinać. Napraw-
dę zrobiła na mnie duże wrażenie, ale 
niestety, było tam zbyt wiele ludzi, więc 
delektowanie się tym miejscem nie by-
ło wymarzone, ale widok piękny. Chciał-
bym tam kiedyś wrócić, żeby zrobić coś 
bardziej wspinaczkowego, lecz naj-
pierw trzeba wrócić do przyzwoitej for-
my.

Kiedy zaczęliście myśleć o wyjeź-
dzie?

Maciej: Pierwszy pomysł przejścia te-
go szlaku pojawił się przy piwie w sierp-
niu 2015 r., ot, takie luźne rozmowy 
o tym, że można by coś zrobić fajnego. 
Przygotowania rozpoczęliśmy w stycz-
niu 2016 r., trwały one niecałe pół roku. 
Utworzyliśmy fanpage na Facebooku, 
stronę internetową, zaczęliśmy wysyłać 
setki maili do sponsorów... Dosyć szyb-
ka akcja, ale owocna. Jesteśmy z niej 
zadowoleni. To przykład na to, że na-
wet nie dysponując czasem ani „do-
brym” nazwiskiem, a mając naprawdę 
ciekawy pomysł, można znaleźć osoby, 
które to docenią i są w stanie zaspon-
sorować jego realizację.

Mieliście na szlaku momenty kryzy-
su? Pomyśleliście: „Wracamy, to nie 
ma sensu”?

Grzegorz: Trudno to chyba nazwać 
kryzysem, ale były takie chwile, że 

Wywiad
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przeszliśmy 12 km i po krótkiej rozmo-
wie stwierdziliśmy, że nie idziemy dalej. 
Po prostu nam się nie chce, pogoda 
nam nie pasuje, ścieżka nie prowadzi 
w dół — po prostu stajemy i nie idzie-
my dalej. Wielkich kryzysów chyba nie 
było. Wiedzieliśmy, że musimy iść na 
dół i do przodu. Czasami braliśmy ke-
tonal, który działał przeciwbólowo, ale 
też w pewien sposób na psychikę. Pa-
miętam, że kiedyś zażyliśmy tabletki 
około dziesiątej rano, żeby uśmierzyć 
ból nóg (mieliśmy okropne odciski) 
i obudziliśmy się o siedemnastej. 

Mieliście „deadline” w postaci termi-
nu odlotu samolotu? Od razu mieliś-
cie bilet czy kupowaliście go gdzieś 
po drodze?

Grzegorz: Kupiliśmy bilet może jakiś 
miesiąc przed odlotem. Mniej więcej 
wtedy mogliśmy w przybliżeniu określić 
datę. Pomyliliśmy się o jeden dzień. Po-
gubiliśmy się jednego dnia, chcieliśmy 
w Vancouver zrobić zakupy, kupić pa-
miątki i tak dalej... Przyjechaliśmy do 
miasta stopem w południe, a do dwu-
dziestej drugiej czekaliśmy w okolicach 
lotniska, żeby stamtąd się wydostać. 
Zrobiliśmy zakupy w markecie chiń-
skim i czekaliśmy na samolot.

Nie było dla Was problemem to, że 
budziliście się codziennie rano w na-
miocie, a obok przez 163 dni wypra-
wy oglądaliście twarz tego samego 
gościa?

Maciej: Myślę, że ratowało nas poczu-
cie humoru. Znamy się od pięciu lat, 
więc mamy skłonność do podobnych 
żartów. Obaj pochodzimy z Częstocho-
wy, więc sięgaliśmy w rozmowach do od-
ległego dzieciństwa. Okazywało się np., 
że mieliśmy wspólną ciotkę, wujka...

Grzegorz: Ważne było to, że szliśmy 
w różnym tempie. Maciek z przodu, ja 

jakieś 10–15 minut za nim, tak że w cią-
gu dnia widzieliśmy się stosunkowo 
rzadko. Oczywiście, nasza wyprawa 
była różnie komentowana. Po opubliko-
wanym ostatnio artykule o naszej po-
dróży na Interii padło na nasz temat 
sporo niepochlebnych komentarzy.

Czy było jakieś przygotowanie for-
my fizycznej przed wejściem na 
szlak?

Maciej: U mnie zero przygotowań, no, 
może poza jednym — starałem się 
przytyć. W pewnym momencie przeho-
lowałem i ważyłem 90 kg. Dzięki temu 
miałem jednak z czego zrzucać, a te 
zapasy, które się nazbierały, przydały 
się. Trochę jeździłem na rowerze, tro-
chę pływałem, ale powiem szczerze: 
sportowiec ze mnie żaden. Tak więc 
można odejść od biurka, spakować ple-
cak i wyjść.

I tego, wraz z chłopakami, Wam ży-
czymy! Pamiętajcie, że studia to naj-
lepszy czas na podróżowanie. Jedno-
cześnie informujemy, że chłopcy biorą 
udział w konkursie TRAVELERY NA-
TONAL GEOGRAPHIC. Jeżeli spodo-
bał Ci się ich pomysł i masz ochotę 
ich wesprzeć, zachęcamy do oddania 
głosu na http://travelery.national-ge-
ographic.pl

 
Rozmawiała Sabina Ciszak 

I rok pedagogiki specjalnej SUM

Fotografie w tekście: Maciej Stromczyński 
i Grzegorz Ozimiński

Rozmowa została przeprowadzona podczas 
slajdowiska organizowanego przez AKT STO-
CZE.

Więcej informacji o projekcie możecie przeczy-
tać na:
http://pct.one.pl
https://www.facebook.com/PCT16

Wywiad
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Poradnik młodego składacza

Każdy z nas musi czasem napisać ja-
kiś tekst: wypracowanie, pracę dyplo-
mową, pismo urzędowe, umowę. Nikt 
nie musi znać się na wszystkim, zwłasz-
cza gdy wykracza to poza jego obszar 
zawodowy i zainteresowania. Ja jed-
nak, jako studentka edytorstwa szcze-
gólnie zajmująca się typografią, chęt-
nie się podzielę wiedzą. Przede wszyst-
kim po to, aby ułatwić wam pracę, za-
oszczędzić czas i nerwy. 

Programy do edycji tekstu, choć ma-
ją dużo funkcji, nie zrobią za nas 
wszystkiego. Trzeba pamiętać, że Word 
to tylko maszyna do pisania. Nie każdy 
błąd zostanie podkreślony czerwonym 
wężykiem czy poprawiony automatycz-
nie. Istnieją takie, które żadne progra-
my nie wychwycą, np. błędy składnio-
we, ale to raczej sprawa redakcyjna. 
Trzeba pamiętać o tym, że ważne są 
nie tylko literówki, ortografia czy nie-
właściwa składnia, ale również estety-

ka druku. 
Dobrze złożony tekst to taki, który 

podczas czytania nie odwróci Waszej 
uwagi od treści. Im mniej uwagi czytel-
nika przykuje forma (o ile nie jest ona 
istotna w danym tekście), tym lepiej. 
Estetyka tekstu zakłada, że ma on być 
przejrzysty i przekazywać intencje auto-
ra, a przy tym dobrze wyglądać. Poni-
żej siedem najczęściej spotykanych błę-
dów typograficznych, na które koniecz-
nie trzeba zwrócić uwagę:

1. Zawieszka, bękart, szewc

Te zabawnie brzmiące określenia nale-
żą do jednej rodziny terminologicznej. 
To nazwy błędów wynikających z ła-
mania tekstu bez znajomości zasad 
składu. Sprawiają one, że tekst nie wy-
gląda najlepiej i dodatkowo utrudniają 
czytanie.

grzechów głównych 

przeciwko typografii7
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Z a w i e s z k a  to pozostawienie na 
końcu wersu wyrazu jednoliterowego, 
najczęściej spójnika lub przyimka, 
a także niektórych skrótów (tj., np., 
tzn.); w szczególnych przypadkach „za-
kaz” pozostawiania zawieszek dotyczy 
też początku wersu.

B ę k a r t  to ostatni wiersz akapitu 
u góry nowej kolumny.

S z e w c  to pozostawiony u dołu ko-
lumny pierwszy wiersz nowego akapitu 
(tzw. wiersz akapitowy).

Na powyższej ilustracji dobrze wi-
dać, jak błędy wpływają na wygląd tek-
stu i płynność czytania.

