
Za oknem świeci słońce i tak trudno sięg
nąć po jakąkolwiek książkę... Chwyćcie więc 
na dobry wakacyjny początek za nasze cza
sopismo. Niezwykle ciekawe artykuły na 
pewno Was orzeźwią!

Zachęcam wszystkich do przeczytania 
tekstu o najbardziej tajemniczym miejscu 
naszej Uczelni — archiwum. O tajemnicach 
Goi opowie Wam Paulina Kaca, a Karolina 
Pocielej przybliży postać Elona Muska. Swo
ją historię przedstawi Wam również w wy
wiadzie Igor Przebinda. Agnieszka Surówka 
zaskoczy Was z kolei pudełkiemniespo
dzianką.

Za nami cały rok akademicki. Wszystkie 
egzaminy już pozdawane, a głowa pełna 
nowych wiadomości. Wspólnie udało nam 
się wiele osiągnąć. Nasze czasopismo pa
tronowało Niezależnemu Kinu Studentów 
i razem z Wami mogliśmy uczestniczyć 

w ciekawych spotkaniach z jeszcze ciekaw
szymi ludźmi. Wspólnie byliśmy świadkami 
wielu wspaniałych wydarzeń. Obserwowali
śmy Międzynarodowy Festiwal Nauki, a tak
że Festiwal Miłosza. Z uznaniem patrzyli
śmy na coraz to bardziej inspirujące projek
ty klubu „Bakałarz”. Te wszystkie atrakcje, 
których byliśmy świadkami, sprawiają, że 
już teraz nie możemy się doczekać paź
dziernika. Wtedy studenci powrócą do Kra
kowa, a miasto dzięki nam, jak co roku, 
znów zatętni życiem.

Za oknem upał, a więc, Studentko i Stu
dencie, chwyćcie za zimną okładkę nasze
go czasopisma i otwórzcie chłodne stronice. 
Znajdziecie tam naprawdę gorące teksty!

Ze studenckim pozdrowieniem!
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Lato już się zbliża wielkimi krokami. 
Wreszcie się spełnią nasze coroczne 
marzenia — WAKACJE 😊 Oczywiście, 
najpierw przed Wami trudny czas sesji, 
ale jesteśmy przekonani, że każdemu 
studentowi pójdzie ona wyśmienicie. 
Tego Wam życzymy. 

Później aż trzy miesiące wytchnie
nia i odpoczynku. Samorząd Studen
tów życzy Wam, by te wakacje były na

prawdę udane, żeby słońce świeciło 
nieustannie. Żeby każdy wrócił w paź
dzierniku z piękną opalenizną. Nasze 
biuro będzie przez cały czas otwarte, 
dlatego zapraszamy serdecznie w każ
dej chwili, gdy tylko będziecie odwie
dzać uczelniane progi. Wszystkiego 
najlepszego 😊

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Wiosną 2016 r. w zeszycie „Studens 
Scribit” nr 1 (14) ukazał się artykuł za
wierający m.in. kilkanaście zdań o zbio
rach akt UP, znanych nielicznym pra
cownikom i jeszcze mniej licznym stu
dentom. W związku z obchodzonym 
9 czerwca od 2007 r. Międzynarodo
wym Dniem Archiwów redakcja „Stu
dens Scribit” na życzenie Czytelników 
raz jeszcze podejmuje ten nieco tajem
niczo brzmiący temat i zaprasza do 
wirtualnej wizyty w składnicy akt uni
wersyteckich pozostających pod stałym 
nadzorem Archiwum Narodowego w Kra
kowie.

Archiwa są różne, czyli nie 
spotkamy dwóch identycznych

Na wstępie — mocno trywializując i od
biegając od tematu — pozwolimy sobie 
zauważyć, że w handlu istnieje wysyp 
serków homogenizowanych, z których 
co drugi nosi zachęcającą nazwę „wiej
ski” (mimo swego „miejskiego” pocho
dzenia). Podobnie z dziesiątkami kilo
metrów kiełbas, z których co trzecia 
obowiązkowo musi być „wiejska”... 
Otóż ten ekstremalny i quasikonsump
cyjny przykład pasuje autorowi do 
wskazania, że podobnie ma się sprawa 
z uniwersalną nazwą „archiwum”, któ
ra dopiero w połączeniu z dodatkowym 
przymiotnikiem konkretyzuje się i po
zwala na rozróżnienie typologiczne, 
a na nie z kolei ma wpływ dominująca 
treść dokumentów, materiałów, akt 

bądź archiwaliów pozaaktowych wystę
pujących w jego zasobie. Podobnie jest 
z personelem archiwów. Pierwszą gru
pę stanowią wykwalifikowani pracow
nicy zatrudnieni na stanowiskach ar
chiwistów, których rola kończy się w mo
mencie zamknięcia i opieczętowania 
biura. Drugą grupę stanowią archiwa
riusze, których żywioł branżowy trwa 
nadal po przysłowiowej godzinie 15 
z minutami... Są oni „mentalnie skaże

Ukryty świat uczelnianych 
archiwistów

Krótka opowieść  
o Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego

Z Archiwum UP

Zakamarki Archiwum UP
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ni”, a nawet uzależnieni od stałego my
ślenia nie tylko o swoich zasobach ma
gazynowych, ale i o przepisach archi
walnych, o nowych technologiach cy
frowych wdzierających się do pielęgno
wanej od stuleci archiwistyki „papiero
wej”, o pokłosiu warsztatów, semina
riów, forów, konferencji i kongresów 
„utrwalaczy przeszłości” — raz mrocz
nej, raz świetlanej, raz wprawiającej 
w bezradność z powodu trwania w pa
mięci żywych legend — lokalnych i po
litycznych — o których zachowały się 
zaledwie strzępki informacji na skraw

kach papierowego nośnika bądź po
szatkowanych taśmach magnetofono
wych czy filmowych. Dodatkowym ich 
wyróżnikiem jest przynależność do któ
regoś ze stowarzyszeń branżowych, ta
kich jak: Stowarzyszenie Archiwistów 
Polskich z trzema sekcjami: Archiwi
stów Zakładowych, Archiwistów Samo
rządowych oraz Archiwistów Instytucji 
Naukowych i Kulturalnych, lub — alter
natywnie — Stowarzyszenie Archiwi
stów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwoś
ci, Stowarzyszenie Archiwistów Kościel
nych, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury 
Archiwalnej czy Polskie Towarzystwo 
Archiwalne. 