2. Cudzysłowy

Pewnie zastanawiacie się, co może być 
nie tak z cudzysłowem. Przecież każdy 
wie, jak wygląda i kiedy się go używa. 
Teoretycznie tak, praktyka jednak po-
kazuje, że jest inaczej. C u d z y s ł ó w  to 
znak interpunkcyjny służący do wyod-
rębnienia pewnych części tekstu. Jest to 
para znaków, a więc dwa znaki, nie 
cztery — znak otwierający, dolny i znak 
zamykający, górny. Cudzysłów jest zna-
kiem, który możemy wywołać w progra-
mie Word za pomocą palety symboli 
albo skrótu klawiszowego Shift + cu
dzysłów. 

NIE tworzymy cudzysłowu, stawia-
jąc dwa przecinki! W ten sposób spra-
wiamy, że program traktuje cudzysłów 
jako osobne znaki, co może doprowa-
dzić do wizualnego zniekształcenia tek-
stu.

Drugą kwestią jest kształt cudzysło-
wu. Błędem jest wykorzystywanie „pro-
stych” cudzysłowów. Te znaki mają in-
ne zastosowanie, ale z pewnością nie 
służą do zapisu „cudzego słowa”.

3. Dywiz, pauza i półpauza

Są to trzy rodzaje kresek używanych 
tekście. Najczęściej, niestety, nierozróż-
niane i stosowane zamiennie. Jest to 
błąd, gdyż każdy z tych znaków ma 
własną funkcję, która określa znacze-
nie czy relację słów. 

D y w i z  to znak dzielenia wyrazu 
i taka jest jego podstawowa funkcja. Ina-
czej możemy go nazwać łącznikiem, co 
pozwala na zapamiętanie jego innej 
funkcji — po prostu łączy. Używany jest 
do łączenia wyrazów, m.in. przymiot-
ników równorzędnych znaczeniowo, 
np. zielonoczerwona sukienka (jest w ta-
kim samym stopniu zielona, co czerwo-
na), do zestawień rzeczownikowych zło-
żonych z równorzędnych członów, np. fry
zjerkakosmetyczka (jest zarówno fryzjer-
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ką, jak i kosmetyczką), w nazwach miej-
scowości, które składają się z dwóch lub 
więcej członów, np. BielskoBiała, w na-
zwiskach dwuczłonowych, np. Maria 
PawlikowskaJasnorzewska. Dywiz ma 
formę krótkiej kres ki (o oczku mniejszym 
niż szerokość znaku), nie oddzielamy jej 
odstępami od wyrazów, które spaja. 

P ó ł p a u z ę  (kreskę o „średniej”1 
długości, bez odstępu z obu stron) stosu-
je się m.in. w wyrażeniach liczbowych 
określających zakres, np. strony 56–89, 
w wyrażeniach słownych ukazujących 
relacje czasowe lub przestrzenne, np. li
piec–sierpień, rajd Paryż–Dakar. Obec-
nie często spotkać można półpauzę z od-
stępami w roli pauzy. Jest to dopuszczal-
ne wyłącznie na wąskim łamie.

P a u z y  (najdłuższej z kresek2, z od-
stępami z obu stron) używamy w wyraże-
niach słownych ukazujących relacje, np. 
mecz Polska — Anglia, a przede wszyst-
kim w funkcji interpunkcyjnego myślnika. 
Innym jej zastosowaniem jest pauza dia-
logowa (na wcięciu akapitowym), a także 
początek wyliczenia (od brzegu kolumny 
lub na wcięciu akapitowym).

4. Odstępy międzywyrazowe

Odstęp to pozornie element oczywisty. 
Pisząc szybko, nie sposób uniknąć jed-
nak błędów. Często wkradają się lite-
rówki, wpisujemy nie ten znak, co trze-

1 Półpauza to pozioma kreska o szerokości 
1/2 fireta, czyli o długości równej połowie stopnia 
pisma.

2 Pauza to pozioma kreska o szerokości 1 fi-
reta, czyli o długości równej stopniowi pisma.

ba. Jeśli tego nie zauważymy, to zauwa-
ży to program i poprawi. Inaczej jest 
z odstępem, a raczej z odstępami. Do 
tekstu bardzo łatwo może się wkraść 
podwójny odstęp, który wyjątkowo źle 
wpływa na wygląd tekstu. Rozbija pro-
porcje justunku3 międzywyrazowego 
i sprawia, że tekst nam się „rozjeżdża”. 
Rada: warto w Wordzie włączyć symbol 
akapitu (¶), który znajduje się w Narzę
dziach głównych. Dzięki temu zobaczy-
my, czy w naszym tekście pozostawiliś-
my podwójne odstępy.

5. Justowanie

Chodzi o wyrównanie tekstu, które na-
daje mu jednolity, estetyczny wygląd. 
Są cztery sposoby justowania: obu-
stronne, lewo- lub prawostronne (tzw. 
chorągiewka) oraz centryczne. Jeśli pi-
sany przez nas tekst zajmuje całą stro-
nę, to wyraźnie widzimy, że sprawia 
wrażenie „poszarpanego” z jednej stro-
ny. Należy go wówczas dwustronnie 
wyjustować, by nadać wersom jednako-
wą długość. W ten sposób kolumna tek-
stowa wygląda dobrze. Nie należy ju-
stować tekstu na zbyt wąskiej kolumnie 
(np. gdy mamy do czynienia ze stroną 
dwułamową). Trzeba zachować jedno-
litą szarość strony. Jeśli w wyjustowa-
nym tekście pojawiają się dziury i kory-
tarze, to znak, że justowanie jest nie-
prawidłowe.

6. Wyróżnienia 

Wszelkie wyróżnienia służą do uwydat-
nienia w tekście pewnych fragmentów. 
Wyróżniać możemy na kilka sposo-
bów: 

3 Justunek — materiał zecerski bez oczka 
(odstęp o stałej lub zmiennej szerokości) przezna-
czony do justowania składu.
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pogrubienie
kursywa
podkreślenie
KapitaliKi

WERSALIKI
Kolor
s p a c j o w a n i e
zmiana stopnia pisma

Choć mamy do wyboru kilka wyróż-
nień, należy pamiętać, że nie każde 
można stosować w danym przypadku. 
Musimy uwzględnić typ i charakter tek-
stu oraz liczbę wyróżnianych elemen-
tów. Przede wszystkim nie nakładajmy 
wyróżnień na siebie. Jeśli uwydatnimy 
słowo kolorem, nie pogrubiajmy go do-
datkowo. Kolor jest wystarczająco moc-
nym akcentem. To samo dotyczy pozo-
stałych wyróżnień. 

Kursywą składa się: tytuły książek, 
filmów, wyrazy obce, symbole wielkości 
fizycznych, didaskalia, opisy zachowań 
niewerbalnych w wywiadach. Kursywę 
możemy też zastosować do wyróżnia-
nia pojęć, które będziemy definiować, 
przykładów wyjaśnianych zjawisk, in-
formacji uzupełniających, dedykacji. 
Trzeba pamiętać, aby to, co c h c e m y 
wyróżnić kursywą, nie pokrywało się 
z tym, co t r z e b a  wyróżnić w ten spo-
sób.

Pogrubienia można używać, aby 
zwrócić uwagę czytelnika na dane 
słowo czy kwestię. Wyróżniamy w ten 
sposób nagłówki, tytuły, hasła w słow-
nikach i encyklopediach. Uważajmy 
jednak, by liczba pogrubionych słów 
w tekście nie była zbyt duża, gdyż 
wówczas to one wysuną się na pierw-
szy plan. 

KapitaliKi mają wygląd wielkich liter, 
ale są mniejsze. Ich wysokość odpo-
wiada wysokości małych liter. Kapitali-
kami można składać: nazwiska osób, 
które pojawiają się w tekście po raz 

pierwszy, nazwiska w bibliografii za-
łącznikowej, teksty żywej paginy. 

WERSALIKI to wielkie litery alfabetu. 
Używamy ich zgodnie z ortografią (wiel-
ka litera np. rozpoczyna zdanie). Pisma 
wersalikowego jako wyróżnienia używa-
my między innymi do składania tytułów, 
wyrażeń hasłowych w encyklopediach, 
osób w dialogach dramatu. Tego wyróż-
nienia w tekście należy używać szcze-
gólnie rozważnie. Jeśli chcemy w tekście 
wyróżnić kilka słów wielkimi literami, na-
dajmy im postać kapitalików.

Pisma podkreślonego jako wyróż-
nienia w tekście należy unikać. Znie-
kształca ono wygląd znaków, przecina-
jąc wydłużenia dolne liter. 

7. Kursywa znaków interpunkcyjnych

Używając kursywy w tekście, musimy 
zwracać uwagę, aby zastosować ją tyl-
ko do tego, co należy. Przez nieuwagę 
można pochylić znajdujące się obok 
słów znaki interpunkcyjne. Wyjątek sta-
nowią znaki interpunkcyjne, które znaj-
dują się wewnątrz wyrażenia, np. w ty-
tułach. W innym przypadku jest to 
błąd, który powoduje zniekształcenie 
znaków interpunkcyjnych. Na przykład: 
„użyj kursywy tam, gdzie trzeba” oraz 
„użyj kursywy tam, gdzie trzeba”. Wi-
dzicie różnicę? 
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Jestem w Muzeum, ostatnio coraz czę-
ściej. Dzień już się kończy, a z nim ob-
chody 72. rocznicy wyzwolenia „piekła 
na ziemi”. Na uroczystość przybyli lu-
dzie z całego świata. Najważniejsi są 
jednak byli więźniowie, co podkreślała 
w swoich przemówieniach pani premier 
Beata Szydło. Byli więźniowie, na któ-
rych reakcje zwracaliśmy szczególną 
uwagę. Były łzy, ogromne emocje. Ludzi 

tych wciąż prześladują nawracające 
obrazy i ataki lęku. Zdefiniowałam zja-
wisko syndromu snu w snach jako wy-
nik doświadczeń traumatycznych. Me-
chanizm działania tego syndromu wy-
jaśnił Józef Rosołowski (powstaniec 
warszawski, który przeżył Mauthausen) 
w rozmowie ze mną i razem tak to na-
zwaliśmy. Polega to na tym, że człowiek 
śni, że znów znajduje się w obozie — 

Czas przeszły

72. ROCZNICA WYZWOLENIA 
KL AUSCHWITZ-BIRKENAU

Lista warszawska i pokolenie kryształowe

Obchody 72. rocznicy wyzwolenia obozu
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paraliżuje go znajomy lęk przed śmier-
cią, po czym przechodzi w głębszą fa-
zę snu, w której wydaje mu się, że po 
przebudzeniu nadal jest w obozie. Ten 
stan trwa czasem całą noc. Krzyczą-
cych we śnie wybudzają bliscy. Ofiary 
„piekła na ziemi” są w szoku, tłumią 
chęć ucieczki, choćby przez okno. Ci lu-
dzie cieszyli się, kiedy ich odwiedza-
łam, pokazywali blizny po eksperymen-
tach medycznych i opowiadali o nich. 
Osoby, które doświadczyły traumy, były 
obdarzone wieloma zdolnościami, któ-
re budziły się w nich na skutek silnych 
emocji. Wykazały się m.in. umiejętno-
ścią analitycznych przemyśleń. Jest to 
efekt aktywacji zdolności prawej półku-
li, zbyt intensywne doznania skutkują 
jednak zaburzeniami lub szokiem. 
Człowiek wytwarza w tej sytuacji zaso-
by, które pozwalają mu radzić sobie 
z kryzysem, kiedy szok nieco się uregu-
luje. Spotkałam wielu ludzi ocalonych 
z obozów zagłady. Ich wspólną cechą 

jest wybitna inteligencja. To nie przy-
padek, zaadaptowali się przecież do 
warunków ekstremalnych.

W dniu 72. rocznicy mam wiele za-
jęć. Jestem w niemal każdym miejscu 
Auschwitz. Wystawa na temat archeo-
logii jest czasowa, przed upływem lute-
go nie będzie dostępna. Znalazły się 
na niej wykopaliska z 1967 r., stanowią-
ce przedmioty codziennego użytku. Są 
to ostatnie osobiste rzeczy, jakie udało 
się zachować ofiarom Auschwitz. 
W drodze do Brzezinki i w samej Brze-
zince — w ziemi — są nie tylko ludzkie 
szczątki, ale i zwykłe przedmioty: miski, 
łyżki i rzeczy, których się nie spodzie-
wamy znaleźć. Auschwitz-Birkenau jest 
cmentarzem przede wszystkim żydow-
skim, a tradycja zabrania naruszania 
go i wykopaliska można prowadzić tyl-
ko przy okazji prac konserwatorskich.

Ludzie pytają mnie o Muzeum, hi-
storię obozu. Opowiadam. Taka jest 
moja rola. Muzeum to edukacja i jej 

Czas przeszły

Oddanie hołdu ofiarom
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szerokie horyzonty, spotkania między-
narodowe, konferencje. Muzeum wiele 
w nas inwestuje. Już 10 lat temu brałam 
udział w licznych seminariach, konfe-
rencjach i osobistych spotkaniach z by-
łymi więźniami.

Na wiosnę we współpracy z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim planujemy spo-
tkanie w ramach cyklu „Przeżyliśmy 
Auschwitz”. Przedstawiciele studiów hi-
storycznych zwrócili się do mnie, bę-
dziemy współpracować. Jesteśmy świe-
żo po spotkaniu na UJ z Lidią Maksy-
mowicz, która była dzieckiem z Au-
schwitz. Jest nim. Spotkania cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, przycią-
gają uwagę mediów i wybitnych spe-
cjalistów. Przedstawiono m.in. publicz-
ności dr Alicję Rączkę, lekarza. Kieruje 

ona jedyną w Polsce kliniką, w której 
leczą się byli więźniowie obozów za-
głady. Poznałam to miejsce i jego pod-
opiecznych ponad 10 lat temu. Nawią-
załam prawdziwe przyjaźnie z ofiarami 
Holokaustu. Telefonowaliśmy do siebie, 
spotykaliśmy się w klinice, rozmawiali-
śmy. Dyskusje były niezwykle ciekawe, 
osobiste. Józef Rosołowski opowiadał 
o tym, jak przed wybuchem Powstania 
Warszawskiego było mu dane być są-
siadem humorzastego, starszego wtedy 
od niego Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, który nie zadawał się z młod-
szymi kolegami. Robił wrażenie bardzo 
dorosłego. Wiedzieli, kim był Baczyń-
ski — chłopakiem, który pisze wiersze. 
Mimo pozornej powagi miał w sobie 
coś z dziecka: delikatnego, rozpiesz-

Czas przeszły

Rzeczy osobiste zabrane ofiarom KL Auschwitz
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Czas przeszły

czonego, wierzącego w ideały. Jestem 
wdzięczna losowi, że było mi dane 
spot kać tych ludzi i usłyszeć ich opo-
wieści.

Nazywam ostatnio opracowywany 
przeze mnie dokument Listą warszaw
ską. Oryginalna nazwa to: Zugang KL 
Warschau, z datą „6.8.44”. Przygotowa-
no mnie do podejścia do dokumentu. 
Podejścia, czyli technicznego opraco-
wania. Dane zostały wprowadzone do 
systemu. Zajęło to wiele dni. Siedzia-
łam w Muzeum od świtu do zmroku.

Lista warszawska to rejestr osób, 
które przybyły z Powstania Warszaw-
skiego do Auschwitz. Kolejnym kro-
kiem było ustalanie, które zostały 
więźniami Auschwitz, a które skiero-
wano do Trzeciej Rzeszy. Przy każdym 
imieniu i nazwisku było miejsce uro-
dzenia — stale przewijały się Salo-
niki. Oznaczano też narodowość — 
np. Żydzi francuscy. Poza tym numer 
więzienny. Całość to blisko sto arku-
szy formatu A4. Oryginał sporządzono 
na maszynie. Mój poprzednik dopusz-
czał się literówek, przekształceń (to 
norma przy takiej masie danych). 
Cała lista była po niemiecku — 
zgerma nizowane nazwy miejscowości, 
dane personalne, miejsca urodzin. 
Czasem miałam trudności z odczyta-
niem. Czas zrobił swoje, ale są na to 
metody. Trudniej z lukami, takimi jak 
brak miejsca urodzenia, daty itp. 

6 sierpnia 1944 r. przybyła tutaj lud-
ność zewsząd. Ludzie urodzeni w całej 
Europie, których przywieziono z War-
szawy. Ludzie młodzi. Międzynarodowe 
pokolenie Kolumbów. Lista obejmuje 
głównie nazwiska osób wchodzących 
dopiero w dorosłe życie, czyli urodzo-
nych około 1920 r. Są też urodzeni 
wcześniej. Zasługują na to, aby upa-
miętnić ich w sposób szczególny. Mó-
wię, że to pokolenie kryształowe (los 
odzwierciedlony potłuczonym szkłem). 