Nie każdy zakład pracy ma archi
wum, ale każdy wytwarza archiwalia, 
które co pewien czas muszą być prze
kazywane do archiwów państwowych. 
Inaczej sprawa wygląda z archiwami 
uczelnianymi. Mają one charakter nie
co „arystokratyczny”; mogą oddawać 
materiały archiwalne, ale z tej opcji 
nie korzystają. W roku akademickim 
2014/2015 w kraju istniały 434 szkoły 
wyższe — 132 publiczne oraz 302 nie
publiczne. Każda na mocy ustawy po
siada archiwum, które ma przywilej 
przechowywania u siebie na stałe zbio
rów zwanych odtąd zasobem powierzo
nym. Wynika jednak z tego nadzwy
czajny obowiązek uzyskiwania każdo
razowo zgody Archiwum Państwowego 
na jakiekolwiek pomniejszenie tego za
sobu przez makulaturowanie akt zbęd
nych lub przekazanie ich pod jakikol
wiek inny zarząd. Również brak troski 
o ich zachowanie dla potomności sta
nowi drastyczne złamanie zasad obwa
rowanych sankcjami karnymi. Tak usta
wiony zapis Ustawy o narodowym za
sobie archiwalnym i archiwach z 14 lip
ca 1983 r. (znowelizowanej w 2016 r.) 
ułatwia życie archiwistom państwowym 
w liczbie przekraczającej tysiąc osób 
w skali kraju i należących do korpusu 

Z Archiwum UP

Spotkanie dyrektorów na Zamku Królewskim 
na Wawelu. Od lewej: Wiesław Filipczyk (Ar
chiwum Narodowe — Oddział Zbiorów Staro
polskich), Marek Glogier (Archiwum UP), Dia
na Błońska (Archiwum Muzeum Narodowego), 
ks. Andrzej Bruździński (Archiwum Uniwersyte
tu Papieskiego Jana Pawła II), Wojciech Kraw
czuk (Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod 
Kwantytatywnych w Instytucie Historii UJ)
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służby cywilnej. Resztę personelu archi
wów stanowią tysiące osób zatrudnio
nych w archiwach i setki archiwistów 
z powołania. Dowodem na to jest licz
ba członków SAP w całym kraju, ledwie 
przekraczająca tysiąc osób (w Krako
wie jest to 50 osób, w tym czynnych or
ganizacyjnie 15). Rzecz ciekawa, jest to 
masowe zjawisko, występujące we 
wszystkich polskich organizacjach spo
łecznych i stowarzyszeniach branżo
wych, ale i bulwersująca zarazem, bo 
dotyczy miasta posiadającego przynaj
mniej kilkanaście tysięcy archiwów za
kładowych, osiem oddziałów Archiwum 
Państwowego, kilkadziesiąt uczelni, 
setki organizacji i stowarzyszeń wytwa
rzających wielkie ilości dokumentacji 
dopingującej do organizowania spo
łecznych archiwów, gdzie zainteresowa
nie nie naukową przecież, lecz prak
tyczną archiwistyką jest tak anemiczne. 
Dla porównania: lepiej jest ze środowi

skiem bibliotekarzy krakowskich, w tym 
wielkim mieście kultury i nauki mamy 
bowiem ponad 900 bibliotek najrozma
itszego typu, a do Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich w skali miasta na
leży 150 osób, tworząc — jak się oka
zuje — największy w Polsce oddział 
stowarzyszonych. 

Wróćmy zatem do wielkości archi
walnego zasobu państwowego — obec
nie w strukturze trzech archiwów cen
tralnych oraz 30 terenowych wraz z ich 
40 oddziałami i pięcioma ekspozytura
mi łączna wielkość zgromadzonych 
zbiorów (długość półek) liczy 300 km. 
Pomimo cyfryzacji dokumentów ich pa
pierowe wersje zajmują i nadal będą 
zajmować coraz więcej miejsca. Do 
2030 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych ma w planie zbudować 
sześć obiektów magazynowych miesz
czących kolejnych 500 km półek. Dla 
absolwentów krakowskiej archiwistyki 

Zakamarki Archiwum UP
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niniejsza wiadomość w nieodległej per
spektywie może być bardzo pożyteczna 
i realistyczna. W 2020 r. krakowskie Ar
chiwum Państwowe, zwane narodo
wym, otrzyma najnowocześniejszą sie
dzibę w kraju. Pomieści ona zbiory zaj
mujące 84 km półek. Od kilku tygodni 
wspomniany obiekt wyrasta na gęsto 
zadrzewionej i dlatego dla przechod
niów niezauważalnej parceli pomiędzy 
ulicami Rakowicką i Wita Stwosza (na 
zapleczu Muzeum Armii Krajowej). Ko
lejne tego typu obiekty powstaną także 
w innych województwach.

Pozostaje rozwiązanie zagadki, dla
czego nie spotkamy dwóch identycz
nych archiwów. Otóż powodów jest wie
le. Archiwa różni: w i e l k o ś ć  z a s o b u 
(inna jest ilość wytwarzanej dokumen
tacji w zasobie spółdzielni mieszkanio
wej czy fabryce pieczywa, a inna w kor
poracji finansowej, kopalni węgla, tele
wizji państwowej czy w najrozmaitszych 
ministerstwach); t y p  d o k u m e n t a c j i 
(inna jest w kuriach biskupich, inna 
w resorcie sprawiedliwości, inna w urzę
dzie geodezyjnym, jeszcze inna na 
uczelniach wyższych); t y p  a r c h i w ó w 
(archiwa państwowe — Archiwum 
Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt 
Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe; 
archiwa wydzielone — Centralne Archi
wum Wojskowe, Archiwum MSW, Archi
wum UOP, Archiwum MSZ, Archiwum 
Sejmowe; archiwa z powierzonym za
sobem — GUS, PAN, PAU, archiwa 
wyższych uczelni, partii politycznych, 
związków zawodowych, związków wy
znaniowych, organizacji społecznych; 
archiwa zakładowe — winny być w każ
dym większym zakładzie pracy, 
a w przypadku jego upadłości pierw
szą czynnością syndyka jest zabezpie
czenie dokumentacji likwidowanego 
zakładu; archiwa kościelne); t y p  p e r 
s o n e l u  (wspomnieliśmy już o archiwi
stach oraz o osobach zatrudnionych 

w archiwach). Jeśli chodzi o archiwa 
uczelniane, to zależnie od wielkości 
uczelni zatrudniają one 3–5 pracowni
ków, małe uczelnie, artystyczne — 1–2 
archiwistów. Gigantem pod względem 
liczby pracowników jest Archiwum UJ, 
gdzie do niedawna zatrudniano etato
wo 21 osób — przy zasobie zajmują
cym 4 km półek.