Noc kryształowa to początek Holokau-
stu (pokolenie kryształowe szło do ga-
zu, ogrom katastrofy widoczny pod ko-
niec wojny — zostało rozbite szkło). 
Wtedy to się zaczęło. Kryształ także od-
daje niewinność tych ludzi, kruchość 
pokolenia, które unicestwiono, ich utra-
cone marzenia, piękno. Rozkruszone 
bezpowrotnie szkło. Świeci w blasku 
słońca jak kryształ ta mozaika kulturo-
wa... W błocie Auschwitz.

Imię Izrael pojawia się na liście 
bardzo często. Wymienię kilka innych: 
Issak, Salomon, Samuel, Moise, San-
dor, Abraham, David, Josef, Jenö, Isidor, 
Dezsö, Jakob, Moritz, Wolf, Jacques, 
ogrom bardziej egzotycznych, różno-
rodnych, jak miejsca, z których przyby-
li. Tworzą całą mapę, nie tylko Europy. 
Przepisując listę, czytam głośno imio-
na, nazwiska, gdzie się urodzili, kiedy. 
Oto mój wiersz na temat pokolenia 
kryształowego:

Składanie hołdu przez premier Beatę Szydło
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Arpat Augenburg
Ille Ladislaus
Rosmann Moritz
Kohn Mano
Kohn Erne
Kohn Lajosz
Pahmer Adolf
Deutsch Erno
Braun Jakob

Jedna karta tworzy niekończący się 
ciąg imion i nazwisk. To przejmujące 
wrażenie, gdy cały dzień utrwala się te 
imiona, nazwiska, czyta się je na głos. 
Zaczynają żyć. Tak samo odczytuję da-
ty urodzin i miejsca:

1925
1901
1928
1921
1912
1927

Tak można bez końca.

Nazwy miejscowości, w których się 
urodzili:

Paris
Nando
Ormeza
Barko
Wien
Kapolnokmonastor
Amsterdam

Mnóstwo nazw jak nie z tej ziemi. 
Nie sposób oddać skali zjawiska. Byli 
też oczywiście na liście Polacy, ale 
wszystkie te narodowości tworzą mo-
zaikę, obejmującą cały świat. Młodzi 
ludzie, którzy mieli ten świat tworzyć. 

 
Katarzyna Lisowska 

Absolwentka filologii polskiej UP

 
W tekście wykorzystano fotografie Autorki.

Rzeczy codziennego użytku więźniów. Każda z nich ma wagę historyczną
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Potwierdzenie istnienia fal 
grawitacyjnych

Alfred Einstein przewidział ich istnienie 
w swojej teorii względności już w 1916 r., 
dopiero jednak w 2016 udało się po-
twierdzić ich istnienie. Pomiaru dokona-
no za pomocą detektora fal grawitacyj-
nych LIGO (Laser Interferometer Gravi-
tational Wave Observatory), znajdujące-
go się w Hanford i Livingston (USA). 
Oba urządzenia zarejestrowały 14 wrześ-
nia 2015 r. fale grawitacyjne, które po-
chodziły ze zderzenia się dwóch czar-
nych dziur 1,3 mld lat temu. Potwierdze-
nie wyników pomiarów zajęło kilka mie-
sięcy, dlatego ich oficjalne ogłoszenie 
nastąpiło w lutym 2016 r. 

Swój wkład w odkrycie miał rów-
nież polski zespół badawczy, który 
w 2010 r. przewidział, że pierwszym 

źródłem fal będzie zderzenie czar-
nych dziur, a nie — jak zakładano — 
gwiazd neutronowych.

Odkrycie Proximy Centauri b

W sierpniu naukowcy potwierdzili ist-
nienie nieznanej planety typu ziemskie-
go. Została odkryta metodą pomiaru 
zmian prędkości radialnej, którego do-
konały spektrografy HARPS oraz UVES, 
znajdujące się w Europejskim Obser-
watorium Południowym. Proxima Cen-
tauri b krąży wokół karłowatej gwiazdy 
czerwonej — Proximy Centauri, znajdu-
jącej się w układzie potrójnym alfa 
Centauri. Jest to gwiazda najbliższa 
Ziemi, zaraz po Słońcu, umiejscowiona 
w odległości 4,25 lat świetlnych od na-
szej planety. Proxima b jest prawdopo-

NAJWIĘKSZE ODKRYCIA 2016 ROKU  
Z DZIEDZINY FIZYKI I ASTRONOMII

Dla ciekawych świata

Artystyczny obraz fal grawitacyjnych, wygenerowanych przed dwie gwiazdy neuronowe, Simula
ting eXtreme Spacetimes (źródło: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nsf-s-ligo-has-
detected-gravitational-waves)
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dobnie planetą skalistą, o masie rów-
nej 1,3 masy Ziemi. O obecności wody 
i atmosfery można na razie jedynie 
spekulować, pytań jest wiele, lecz dal-
sza obserwacja planety za pomocą cią-
gle unowocześnianego sprzętu może 
w ciągu najbliższych kilku lat przynieść 
zaskakujące odpowiedzi.

Drugi księżyc Ziemi

Mająca zaledwie 100 m średnicy i okrą-
żająca Ziemię od wieku planetoi da 2016 
HO3 została uznana przez NASA za 
„quasi-satelitę” naszej planety. Jej obieg 
wokół Słońca trwa mniej więcej tyle, ile 
ziemski rok, ale z powodu jej jajowatego 
kształtu odległość od Ziemi jest nieregu-
larna. Odkryta została w kwietniu przez 
system namierzający zagrażające nam 
obiekty i uznana za nieszkodliwą. Prze-
chwycona przez orbitę ziemską ponad 
100 lat temu, ustabilizowała się na tyle, 
że według naukowców będzie nam to-
warzyszyć przez kolejne setki lat.

Planeta 9

Dwaj amerykańscy astronomowie Kon-
stantin Batygin i Mike Brown dokonali 
obliczeń, na podstawie których można 
stwierdzić dziewięćdziesięcioprocentowe 
prawdopodobieństwo, że wokół Słońca 
krąży jeszcze jedna, dziewiąta planeta. 
I nie jest to Pluton. Swoje badania ucze-
ni ogłosili na łamach „The Astronomical 
Journal”. Hipotetyczna Planeta 9 ma się 
znajdować za orbitą Plutona i być powo-
dem nietypowego odchylenia od płasz-
czyzny Układu Słonecznego planetoid 
tworzących pas Kuipera i dysk zewnętrz-
ny. Odległość Planety 9 od Słońca sza-
cuje się na 30–150 mld km, a jej masa 
równa jest w przybliżeniu 20 masom Zie-
mi. Rozpoczęto już poszukiwania przy 
użyciu najlepszych teleskopów, w na-
dziei, że tego lodowego olbrzyma uda 
się uchwycić w ciemności. 

 
Karolina Pocielej 

III rok filologii polskiej UP

Dla ciekawych świata

Artystyczny obraz Proximy b orbitującej wokół Czerwonego Karła, ESO/M. Kornmesser (źródło: 
http://gizmodo.com/new-earth-like-exoplanet-could-be-discovery-of-the-cent-1785614793)
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Cuchnęło. 
Niech to szlag, przez ten smród łzy 

zaczęły spływać mi po twarzy. Zasło-
niłam rękawem usta i nos, starając się 
wykonywać płytkie wdechy, lecz to nic 
nie pomagało. Chwilowo jednak było 
to jedyne miejsce, w którym mogłam 
się spokojnie zdrzemnąć. Przełykając 
z trudem ślinę, ruszyłam w głąb pu-
stostanu. Gdy zobaczyłam ten budy-
nek, stwierdziłam, że przeczekam 
w nim noc, skrywając się przed tropią-
cymi mnie wilkami. Będąc wciąż 
w mieście, choć w szemranej okolicy, 
łatwiej byłoby się im wymknąć. Łudzi-
łam się, że puścili się w pogoń za 
mną i ruszyli poza Toronto. Z reguły 
tak właśnie działałam, gdy tylko poja-

wi się najmniejszy ślad zagrożenia — 
musiałam jednak przełamać tę rutynę, 
żeby nie skręcono mi szybko karku. 

Zdławiłam przekleństwo, stając na 
progu długiego pokoju, który kiedyś 
musiał być jadalnią. Gdybym użyła za-
klęcia maskującego, mogłabym rozpa-
lić w pokruszonym kominku ogień. 
Oczywiście gdyby walające się dooko-
ła resztki zniszczonego stołu i krzesła 
nie były zbutwiałe i wilgotne. Prawie 
ominęłam wzrokiem rozkładające się 
zwłoki, które zlewały się z krajobrazem 
zniszczenia. Jęknęłam, już od progu wi-
dząc te paskudne, wijące się larwy. Mój 
Sabat czcił ludzkie życie, pielęgnując 
każdy oddech — czasem tylko ekspery-
mentowaliśmy z czyimś nagłym zgo-

Ostatnia wiedźma
(ciąg dalszy)
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nem. Ciało nie było dla nas czymś 
dziwnym, a wręcz bardziej naturalnym 
niż sobotnie popijawy dla studentów. 
Nic nie było dla nas tajemnicą i nazy-
wano nas uzdrowicielami. Byliśmy Sa-
batem Krwi. 

Przymknęłam powieki, starając się 
nie oddychać. 

Jesteśmy Sabatem Krwi, niechętnie 
skorygowałam się w myślach, nawet je-
śli zostałam tylko ja.

Moim ciałem wstrząsnął dreszcz, gdy 
zbliżyłam się do zwłok. Ironia polegała 
na tym, że wszystkim kojarzyliśmy się 
z mroczną magią, lecz to Sabat Światła 
naprawdę manipulował życiem. Choler-
nie bałam się ożywieńców i nie chciałam 
mieć już z żadnym do czynienia. 

Z każdym krokiem oddychałam co-
raz płycej. „Krew jest twoim przewodni-
kiem” — mamrotałam pod nosem. 
„Krew jest twoim przewodnikiem, prze-
wod-ni-kiem... Och, Boże, może nie 
bezcześćmy tego”. 

Wybiegłam stamtąd najszybciej, jak 
mogłam, byleby tylko nie puścić pawia 
na trupa. 

Jęcząc i sapiąc, wróciłam do środ-
ka. Zwłoki ruszały się radośnie, rozpie-
rane przez robale. Całym sercem za-
częłam być za kremacją. Wzięłam do 
ręki złamaną nogę krzesła. Szturchnę-
łam drewnem udo nieszczęśnika, a po-
tem kolejny i jeszcze następny, a moje 
żyły rozświetlił fioletowy ogień. Impuls 
przemknął przez moje palce do ścier-
wa, które pozostało nieruchome. Ode-
tchnęłam z ulgą, choć od razu zatoczy-
łam się do tyłu.

Nie tylko smród był zabijający. Wie-
działam od początku, że było coś nie 
tak, a nawet jeszcze nie odwróciłam się 
twarzą do drzwi. 

Wilczek z knajpy uśmiechał się do 
mnie półgębkiem, celując z pistoletu 
w moją klatkę piersiową. Mogłabym 
westchnąć z rezygnacją, że takie rze-

czy na mnie nie działają, lecz strzelił 
tak szybko, że w żaden sposób nie zdą-
żyłabym się uchylić ani nawet krzyknąć 
protestująco. 

Poczułam jedynie ukłucie i środek 
nasenny, chyba w dawce dla konia, 
zwalił mnie z nóg. 

Takiego obrotu sprawy się nie spo-
dziewałam.

* 
*
 *

Gdy w końcu wróciłam do żywych, roz-
orałam mu policzek paznokciami. Skur-
czybyk jeszcze warczał na mnie groź-
nie, trzymając moje nadgarstki w żelaz-
nym uścisku. Miotałam się bez sensu, 
ponieważ wilczek był bardzo silny. Mu-
siałam jednak zwiewać i to szybko. Nie 
miałam bladego pojęcia, gdzie mnie 
zaciągnęli ani ile jeszcze życia mi po-
zostało.

— Jakby tylko Sam nie był tak na-
palony na... — sapnął i zaskamlał, gdy 
kopnęłam go w jaja. — Do cholery, cza-
rownico, przestań. 

Księżulek zachichotał gdzieś za 
nim. Kręciło mi się w głowie od natłoku 
myśli i resztek narkotyku. Zmrużyłam 
powieki, próbując skoncentrować na 
przytrzymującym mnie wilkołaku.

Samuel odchrząknął i usłyszałam 
stukot jego butów. 

— Twoja bezczelna gęba sprawia, 
że grozi ci bezpłodność, nie miej do 
niej o to pretensji — mruknął, unosząc 
uspokajająco dłonie. — Puść ją.

— Co? — oboje byliśmy równie za-
skoczeni. Czułam mrowienie w rękach, 
a moja magia rozświetliła żyły. Impuls 
przeskoczył między moimi palcami, tyl-
ko odrobinę muskając skórę mężczy-
zny. 

Odskoczył z wrzaskiem, bluzgając 
wymyślnie. Ojczulek pokręcił karcąco 
głową i otworzył drzwi, wskazując dło-
nią na korytarz. 
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— Już wiesz, idioto — odparł zmę-
czonym głosem. — A teraz — zwrócił 
się do mnie — jeśli pozwolisz, przej-
dziemy do biblioteki, wszyscy tam już 
na ciebie czekają. 

Potrząsnęłam głową, bo jakoś tak 
wygodnie było w tym łóżku. 

— Daruję sobie spacer na własną 
egzekucję. 

Samuel zacisnął powieki, masując 
nasadę nosa. 

— Współpracuj ze mną — wyce-
dził. — Żadna krzywda cię tutaj nie 
spotka, obiecuję. 

— Przynajmniej nie z jego ręki — 
wymamrotał wilczek, wychodząc z po-
koju. Palce zaświerzbiały mnie od nie-
uwolnionej magii. Musiałam cała świe-
cić, wszystko we mnie buzowało. 

— Zignoruj go, Dallilah. Szukaliś my 
cię... — roześmiał się ponuro. — Biega-
liśmy za tobą po całym kraju i w końcu 
jesteś u nas. Nie czytałaś wiadomości? 
Musisz w końcu się dowiedzieć, co się 
dzieje w rodach. 

Przekrzywiłam głowę i uniosłam 
brwi. 

— A co się ma dziać? — sarknę-
łam. — Eksterminowano cały Sabat 
Krwi, pewnie wszędzie wrze jak w ulu. 
Nic do mnie nie dotarło, dziękuję pięk-
nie za doinformowanie. 

Kąciki ust ojca Samuela opadły, gdy 
mocniej zacisnął palce na klamce. 

— Zaklęcie fluorescencji. Ukryte 
w ulotce, którą dostałaś od babci — 
powiedział, lecz zaraz przymknął po-
wieki, czując przypływ litości. — Oczy-
wiście tego nie prześwietliłaś. Jakim cu-
dem jeszcze żyjesz, czarownico? 

Odwróciłam twarz, nie odpowiada-
jąc. Co niby miałam mu powiedzieć? 
Że moja nauka zaklęć to krzyż i męka? 
Nie chciałam przyznawać się przed 
nim, że nie opanowałam całkowicie 
czarów. Większości podstawowych za-
klęć, które wykonać mógł każdy sabat. 

Nawet nie pomyślałam o sprawdzeniu 
kartki, cholera. Brałam, co dawali, i do-
póki to mnie nie zaatakowało, byłam 
szczęśliwa. 

— Chryste, dziewczyno. Jesteśmy 
w stanie wojny – mruknął i wyszedł, na-
wet się na mnie nie oglądając. 

Przełknęłam ciężko ślinę i ruszyłam 
jego śladem. Nie wiedziałam, czy mam 
jakieś inne wyjście. Alfa mnie zaintry-
gował. Nie dowierzał, że udało mi się 
przeżyć tyle czasu w samotności, a ja 
wcale się temu nie dziwiłam.