Osobnym zagadnieniem jest umiej
scowienie archiwum w strukturze insty
tucji. W przypadku szkół wyższych sta
tus ten jest dość zróżnicowany. W Po
znaniu w pewnej uczelni archiwum by
ło swego czasu sekcją Działu Gospo
darczego, a jego personel ze smutkiem 
stwierdzał, że lokal składnicy akt jest 
traktowany równorzędnie z komórką na 
miotły i środki czystości. W Katowicach, 
na krajowym forum archiwistów uczel
nianych, opowiadano kilka lat temu, że 
zdarzały się rektoraty traktujące swe 
archiwa jako miejsca zsyłek dla „nie
poprawnych” pracowników, których nie 
można było usunąć dyscyplinarnie. 
W innych traktowano archiwa jako naj
mniej istotną część struktury, porówny
wano je do ostatniej części przewodu 
pokarmowotrawiennego (gdzie nie by
ły ani przysłowiowym przełykiem, ani 
żołądkiem, ale „podogoniem” — fraza 
zapamiętana przez autora pochodzi 
z forum na Uniwersytecie Śląskim). 
Dawniej Archiwum WSP, dzisiejszego 
UP, było częścią Biblioteki Głównej 
i podlegało jej dyrektorowi. Obecnie 
znaczna część archiwów w kraju podle
ga w strukturze uczelnianej kanclerzo
wi, rzadziej rektorowi. To ostatnie roz
wiązanie zastosowano również na na
szej Uczelni w 1994 r., a ściślej — pod
ległość tę rektorzy od lat delegują na 
prorektorów nauki. Status ten nobilituje 
uczelnianą służbę archiwalną, a w po
równaniu z innymi uczelniami dodaje 
splendoru UP.

Z Archiwum UP
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Ewolucja zbiorów, czyli  
od zbędnego segregatora  
po kilometry akt

Uczelnia w maju 2017 r. świętuje 71. 
rocznicę swego założenia, a znaczy to, 
że od siedmiu dekad, rok po roku, po
mnaża swoją papierową dokumenta
cję. Część jej miała i ma wartość do
raźną, część podlegała i podlega prze
chowywaniu wieloletniemu (5–50 lat), 
część zaś — o randze historycznej — 
gromadzona jest wieczyście. W tym 
ostatnim przypadku, gdyby Uczelnia 
musiała „przejść na emeryturę” (jak 
mawiają dowcipni profesorowie, kiedy 
zmuszeni do przejścia na emeryturę po 
osiągnięciu wieku 70 lat) i zakończyć 
edukacyjną misję, jej dokumentacja 
oznaczona kategorią A i nazwą „mate
riały archiwalne” musi zostać bez
względnie przekazana do Archiwum 
Narodowego w Krakowie w celu dal
szego jej zachowania dla potomności 
oraz dla przyszłych badaczy dziejów 
szkolnictwa wyższego XX i XXI w.

D o k u m e n t a c j a  a r c h i w a l n a 
jest traktowana jako zbędna w bieżą
cym procesie spraw kancelaryjnourzę
dowych, ale to nie oznacza, że jest nie
potrzebna... Odzwierciedla bowiem ca
łe „życie instytucji” — od R e k t o r a t u 
poczynając, przez wszystkie w y d z i a 
ł y  i mniejsze s t r u k t u r y  d y d a k 
t y c z n e  (instytuty, katedry, zakłady, 
pracownie, laboratoria) oraz n a u k o 
w e  (centra badań, fora konsultacyjne, 
sympozja — zjazdy — konferencje, ze
społy problemowobadawcze, zrealizo
wane granty, „produkcja” publikacji na
ukowych: zwartych (książki), ciągłych — 
periodycznych (czasopisma) oraz nie
periodycznych (serie wydawnicze, wy
dawnictwa okazjonalne i jubileuszowe, 
materiały pokonferencyjne). Dokumen
tuje d z i a ł a l n o ś ć  a d m i n i s t r a c j i , 
bez której żaden proces dydaktyczny 

by nie zaistniał, oraz wszystkich akade
mickich struktur: s t u d e n c k i c h  (sa
morząd, gospodarka finansowa, aktyw
ność politycznospołecznokulturalna, 
inna w PRL — inna w RP, działalność 
kół naukowych, działalność redakcji 
pism studenckich, działalność arty
styczna i klubowa), p r a c o w n i c z y c h 
(przynależność do uczelnianych orga
nizacji politycznych — w okresie PRL, 
działalność związków zawodowych — 
dawniej i obecnie, dokumentacja admi
nistracyjna wytwarzana w komórkach 
organizacyjnych oraz działach: gospo
darczym, technicznym, zaopatrzenia, 
przetargów, transportu, promocji uczel
ni, rekrutacji i spraw studenckich, fi
nansowym, księgowym, socjalnym, 
spraw pracowniczych, czyli w „ka
drach”, wydawnictwie, poligrafii, sieci 
bibliotek), obejmuje też zgromadzone 
archiwalia zakładowego archiwum... 
Dla uproszczenia dodajmy — w struk
turze UP mamy 84 jednostki odbierają
ce w kancelarii korespondencję adre
sowaną do siebie. Bieżąca obsługa 
prawie 20 tys. słuchaczy studiów I, II 
oraz III stopnia, całej gamy (w liczbie 
dochodzącej do 70) studiów podyplo
mowych oraz Uniwersytetu Dzieci i Ro
dziców, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
a w przyszłości — również obsługa 
własnej uczelnianej szkoły dla cudzo
ziemskich dzieci mieszkających w Kra
kowie, które mają niemały kłopot z pol
szczyzną, a co dopiero z uczeniem się 
w rejonowej szkole... Po każdym z ab
solwentów, kursantów czy doktorów zo
staje w uczelnianym archiwum zakła
dowym jego teczka, przechowywana 
(zgodnie z ustawą) przez kilkadziesiąt 
lat. Tym sposobem nasze Archiwum 
staje się niejako „żywym cmentarzem” 
akt osób, które przewinęły się przez 
mury UP — skreślonych z list studen
tów, absolwentów różnych kierunków 
i stopni studiów oraz byłych pracowni