Minęliśmy z tuzin drzwi, zanim 
w końcu znaleźliśmy się w przestron-
nym pokoju. Biblioteczka połączona 
była z salonem oraz z kuchnią i choć 
pomieszczenie było ogromne, czułam 
się tutaj klaustrofobicznie. Brakowało 
okien. Wszelkie detale mi umykały, 
a palce delikatnie drgały, gdy przyglą-
dałam się osobom zebranym w środku. 
Ta stara babulinka, która capnęła mnie 
przed restauracją, wesoło rozmawiała 
z wilczkiem, nieustannie dziergając coś 
na drutach. Przy wyspie kuchennej stał 
wampir, nalewając sobie krwi do kie-
liszka. Patrząc na niego, mogłam łatwo 
dostrzec, że był stary. Wyglądał zupeł-
nie po ludzku, w pełnej krasie odzwier-
ciedlając swoje hiszpańskie korzenie — 
skóra mężczyzny była karmelowa, lecz 
oczy, świadczące o przynależności do 
jednej z rodzin, miały barwę ciemnego 
błękitu. Włosy zaczesał do tyłu. Lśniły 
jak polerowany mahoń w sztucznym 
blasku lamp. Nie zostało w nim nic, co 
przedstawiało początkowy rozkład cia-
ła wampira, jaki dotyka świeżo prze-
mienionych. Choć prezentował się ele-
gancko, w jego spojrzeniu było wiele 
zmęczenia i zatroskania. 

Potarłam kciukiem o palec wskazu-
jący, próbując ukierunkować swoją ma-
gię na krew zebranych. Wilki, wampir 
i babulinka. Ta należała do starego lu-
du. Zagłębiłam się mocniej w posokę 
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przetaczającą się przez jej wiekowe 
ciało. Kobiecina pochodziła od olbrzy-
mów, lecz uzyskała od nich tylko siłę fi-
zyczną, wyglądała raczej mizernie niż 
gargantuicznie. Wyzwoliłam swoją ma-
gię, wysyłając impulsy poza pokój, lecz 
dotyk na ramieniu mnie rozproszył. 

— Nie trudź się, czarownico — 
szepnął mi do ucha Samuel. Jego su-
tanna zaszeleściła cicho, kiedy prze-
chodził koło mnie. — Silne zaklęcia 
ochronne zostały nałożone na cały 
dom. Oprócz nas są tu jeszcze cztery 
osoby, ale nie chcę ich chwilowo w to 
wszystko wciągać. 

Prychnęłam pod nosem. 
— Trzymasz tu jakąś tajną broń? — 

spytałam, cofając się o krok. Spojrzał 
na mnie na poły z politowaniem, na po-
ły z irytacją. 

— Trzymam ich z dala, ponieważ 
to jeszcze dzieci — warknął. — Pozwól 
mi to wszystko w końcu wyjaśnić, Dalli-
lah. Utrudniasz nam wszystko, a nie 
chcesz, bym cię oddał mojemu Ome-
dze, który by cię w końcu utempero-
wał. 

Zacisnęłam usta w wąską kreskę, 
łapiąc kątem oka krzywy uśmieszek 
wilczka. Zbliżyli się do nas wraz z wam-
pirem, który jako jedyny raczył wyciąg-
nąć ku mnie dłoń. 

— Geronimo de Medrano — przed-
stawił się i ucałował moją rękę. — Mo-
żesz mi mówić Jinn. 

Uniosłam brwi, lecz szybko odpo-
wiedziałam uśmiechem.

— Dallilah. Miło mi cię, jako jedy-
nego, poznać — odparłam, nie zważa-
jąc na chrząknięcie za moimi plecami. 

— Starczy. – Głos Samuela zadud-
nił w pomieszczeniu, jakby miał w pier-
si wbudowane głośniki. Aż podskoczy-
łam z przestrachem, odwracając się od 
wampira. — Dziewczyno, wcześniej już 
powiedziałem ci, że trwa wojna. A ra-
czej jej początek. Przez całe to bagno 

zostaliśmy zmuszeni do stworzenia je-
dynego miejsca, które może nam 
wszystkim pomóc. 

— No — mruknęłam, unosząc wzrok 
do sufitu. — Przytułek dla przybłęd to 
nie jest. 

Omega uśmiechnął się krzywo 
i wskazał kciukiem na drzwi. 

— Mówiłem ci, Sam, że z tym wy-
pierdkiem będą problemy. 

Magia zatrzeszczała w moich ży-
łach, cała twarz płonęła rumieńcem. 

— Siad, Thomas — warknął księ-
żulek, machając na niego ręką. 

Ten chłopak z knajpy, czarujący 
i taki przymilny, całkowicie rozpłynął 
się w powietrzu. Na żer wyszedł praw-
dziwy wilk. Omega, prawa ręka Alfy, je-
go kat i powiernik. Ręce świerzbiły 
mnie coraz mocniej. Żałowałam, że nie 
ma tutaj okna, z którego mogłabym wy-
skoczyć. 

— Dallilah, nikt już nie jest bez-
pieczny. Przez to zawiesiłem służbę 
i zwerbowałem garstkę ludzi tworzą-
cych protektorat ras. 

Parsknęłam śmiechem. Znaleźli się 
obrońcy ciemiężonych. Gdzie był ten 
rycerzyk, gdy metodycznie zabijano ca-
ły mój Sabat? 

— Reasumując — wycedziłam — 
rzuciłeś Patrole, przywdziałeś fałszywy 
habit, Bóg raczy wiedzieć po co, i zebra-
łeś tę garstkę... miernot, twoich pomocni-
ków, żeby chronić wszystkie rasy? 

Samuel spojrzał z zawadiackim 
uśmieszkiem na starą babulinkę, która 
wciskała mi ulotki. Biedna, szarpała 
sobie coś na tych swoich drutach, roz-
mawiając o czymś z kobietą, której 
wcześniej nie zauważyłam. 

— Nie mów tego głośno, bo zła-
miesz serducho babuni Fenny. Święcie 
wierzy w moje boskie powołanie. 

Zaśmiałam się mimo woli, po chwi-
li jednak uszczypnęłam się w rękę. To 
nie był najlepszy czas na żarty.
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— Pięknie, dla niej jestem pomio-
tem szatana — odparłam, potrząsną-
wszy głową. — Wie chociaż, że służysz 
za podnóżek u jego stóp? 

Samuel wykrzywił wargi, choć w je-
go oczach wciąż tańczyło rozbawienie. 
W przeciwieństwie do Omegi, który, po-
irytowany, usiadł na najbliższym fotelu 
i zacisnął palce na podłokietnikach, 
prawie dziurawiąc je szponami. Bieda-
czek albo nie wierzył w piekło, albo do-
prowadzałam go do skrajnej furii. 

— Krew — splunął z odrazą. — Mo-
że zacznę żałować, że jeszcze istnieje. 

— Krew — zagruchałam. — Dzięki 
niej któregoś dnia jakaś wilczyca wy-
pcha z siebie twoje szczenię. 

Uchyliłam się na czas, choć moja 
noga boleśnie zaprotestowała. Wampir 
złapał mężczyznę w mocny uścisk i po-
trząsnął nim porządnie, mamrocząc 
coś przy okazji. Wilkołak wzruszył ra-
mionami, wskazując kciukiem w moim 
kierunku. Cokolwiek powiedział, było 
zapewne szalenie obraźliwe. 

— Wystarczy. — Samuel położył 
dłoń na moim ramieniu, a głuchy war-
kot wybrzmiał z jego piersi. — Zabawa 
w kotka i myszkę może jest śmieszna, 
ale robi się męcząca. 

Ja również poczułam się zmęczona. 
Skinęłam głową. 

— Przepraszam, o j c z u l k u  — mruk-
nęłam. — Po prostu po całym tym czasie 
trudno jest mi inaczej reagować. 

— Chryste — warknął jego Omega, 
człapiąc w kółko po pokoju. — Wszyst-
kim jest trudno, dziewczyno. Ktoś wy-
rżnął Watahę Księżyca, prawie pozbył 
się Sabatu Krwi, a Klan Kosmosu został 
rozproszony po całej ziemi i trwa teraz 
nagonka na tych, którzy zostali przy ży-
ciu. 

— O czym ty mówisz, do chole-
ry? — spojrzałam zdezorientowana na 
mężczyznę, lecz ten stał odwrócony do 
mnie plecami. „Wojna”, dudniło mi 

w głowie. Pragnęłam być jeszcze przez 
sekundę durną dziewczyną.

Złowiłam ostrożne spojrzenie babu-
ni Fenny. Pomachała mi robótką, po 
czym na powrót pogrążyła się w rozmo-
wie z kobietą. 

— Zawsze — wymamrotałam z tru-
dem. — Krew zawsze była cierniem 
w oku sabatów, ponieważ uważano nas 
za brudasów parających się plugawym 
rodzajem magii. Może to tylko pora-
chunki...

Samuel wzniósł oczy do nieba. Do-
brze wiedziałam, że gadam jak cał-
kiem stuknięta i naiwna. Czułam 
śmierć całego Sabatu, widziałam rzeź 
moich najbliższych. Sama ocalałam 
wyłącznie przez to, że byłam siryn, 
starą krwią płynącą w każdym z ro-
dów. Umrzeć mogłam wyłącznie w spo-
sób naturalny. Wszystkie noże, poci-
ski, bułaty i co tylko ludzkość jeszcze 
wymyśliła, były bezużyteczne. Cho-
ciaż gdyby mi odciąć głowę lub wy-
rwać serce, to raczej długo bym nie 
pożyła... 

— Powtarzam, dziewczyno, to woj-
na. — Samuel zabrał się za rozpinanie 
sutanny, która najwyraźniej zaczęła go 
w końcu drażnić. — Do diabła z tym 
cholerstwem. Gdyby to były zwykłe po-
tyczki, zginęłoby może parę osób z wa-
szych sabatów. Całą sprawą zająłby 
się Patrol i nie byłoby żadnego kłopo-
tu. Musisz jednak uwierzyć, że nie kła-
miemy. Nie ma tutaj miejsca na kłam-
stwo, spytaj Geronima. 

Wampir powściągliwie skinął gło-
wą, pedantycznie składając w kostkę 
odrzuconą niedbale na bok sutannę. 

— Jestem Kosmosem, czarowni-
co — odparł. — Patrzyłem, jak moją 
rodzinę zmuszono do opuszczenia 
Ameryki. Prawie spalono nas żywcem 
w jednej z rezydencji podczas przesi-
lenia wiosennego. Pozostałe cztery 
rody w Europie zostały ostrzeżone 
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i się ukryły. W zeszłym tygodniu grupa 
locos odnalazła jedną z kryjówek i wy-
rżnęła w pień wszystkich, którzy w niej 
przebywali. 

Samuel przytaknął, siadając na 
skraju kanapy. Ułożył łokcie na kola-
nach, a jego czarne oczy lśniły smut-
no. 

— Przecież poczułaś ten przypływ 
mocy, Dallilah — westchnął, przeczesu-
jąc dłonią włosy. — Dobrze wiesz dla-
czego. 

Głos ugrzązł mi w gardle i spojrza-
łam na twarz mężczyzny. Czułam się 
tak, jakby przygrzmocił mi kijem w be-
bechy. Oczywiście poczułam przypływ 
magii. Buzowała teraz w moim ciele jak 
szalona, momentami ledwo nad nią 
panowałam. Lata temu w całkowicie 
niedozwolony sposób dobrałam się do 
manuskryptów ras i zagłębiłam się we 
wszystko, co tylko wpadło mi wtedy 
w ręce... Tylko że to, co mówili, wyda-
wało mi się szalone, po prostu popie-
przone. Moc rozkładała się równomier-
nie w tym świecie, skumulowana we 
wszystkich istotach. Po śmierci zaś mu-
siała znaleźć gdzieś ujście, więc za-
gnieżdżała się w nowych gospoda-
rzach. 

— Tylko... — wymamrotałam, pró-
bując złapać oddech i nie oszaleć 
w jednej sekundzie. — Tylko jeden ro-
dzaj z każdej rasy miał dostęp do tej 
n a j ś w i ę t s z e j  wiedzy. W paktach Gi-
rena zapisano, że wyłącznie Sabat 
Światła, Wataha Jadeitu i Klan Zmierz-
chu były świadome podziału mocy, któ-
rą zostaliśmy obdarzeni. Giren za-
mknął to w ich szeregach, ponieważ 
oni byli najczystsi, najbardziej prawi 
z nas wszystkich. 

Przymknęłam powieki i mocno 
zacis nęłam pięści. Moc zaszumiała mi 
w żyłach, rozświetlając je fioletowym 
blaskiem, gdy przypomniałam sobie 
wszystkie obelgi rzucane w naszym 

kierunku przez tych pruderyjnych świę-
toszków Światła. 

— Och, dziecko — mruknął Jinn — 
nie ma już nic świętego na tym świecie. 
Czystość pozostała wyłącznie pustym 
słowem. 

Irytowało mnie to, że wampir miał 
trochę racji. Spojrzałam ponuro w jego 
kierunku, choć sprawiało mi trudność 
patrzenie w znękane oczy mężczyzny. 
Czułam się wówczas tak, jakbym tonę-
ła w tej dzikiej, ponurej rezygnacji. Był 
równie świadom faktu, że nie uda 
nam się odbudować tego, co zruj-
nowano z taką pieczołowitością. Ni-
gdy już Sabat Krwi i Klan Księżyca 
nie pojawią się na świecie. Geronimo 
zdawał sobie sprawę, że zarżnięcie 
jego pobratymców było tylko kwestią 
czasu.

 Przełknęłam gorycz zbierającą się 
na języku. Pozostało mi tylko zadać 
jeszcze parę pytań, bo, posoka mi 
świadkiem, nie wiedziałam, czy protek-
torat ras tak naprawdę ma rację bytu. 
I czy aby jedynym sposobem na po-
wstrzymanie kolaborujących suczych 
synów nie było ich zgładzenie. 

Tutaj właśnie zamykało się to szalo-
ne, błędne koło. 

Pomasowałam dłonią zesztywniały 
kark. Już otwierałam usta, by zapytać 
o coś Alfę, lecz przerwał mi bolesny 
jęk, dochodzący od jego Omegi. Spoj-
rzałam w kierunku mężczyzny, który 
z trudem trzymał się w ryzach. Odwró-
cił twarz w stronę kobiety, która prze-
rwała rozmowę z babunią. 

— Trish... Dzwoniła Sybil — wydu-
sił, miażdżąc telefon w ręce. — Nie ma 
już ogierów z Watahy Onyksu. 

Nie mogłam oddychać, gdy kobieta 
padła z wrzaskiem na podłogę. 

 
Aleksandra Pilch 

II rok informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP
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Na językach!

Językowe dylematy i porady

W języku polskim mamy mnóstwo kło-
potliwych wyrazów. Zapewne każdy 
z nas doświadczył takiej sytuacji w ży-
ciu, kiedy podczas wypowiedzi dopa-
dają nas wątpliwości związane z ich 
poprawną odmianą. Szczególnie te-
raz, w dobie Internetu. Czy za sta na-
wia liś cie się, jak poprawnie odmienić 
takie słowa, jak: post, mail czy SMS, 
i czy w ogóle istnieje potrzeba ich od-
miany. Na szczęście w takich sytu-
acjach z pomocą przychodzą języko-
znawcy. Odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania możemy odnaleźć w różnych 
poradnikach językowych. Przegląda-
jąc takie publikacje, natknęłam się na 
wiele interesujących zagadnień. Przy-
znam, że dużo odpowiedzi bardzo 
mnie zdziwiło i uświadomiłam sobie, 
jak wiele zagadek kryje w sobie nasz 
ojczysty język. Wybrałam dla Was naj-
ciekawsze, moim zdaniem, przykłady. 
Oto one.

Chłopacy

Wyobraźcie sobie, że wbrew pozorom 
ta forma jest poprawna: „Liczba mno-
ga od chłopak brzmi chłopaki albo 
chłopacy. Ta druga forma wielu oso-
bom wydaje się niepoprawna. Słowniki 

jednak nie mają do niej zastrzeżeń”1. 
Muszę przyznać, że czasami sama tak 
mówiłam, ale traktowałam to raczej ja-
ko żart. A tu, proszę, zupełnie nieświa-
domie wypowiadałam się poprawnie. 

Maile i SMS-y

Wysyłamy zarówno mail, jak i maila 
oraz SMSa czy też SMS. To dobra wia-
domość, ale, ale... te dwie możliwości 
mamy tylko w bierniku. W innych przy-
padkach wyrazy te powinniśmy odmie-
niać. W zdaniu: Wczoraj rozmawiałam 
z koleżanką o mailu, który mi przysła
ła, nie możemy użyć wyrazu w formie 
podstawowej. Brzmiałby to dosyć za-
bawnie: Wczoraj rozmawiałam z kole
żanką na temat mail, który mi przy
słała.

Śmiecie czy śmieci?

„Obie formy są poprawne. Ale kosz na 
śmieci jest częstszy”2. Bez obaw może-
my zatem powiedzieć, że idziemy wy-

1 Poprawnie po polsku. Poradnik językowy 
PWN, oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007, 
s. 142.

2 Tamże, s. 171.
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rzucić śmiecie, choć wydaje mi się, że 
większość ludzi posługuje się jednak 
formą śmieci. 