Z Archiwum UP
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ków — ludzi, którzy potem zostali ci
chymi bohaterami dnia codziennego 
w kraju, emigrantami — czasem z mu
su, a częściej z wyboru, VIPami „ska
zanymi na zaistnienie” w encyklope
diach, a także osób, które sprawdziły 
się w zdobytym na Uczelni zawodzie 
i zostały mistrzami edukacyjnego fa
chu. Są też akta setek innych osób, któ
re po studiach zaludniły — z życiowym 
sukcesem (lub niekoniecznie) — prawie 
wszystkie kontynenty świata, i które 
(bywa, że po dekadach) przyjeżdżają 
do Archiwum UP, by odebrać oryginały 
swoich stareńkich świadectw matural
nych bądź indeksów (jeszcze z nadru
kiem WSP). Każdy z tych ludzi ma swo
ją osobistą teczkę obrazującą uczelnia
nego epizod, a archiwista jest kusto
szem śladów ich pamięci... oraz — 
rzecz jasna — całej instytucji.

Liczby, czyli dane, nie kłamią...

Ze względu na życzenie redakcji „Stu
dens Scribit” (by tym razem tekst był 
dość krótki) dla zobrazowania skali co
dziennego trudu służby archiwalnej ko
lejne akapity „najeżymy” masą liczb 
oddających obraz ostatniego ćwierć
wiecza...

W latach 1992–2017 Archiwum UP 
zrealizowało m.in. następujące zada
nia:

1. Powiększyło magazyny o po
wierzchnię 600 m2 (z 514 do 1114).

2. Wypełniło magazyny dokumen
tacją spisaną w 6700 protokołach zdaw
czoodbiorczych.

3. Akta wprowadzone do magazy
nów zajęły łącznie 3 km półek.

4. Z półek wyprowadzono 1200 m 
dokumentacji przeterminowanej, którą 

W Auli Polskiej Akademii Umiejętności. Od lewej: M. Glogier, Stanisław Markowski — słynny fo
tografik (jest z nim wywiad w „Konspekcie” nr 60/2017) oraz Aneta Biela — pracownik Archiwum 
UP, czerwiec 2013 (fot. M. Glogier)
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za zgodą Archiwum Narodowego od
dano na makulaturę (około 50 t). Gdy
by te akta ustawić na chodniku teczka 
za teczką, to ich początek znalazłby się 
przy Parku Krakowskim, a koniec przy 
pomniku Adama Mickiewicza na Rynku 
Głównym.

5. W latach 2009–2016 od komisji 
rekrutujących na studia na UP przyjęto 
45 tys. teczek kandydatów nieprzyję
tych na I rok; po pół roku od złożenia 
teczek w Archiwum ulegają one brako
waniu (czyli makulaturowaniu lub, jak 
kto woli, przemiałowi). Zlikwidowane 
teczki mog łyby utworzyć ciąg 230 m, 
a więc tyle, co trzykrotna wysokość hej
nalicy, czyli wyższej wieży kościoła Ma
riackiego. Nadto warto zauważyć, że 
akta te dotyczyły liczby kandydatów na 
I rok studiów na naszej Uczelni równą 
podwójnej wielkoś ci zaludnienia pod
krakowskiego miasteczka Krzeszowice...

6. Archiwiści sporządzili kompute
rową bazę nazwisk studentów skreślo
nych z list w latach 1949–2016, która 
obejmuje 58 tys. nazwisk i teczek zaj
mujących ponad 250 m półek. Mistrzy
niami w pracy tzw. katalogerów są pa
nie archiwistki: Monika Bełza (25 lat 
pracy w Archiwum UP) oraz Aneta Bie
la (5 lat pracy)

7. Wykonano ręcznie oraz wprowa
dzono do katalogu 11 tys. dodatkowych 
kart wypełnionych maszynowo z opi
sem prac dyplomowych obronionych 
na WSP w latach 1956–1998 (ogółem 
prac z tego okresu mamy w magazynie 
33 tys.).

8. Archiwum obsłużyło 55 upraw
nionych do tego komórek organizacyj
nych UP i w minionym okresie przygo
towało dla ich pracowników 56 tys. roz
maitych dokumentów.

9. W czytelni własnej udostępniono 
akta i informacyjnie obsłużono 2 tys. 
pracowników, 9 tys. studentów oraz 100 
doktorantów.

10. Przyjęto 7 tys. interesantów 
z 210 miast i 18 krajów (głównie osoby 
odbierające dokumenty własne, w tym 
kilkaset osób z różnych krajowych, 
uczelni prowadzących badania nauko
we i zbierających materiały do artyku
łów, rozpraw doktorskich, publikacji ju
bileuszowych etc.).

11. Wspomagano informacyjnie 
60 organizatorów absolwenckich zjaz
dów jubileuszowych.

12. Przeszkolono w zakresie stoso
wania Instrukcji kancelaryjnej UP oraz 
Instrukcji archiwalnej UP 50 nowo przy
jętych pracowników administracyjnych 
Uczelni. Przyjęto 85 osób na bezpłatne 
praktyki zawodowe, wolontariat stu
dencki oraz staż absolwencki.

13. Zorganizowano pięć ogólnodo
stępnych wystaw unikatowych materia
łów ze zbiorów Archiwum.

14. Ponad 30 tys. użytkowników od
wiedziło internetową stronę Archiwum, 
działającą od 23 czerwca 2004 r.

15. Kierownicy archiwum uczestni
czyli w 16 krajowych konferencjach ar
chiwistów uczelnianych, organizowa
nych dorocznie przez Stowarzyszenie 
Archiwistów Polskich.

16. Kierownik archiwum Marek Glo
gier opublikował w latach 2003–2017 
łącznie 59 artykułów (w tym 10 poświę
conych Archiwum UP), nadto jako stały 
współpracownik „Konspektu” w latach 
1999–2017 zamieścił na jego łamach 
teksty o łącznej objętości 260 stron dru
ku.

17. Aktualnie na potrzeby krajowej 
bazy nauki POLon (Zintegrowany Sys
tem Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym) archiwiści wprowadzają peł
ne teksty wszystkich prac dyplomowych 
obronionych na UP od 2009 do 2015 r. 
(późniejsze wprowadzają instytuty). Od 
jesieni 2015 r. wprowadzono 18 tys. 
prac w wersji elektronicznej wraz z ich 
obszernymi opisami (metryczkami); za

Z Archiwum UP
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danie będzie zakończone definitywnie 
w grudniu 2018 r. po wprowadzeniu 
treś ci oczekujących jeszcze prac, za
wartych na około 10 tys. płyt CD.

Wirtualna wycieczka do Archiwum, 
czyli o jego topografii zdań kilka 

Archiwum złożone jest z biura i czytel
ni (łącznie 35 m2) oraz ośmiu magazy
nów zlokalizowanych w trzech budyn
kach (Rektorat, DS „Za Kolumnami”, 

DS „Atol” — łącznie 1100 m2). Biuro, po 
24 latach funkcjonowania w pokoju 
573, 25 marca 2010 r. zostało przenie
sione na poziom –1 (z wejściem od stro
ny dziedzińca wewnętrznego). Magazy
ny w głównym gmachu Uczelni usytu
owane są na poziomie +6. Najdalszy 
magazyn, w Małym Płaszowie, oddalo
ny jest od biura archiwum o 15 km.

 
Marek Glogier 

marekmtg@poczta.onet.pl

Z Archiwum UP

Bywają w Archiwum chwile doniosłe... Gabinet dyrektora Biblioteki Głównej. Od lewej: dr Mar
cin Kania, redaktor naczelny pisma UP „Konspekt”, przekazuje cenne materiały po Antonim Eu
zebiuszu Balickim (1883–1956), teatrologu i wykładowcy PWSP w latach 1948–1950. W wydarze
niu brali także udział (w środku od lewej): Piotr Kciuk, kierownik Biura Promocji i Karier, dr Sta
nisław Skórka, dyrektor Biblioteki Głównej, prof. Kazimierz Karolczak, obecny Rektor UP, Marek 
Glogier. kwiecień 2013 r. (fot. M. Więcławek) 
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Wywiad

Wielki powrót  
Mistrza i Małgorzaty

Wywiad z Igorem Przebindą

Ostatnio ważnym wydarzeniem lite-
rackim stało się nowe tłumaczenie 
Mistrza i Małgorzaty. Chciałabym 
więc zapytać o przekład. Czym róż-
ni się on od poprzednich tłumaczeń 
na język polski? 

Jak możesz się domyślać, nie pierwszy 
raz odpowiadam na pytanie, czym się 
różni nasz przekład od istniejących. 
Podstawową różnicą jest to, że w pro
cesie tłumaczenia już po kilku pierw
szych rozdziałach uświadomiliśmy so

bie, jak bardzo istotną sprawą w na
szej pracy będzie skupienie się na me
lodii Bułhakowa. Język powieści jest 
niesłychanie melodyjny. I przy poszcze
gólnych frazach, akapitach często trze
ba skupić się na tym, żeby tę melodię 
uchwycić. Nie chodzi tutaj o to, żeby 
tłumaczyć zdania słownikowo, w skali 
jeden do jednego, co zdarzało się 
wcześniej. Wydaje mi się, że udało 
nam się osiągnąć całkiem niezły 
efekt — nasze tłumaczenie jest dość 
kreatywne i to nie jest słownikowa kal

Igor Przebinda (fot. D. Dubowik)
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ka z rosyjskiego na polski, tylko raczej 
zabawa melodią, i duchem powieści 
przy okazji. Takie tłumaczenie przypo
mina układanie puzzli. Kiedy masz 
akapit, który się składa z dziesięciu 
zdań i te zdania składają się z kilkuna
stu słów, każde w określonym szyku, to 
ty niekoniecznie tłumaczysz tak, żeby 
w twojej wersji znalazło się to w tym sa
mym porządku. Skupiasz się na danym 
fragmencie jako na całości i wtedy cza
sami niektóre puzzle się przekłada, 
czyli niektóre słowa, przymiotniki na 
przykład, lądują w trochę innym miej
scu, mogą zostać przesunięte. Może 
być tak, że w jednym zdaniu trochę uję
liśmy czegoś po to, żeby dodać parę 
zdań później. Nasz wysiłek skupiony 
jest na tym, żeby za pomocą środków 
dostępnych w języku polskim, w mowie 
pisanej, przetłumaczyć dobrze. Tak że
by treść oczywiście zgadzała się w stu 
procentach, ale żeby jednocześnie 
uchwycić w tym wszystkim ducha Buł
hakowa i melodię jego tekstu.

Czyli oddać jak najlepiej sens i rów-
nocześnie zamysł artystyczny. 

Jednocześnie treść i formę. Bardzo czę
sto zadanie to okazywało się trudne, 
dlatego że Mistrz i Małgorzata to dość 
specyficzna powieść. Balansuje — jest 
rozpięta — między lekkością a pełnią. 
Jednocześnie dotyka spraw błahych, 
prozaicznych i przyziemnych, ale rów
nież ważnych i ponadczasowych. To 
także wiąże się z jej niejednorodnością. 
Już pomijam to, że niektóre rozdziały 
mogą być w całkiem innym klimacie 
i drastycznie się od siebie różnić. 
W książce można znaleźć co najmniej 
kilka stylów językowych. Jest oficjalny, 
wysoki styl, którym posługują się Mi
chał Aleksandrowicz Berlioz, Woland 
i profesor Strawiński. Jest też taki bar
dziej pospolity język, nawet chwilami 
prymitywny, którego używa Iwan Bez