Kakao

Zabrakło w domu kakao czy kakaa. No 
właśnie. Kakao jest wyrazem nieodmien-
nym. W potocznym języku mówionym 
w dopełniaczu liczby pojedynczej może-
my jednak nierzadko usłyszeć tę drugą 
formę. Należy wszak pamiętać, że jest 
ona niepoprawna, a język mówiony rzą-
dzi się własnymi prawami, które nie za-
wsze powinniśmy przenosić do polszczy-
zny pisanej. „W starannej wypowiedzi 
ustnej, a w języku pisanym bezwyjątko-
wo, należy używać formy kakao we 
wszystkich przypadkach obu liczb”3.

W tym sklepie nie ma kapeluszów

Dawniej dopełniacz liczby mnogiej od 
słowa kapelusz brzmiał kapeluszów. 
Dowodem na to są liczne utwory lite-
rackie, w których właśnie z taką odmia-
ną możemy się spotkać. „Forma ta wy-
szła jednak z użycia prawdopodobnie 
jeszcze przed wojną, choć nawet dziś 
spotykamy końcówkę ów w wyrazach 
odmieniających się według tego same-
go wzorca co kapelusz, np. koszy lub 
koszów”4. Dziś jednak bezpieczniej jest 
zapytać: Czy w tym sklepie nie ma ka
peluszy?

Co z tym blogiem?

Jak właściwie powinniśmy mówić: blo
ga czy blogu? Wielu ludzi używa pierw-
szej formy. Wiele wyrazów (głównie 
nazw zawodów) w języku polskim koń-
czących się na cząstkę -log, np. biolog, 

3 Tamże, s. 153.
4 Tamże.

socjolog, w dopełniaczu liczby pojedyn-
czej ma bowiem końcówkę -a. Mówiąc 
natomiast o dialogu czy monologu, 
w tym samym przypadku użyjemy koń-
cówki -u. Profesor Bralczyk radzi, by 
posługiwać się formą blogu, a nie blo
ga. Dlaczego? „[...] właśnie dlatego, 
żebyśmy blogu nie uczłowieczali”5. Jest 
to przecież wyraz znaczeniowo bar-
dziej „związany” z monologiem niż 
z biologiem. 

Słyszeliśmy o tym w radiu  
czy w radio?

Wyraz radio odmieniamy. Podobnie 
zresztą jak studio. „Wszystkie słowniki 
stwierdzają już jednoznacznie: w ra
diu, w studiu. I tak należy mówić”6. 
Starsi ludzie często posługują się for-
mą dawną, a więc nie odmieniają tych 
wyrazów. Jest to swoiste przyzwyczaje-
nie. My jednak starajmy się mówić no-
wocześnie, co w tym przypadku ma 
swoje uzasadnienie w słownikach.

Hip-hop

Wydaje nam się, że ten wyraz jest nie-
odmienny. Jest to jednak odczucie myl-
ne. Gdybyśmy w każdym przypadku 
używali wyłącznie formy hiphop, musi-
cie przyznać, że brzmiałoby to dosyć 
sztucznie. Nie lubię hiphop. Wczoraj 
w gazecie czytałam na temat hiphop. 
To prawie tak, jak: Kali jeść, Kali pić. 
Zdecydowanie w przytoczonych zda-
niach ów hiphop aż się prosi, żeby go 
odmienić.

 
Ewelina Madej 

III rok filologii polskiej UP

5 J. Bralczyk, Słowo o słowie. Poradnik języ
kowy profesora Bralczyka, Warszawa 2009, s. 84.

6 Tamże, s. 93. 

Na językach!
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Dokąd tak naprawdę sięga Europa? 
Będąc mieszkańcami tego kontynentu, 
powinniśmy wiedzieć, jakie są jego gra-
nice oraz skrajne punkty. Na wstępie 
pominiemy wyspy, które należą admini-
stracyjnie do państw naszego konty-
nentu. Gdzie są więc krańce kontynen-
talnej Europy?

Południowy kraniec Europy zlokali-
zowany jest na terenie hiszpańskiego 
miasteczka Punta de Tarifa nad Cieśni-
ną Gibraltarską. Miejsce to jest ważne 
nie tylko geograficznie, ale również hi-
storycznie. Marokańskie wybrzeże jest 
oddalone tylko o 14 km. Z racji niewiel-
kiej odległości od kontynentu afrykań-

Cabo da Roca,  
czyli w poszukiwaniu 

zachodniego krańca Europy

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Marek Żołądek na przylądku Roca
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skiego jest to ważny punkt w czasach 
kryzysu imigracyjnego w Europie. Dla 
żeglarzy oraz statków przewożących 
towary na trasie Azja–Europa (przez 
Kanał Sueski) stanowi również ważny 
punkt nawigacyjny.

Północny kraniec Europy znajduje się 
na norweskim przylądku Nordkinn (Kin-
narodden). Nie jest znany większości tu-
rystów odwiedzających ten obszar. Mar-
keting kieruje ich na oddalony o około 
70 km (w linii prostej) Przylądek Północ-
ny (Nordkapp). Nie jest to jednak skraj-
ny punkt północny Europy. Nordkapp 
nale ży do wyspy Mageroya, na której 
dodatkowo znajduje się inny przylądek 
wysunięty bardziej na północ. Jak wyglą-
da Kinnarodden? To surowa i dzika 
przyroda północnej Europy oraz trudny 
szlak z miasteczka Mehamn.

Lokalizacja wschodnich krańców Eu-
ropy jest bardziej skomplikowana. Z po-
wodu umownej granicy między Europą 
i Azją oraz kilkunastu jej wariantów bar-
dzo trudno określić prawdziwy wschodni 
kraniec naszego kontynentu. Według 
oficjalnego wariantu granic, uznawane-
go w naszym kraju, jest nim nienazwany 
szczyt o wysokości 545 m n.p.m. położo-
ny po wschodniej stronie rosyjskich gór 
Ural. Najbardziej natomiast znanym 
punktem tej części granic Europy jest po-
mnik Granica EuropaAzja w Pierwoural-
sku, niedaleko Jekaterynburga.

W dzisiejszym numerze „Studens 
Scribit” odwiedzimy zachodni kraniec 
Europy — przylądek Roca (Cabo da Ro-
ca). Ten malowniczo położony punkt zlo-
kalizowany jest w zachodniej Portugalii. 
Do Oceanu Atlantyckiego przylądek opa-
da skalistym, ponadstumetrowym kli fem. 
Cechą charakterystyczną Cabo da Roca 
jest surowa i dzika sceneria. Aby tam 
dotrzeć z Krakowa, trzeba się udać w mi-
nimum sześciogodzinną podróż. Naj-
pierw lot do stolicy Portugalii Liz bony 
(z przesiadką na jednym z europejskich 
lotnisk), następnie przejazd metrem z lot-
niska do stacji kolejowej Rossio. Tam 
wsiadamy w kolej podmiejską, którą do-
jeżdżamy do miasteczka Sintra. Ostatni 
etap podróży to około trzech kwadran-
sów jazdy autobusem do samego Cabo 
da Roca.

Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie 
wciąż można poczuć „ducha” odkryć 
geograficznych z czasów, kiedy z ob-
szaru Portugalii wyruszały statki ku no-
wym lądom. Dziś jest już niewiele bia-
łych plam na mapie świata, ale duch 
odkrywców na stałe zagościł na Cabo 
da Roca. Spoglądając w kierunku za-
chodnim, widzimy bezkresną prze-
strzeń Oceanu Atlantyckiego, za któ-
rym znajduje się wschodnie wybrzeże 
USA. Odległość od przylądka Henlo-
pen w stanie Delaware wynosi około 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Cabo da Roca — zachodni kraniec Europy
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5600 km. Warto się tutaj zatrzymać na 
kilka godzin, gdyż Cabo da Roca zmie-
nia się w zależności od pory dnia — od 
wschodu słońca nad pobliskimi wzgó-
rzami Parku Narodowego Sintra-Cas-

cais do jego zachodu nad wodami 
Atlantyku. 

 
Marek Żołądek 

Doktorant geografii UP

Przylądek Roca na tle Oceanu Atlantyckiego

W tekście wykorzystano fotografie Autora
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Zachodni kraniec Europy

Ocean Atlantycki z przylądka Roca

Latarnia morska na przylądku Roca