domny albo Annuszka. Swoim językiem 
mówi Korowiow, swoim językiem mówi 
kot Behemot. Trzeba to naprawdę wziąć 
pod lupę i zmierzyć się z tym, tak by 
również po polsku oddać te style języ
kowe, szczególnie w dialogach. Iwana 
Bezdomnego poznajemy na samym po
czątku książki, kiedy rozmawia z Ber
liozem o tym, czy Bóg istnieje i co się 
dzieje z człowiekiem po śmierci. Jest 
tam wszystko to, co na samym począt
ku powieści zarysowuje tematykę i ideo
logię, z którą potem czytelnik będzie 
miał do czynienia w całej książce. Iwan 
Bezdomny wtedy mówi jeszcze języ
kiem prostym, wręcz proletariackim. 
Dopóki nie zacznie swojej wędrówki (to 
postać, która na kartach powieści chy
ba najbardziej się zmienia, jest naj
bardziej dynamiczna). Iwan trafia nie
długo potem do psychiatryka i tam już 
jego język pod wpływem pewnych wy
darzeń zaczyna się zmieniać. Kiedy 
rozmawia z profesorem Strawińskim, to 
widzimy, że imponuje mu styl rozmów
cy i usiłuje do tego stylu dopasować 
własny. To są niektóre wyłomy w tym, 
w jaki sposób on formułuje zdania, 
przy nich można zauważyć ten mo
ment, kiedy mówi inaczej niż do tej po
ry. Więc i my musieliśmy w naszym tłu
maczeniu spróbować to oddać.

Język której postaci się najlepiej tłu-
maczyło i którą najbardziej lubiłeś? 
I czy są to te same osoby?

To nie jest łatwe pytanie, ponieważ ja 
już dość długo czytam tę książkę, wła
ściwie to z 25 lat, czyli kawał czasu, 
i, jak się możesz domyślać, przez ten 
czas zmieniała się moja percepcja. Na 
początku pewnie byłem przywiązany 
do innych fragmentów i innych postaci 
niż teraz. Obecnie moje ulubione po
staci to kot Behemot i Afraniusz, który 
jest szefem tajnej policji Jeruszaleim, 
takim metaforycznym enkawudzistą. To 

Wywiad
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właśnie te dwie postacie najlepiej mi 
się tłumaczyło w dialogach, zwłaszcza 
misterne sylogizmy w wykonaiu kota, 
który jest błaznemfilo zofem. Jego wy
powiedzi często mają drugie dno, w je
go żartach, które mogą się wydawać 
błahe, kryją się głębsze sensy. Z dru
giej strony mamy Afraniusza. Jest taki 
rozdział w drugiej części powieści, któ
ry się nazywa O tym, jak Piłat próbo-
wał ocalić Judę z Kiriathu (wbrew tytu
łowi on wcale nie próbuje go ocalić, tyl
ko zleca jego zabójstwo Afraniuszowi). 
Odbywają dość długą rozmowę przed 
zabójstwem i po nim. Jest to jeden 
z mocniejszych punktów powieści. Sto
sowane są tam konwencje mowy ezo
powej, bohaterowie między wierszami 
mówią o pewnych rzeczach, o których 
nie mogą powiedzieć wprost. Wspo
mniany ustęp to majstersztyk dialogu 
(no i jedna z ciekawszych historii — tłu
maczenie tego dialogu i wypowiedzi 
Afraniusza, który zdecydowanie teraz 
jest jedną z moich ulubionych postaci 
była prawdziwym wyzwaniem). To spe
cjalista, profesjonalista, szef tajnej po
licji, który siłą rzeczy wie o wszystkim, 
co się dzieje w Jeruszalaim, ma dostęp 
do każdej pieczęci używanej przez wła
dze oraz Sanhedryn, czyli władzę ko
ścielną. Zdecydowanie Behemot i Afra
niusz.

Behemot jest bardzo lubianą posta-
cią.

To prawda. Liczę na to, że ten nasz no
wy przekład, tzw. pierwszej świeżości, 
jak go lubimy nazywać, w odróżnieniu 
od Jesiotra, który był „drugiej świeżo
ści”, trafi do młodego pokolenia, które 
mówi już całkowicie innym językiem, 
niż mówiono 50 lat temu. Pierwszy pol
ski przekład powieści pojawił się 
w 1969, więc prawie przed pół wieku. 
Język zdążył się zmienić, zmienili się lu
dzie. Wydaje mi się, że młode pokole

nie, które czyta tę książkę w starym 
przekładzie, nie będzie w stanie jej 
w pełni zrozumieć, wejść w jej ducha. 
Odbiór młodych ludzi będzie więc w ja
kiś sposób zubożony. Liczę na to, że 
w naszej uwspółcześnionej wersji od
najdą się dużo lepiej, że przeczytają tę 
książkę w całości, a przynajmniej pra
wie w całości. Jest ona od kilku dzie
sięcio leci bardzo popularna w naszej 
kulturze, uzyskała status kultowy. Nie 
mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że 
bardzo wielu ludzi, którzy są skłonni 
powiedzieć, że kochają tę książkę, zna 
ją tylko powierzchownie. Zauważ, więk
szość koncentruje się na tym kocie, na 
odciętej głowie, śmiesznych historyj
kach z rzeczywistości moskiewskiej, 
znajdując tam niewiele więcej. To jest 
oczywiście wszystko istotne, ale warto 
przeczytać powieść dokładnie i spróbo
wać doszukać się w niej głębszych sen
sów. Przez te dwa lata, kiedy tłumaczy
liśmy ją, ja też dostrzegłem tam sensy, 
których wcześniej nie widziałem. Zale
ży mi na tym, żeby czytelnik naszego 
nowego przekładu przeczytał go do
kładnie i w skupieniu. Liczę na to, że 
znajdą się takie osoby, ktore to zrobią. 

Postawiliście przed sobą ogromne 
wyzwanie. Z jednej strony, starali-
ście się uwspółcześnić językowo 
książkę, a z drugiej — oddać jej 
klimat, artyzm Bułhakowa. Tam są 
liczne nawiązania, chociażby do 
Rosji owych czasów. Jak to połą-
czyliście?

Rzeczywiście staraliśmy się tę powieść 
uwspółcześnić, ale wbrew obiegowym 
opiniom nie polega to na tym, że chcie
liśmy zrobić młodzieżową wersję. Taką, 
którą się będzie łatwo czytało, gdzie 
będzie dużo młodzieżowego słownic
twa, slangu. Często jestem pytany, czy 
ja — jako najmłodsza część tercetu tłu
maczy — walczyłem, żeby wplatać do 

Wywiad
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przekładu jakieś slangowe określenia 
i młodzieżowy język. To nie jest cała 
prawda. Oczywiście, zależało nam na 
tym, żeby pewne konstrukcje językowe 
nie brzmiały archaicznie, jak w po
przednich przekładach. Nie chodziło 
nam o to, żeby robić na siłę nowocze
snego Bułhakowa w wersji dla młodzie
ży. Są fragmenty, gdzie rzeczywiście 
mogliśmy raz czy drugi wykorzystać 
konstrukcje slangowe. Wciąż jednak 
jest to „tradycyjny” przekład. Język Buł
hakowa jest przeważnie w powieści wy
soki. Trzeba zachować ten styl. Nie 
można wszystkiego upraszczać w imię 
uwspółcześniania. Czytając stare prze
kłady, można zauważyć, że w pewnych 
miejscach, chociażby w historii Mistrza 
i Małgorzaty, zastosowaliśmy pewne 
uwspółcześnienia, zwłaszcza w odnie
sieniu do języka miłości, ale to nie by
ło naszym głównym celem. Głównym 
celem było uchwycenie melodii i ducha 
Bułhakowa.

Jak wyglądała współpraca z rodzica-
mi? Czy pojawiały się rodzinne kłót-
nie?

O, kłótni było wiele. Teraz, gdy patrzę 
wstecz, wydaje mi się, że to musiało tak 
wyglądać, bo Mistrz i Małgorzata to 
wielka literatura, nasycona emocjami. 
Nie wyobrażam sobie, żeby można by
ło ją skutecznie przetłumaczyć, dłubiąc 
sobie spokojnie w tekście. Tłumaczenie 
musiało się rodzić w dynamicznym, 
chwilami burzliwym procesie, kiedy na
prawdę było głośno. Były krzyki, kłót
nie, zdarzało się, że ktoś wychodził 
z pokoju i wracał dopiero następnego 
dnia. Nie było łatwo i można powie
dzieć, że każde z nas zostawiło nad 
Bułhakowem sporą część swojej duszy. 
Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy 
tłumaczyć, nie kłócąc się ze sobą. Te 
spory były burzliwe, ale konstruktywne. 
Emocje, które zostawiliśmy przez te 

dwa lata w procesie tłumaczenia, ner
wy, odcisnęły swoje piętno na tym tekś
cie i dlatego mam wrażenie, że ten 
przekład jest tak żywy.

Możesz podać jakiś przykład, kiedy 
któreś z was zajmowało skrajne sta-
nowisko?

Ja byłem bardzo przywiązany do 
wszystkich dialogów w książce i do te
go, żeby te dialogi się czytało, żeby 
one brzmiały. To jest też istotne, że Buł
hakow, kiedy pisał Mistrza i Małgorza-
tę, spotykał się wieczorami z przyjaciół
mi i czytał im fragmenty na głos. Mi-
strza i Małgorzatę można czytać rów
nież na głos i wtedy pewne rzeczy wy
brzmiewają. Dopiero kiedy przeczytasz 
pewne fragmenty głośno, to jesteś 
w stanie usłyszeć melodię języka. Każ
dy dialog był moim oczkiem w głowie, 
dbałem o to, by miał swój rytm, melo
dię. Często wydawało się nam, że ma
my gotową wersję dialogu, ale po prze
czytaniu na głos okazywało się, że trze
ba ją trochę pozmieniać, bo ta melodia 
nie jest taka, jak należy. Nie chodziło 
nawet o samą treść, bo ta była w po
rządku, ale na przykład o to, że na po
czątku jakiegoś zdania tak „na słuch” 
brakowało jakiejś sylaby. Albo było ich 
za dużo. Kiedyś to porównałem do 
głoś nego opowiadania kawałów. Ci, 
którzy się tym zajmują, wiedzą, że wy
starczy czasami zmienić szyk dwóch 
słów i kawał już przestaje być śmiesz
ny. Czasami wystarczy jakieś jedno sło
wo dorzucić i już jest za dużo. Albo się 
robi przegadany, albo się zaburza me
lodia. Szczególnie na samym końcu, 
przy puencie. Czasami dodasz gdzieś 
sylabę i nagle robi się śmieszne coś, co 
wcześniej takie nie było. Tak samo by
ło z tą książką. W pewnych fragmen
tach dialogowych czuliśmy, że jest do
brze, ale jednak czegoś brakuje. Cza
sami wybranie trochę innego słowa, 

Wywiad
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które ma trzy sylaby, a nie dwie, albo 
cztery, a nie trzy, już przynosiło efekt. 
Mój ojciec z kolei był szczególnie przy
wiązany do wątków biblijnych — czyli 
do czterech rozdziałów. I pewnie gdy
byśmy mieli czas, to przez kolejne pół 
roku upewnialibyśmy się, czy rzeczywiś
cie zrobiliśmy wszystko jak należy. By
ło kilka wersji rozdziałów biblijnych, 
przynajmniej trzy albo cztery wersje. 
Zresztą wersji powieści Bułhakowa by
ło co niemiara. Autor pisał ją przez 
dwanaście lat. Nie wszyscy wiedzą, że 
były czasy, kiedy w powieści w ogóle 
nie było Mistrza i Małgorzaty, a po
wieść miała być o diable. Były różne 
wersje tytułów, m.in. Kopyto Inżyniera. 
Mistrz i Małgorzata jako para bohate
rów pojawili się dopiero po kilku latach 
i powiedzmy, że odtąd Bułhakow zmie
nił wizję. I siłą rzeczy z powieści, która 
miała być o diable, powstała książka 
o człowieku. Tak jak wiele było wersji 
tej powieści, istniały niezliczone wersje 
naszego tłumaczenia. Zdarzało się na 
przykład, że jakiś rozdział z grubsza 
mieliśmy przetłumaczony i w gruncie 
rzeczy gotowy. Ktoś jednak wrócił po 
roku do jednego słowa, zdania, frag
mentu i coś tam jeszcze zmienialiśmy. 
Pierwotnie umowa z wydawnictwem 
ograniczała czas przetłumaczenia do 
półtora roku, ale potem jeszcze prze
dłużyliśmy ją o następne sześć miesię
cy. Czuliśmy, że trzeba tekst jeszcze raz 
na nowo przeczytać i upewnić się, że 
już nie ma miejsc, które trzeba popra
wić. Bułhakow Mistrza i Małgorzatę po
prawiał jeszcze na łożu śmierci, kiedy 
już był ślepy; ostatkiem sił dyktował 
swojej żonie poprawki. No i powieść 
jest w pewnym sensie nieukończona. 
Są fragmenty, w których widać jeszcze 
niedoróbki. To też wiąże się z tym, że 
istniało kilka wersji. Były one cenzuro
wane w Rosji sowieckiej, a potem prze
pisywane przez żonę Bułhakowa. Pra

cowicie i skrupulatnie. Ona też popeł
niała błędy. Stare przekłady bazowały 
na tzw. wersji frankfurckiej, która jest 
ocenzurowana, brakuje w niej kilku 
bardzo ważnych zdań. Jest też kilka 
błędów przepisującej. Niektóre z nich 
do tej pory pokutowały. Na pierwszej 
stronie powieści, kiedy poznajemy Ber
lioza, idzie on, trzymając swój kapelusz 
zmięty, zgięty wpół, co właśnie wynika
ło z błędnego odczytania tekstu Bułha
kowa. On wcale nie zgniótł tego kape
lusza. Ludzie nie mają w zwyczaju zgi
nać kapeluszy, to nie ma sensu. Ten 
kapelusz nie był zgięty w pół, chodziło 
o typ kapelusza z bruzdą w połowie, 
tak zwaną fedorę. Taki kapelusz nosił 
Indiana Jones. Przez wiele lat czytali
śmy w Polsce Mistrza i Małgorzatę, 
gdzie Małgorzata mówi do Wolanda, 
żeby natychmiast zwrócił jej ukochane
go Mistrza. Ten „ukochany Mistrz” to 
też była ingerencja cenzury, ponieważ 
u Bułhakowa jest „kochanek mistrz”, 
lecz w sowieckiej Rosji podejście było 
dość purytańskie i „kochanek” okazał 
się zbyt mocnym słowem, w związku 
z czym został zastąpiony „ukochanym”. 
Myśmy tego kochanka przywrócili. Albo 
Iwan Bezdomny, kiedy się wdziera do 
łazienki, gdzie spotyka śmieszną na
mydloną obywatelkę, która go myli 
z Kiriuszką, widzi, że na ścianie łazien
ki wiszą koryta. Tak było w pierwszych 
przekładach. Nie ma to sensu, bo jakie 
koryta? Przecież to nie chlew. To były 
balie. Jest też taki fragment, gdzie Mał
gorzata siedzi na ławce i rozpamiętuje, 
jak to przez rok, odkąd poznała Mi
strza, codziennie, o tej samej godzinie, 
siedzieli na tej ławce, co jest znowu 
błędnym odczytaniem Bułhakowa, bo 
ona po prostu rozpamiętywała, jak rów
no rok temu siedziała z Mistrzem na tej 
samej ławce. Trudno sobie wyobrazić, 
że oni przez rok codziennie się tam 
spotykali. Takie błędy zakorzeniły 
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w naszym odbiorze powieści, co nie 
znaczy, że teraz nie można ich wypro
stować. Naszym celem nie było jednak 
prostowanie błędów poprzedników, lecz 
stworzenie czegoś swojego.

Literatura rosyjska bardzo się różni 
od polskiej. Co Cię właściwie urze-
ka w tekstach naszych sąsiadów?

Miałem bardzo dużo do czynienia z li
teraturą rosyjską przez całe swoje ży
cie, bo Mistrz i Małgorzata był w na
szym domu, odkąd skończyłem 10 lat. 
Dom zawsze był wypełniony książkami, 
najczęściej rosyjskimi, więc można po
wiedzieć, że nasiąkłem tą literaturą, 
ale nie czuję się jej wielkim znawcą. 
Oczywiście są rzeczy, które uwielbia
łem. Poza Bułhakowem zaczytywałem 

się w Dostojewskim, Gogolu, ale nie 
uważam się za kompetentnego na tyle, 
żeby się wypowiadać naukowo. Mogę 
powiedzieć, co najbardziej cenię w po
wieści Bułhakowa. Przede wszystkim 
różnorodność. Bułhakow dotyka w tej 
powieści bardzo ważnych kwestii, ta
kich jak: wolność, miłość, zdrada, prze
baczenie, zniewolenie jednostki przez 
system, natura ludzka, współzależność 
dobra i zła i niezmienność ludzkiej na
tury przez wieki. Nieprzypadkowo fa
buła Mistrza i Małgorzaty jest rozcią
gnięta w czasie dwóch tysięcy lat, bo, 
z jednej strony, mamy Jeruszalaim za 
ewangelicznych czasów Jezusa, z dru
giej — Moskwę z lat prawdopodobnie 
trzydziestych XX w. Minęły dwa tysiące 
lat, a ludzka natura się nie zmieniła, 
ponieważ w dalszym ciągu człowiek 
jest słaby. Moim prywatnym kluczem do 
czytania Mistrza i Małgorzaty są właś
nie ludzkie słabości. Człowiek jest sła
by z natury, chciwy, niegodziwy, ma 
skłonności do tego, żeby sprzedawać 
innych ludzi, zdradzać, nie podawać 
ręki komuś, komu trzeba pomóc. Stie
pan Lichodiejew jest pijakiem, Nikanor 
Iwanowicz Bosy — łapówkarzem, dy
rektor finansowy Variétés — zawistni
kiem, Berlioz — arogantem. Wady te 
Bułhakow wyśmiewa, ale też jego bo
haterowie okazują słabość w dużo bar
dziej nikczemny sposób. Juda z Kiria
thu zdradza Jeszuę, a ten ostatni trafia 
przed sąd. Piłat z tchórzostwa nie uła
skawia Jeszui, tylko wysyła go na śmierć 
i zgadza się z wyrokiem Sanhedrynu. 
Alojzy Mogarycz z kolei donosi wła
dzom, że Mistrz napisał powieść, która 
jest politycznie niepoprawna. Mistrz zo
staje aresztowany, a Alojzy Mogarycz 
zajmuje jego mieszkanie w suterenie. 
Mamy barona Meigela, który jest szpic
lem i niegodziwym lawirantem. Wszy
scy ci ludzie zostali w tej powieści w ja
kiś sposób ukarani, ale większości 
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z nich zostało wybaczone, bo to jest 
również powieść o zrozumieniu drugie
go człowieka, o współczuciu, o — moż
na tu nawet użyć tego słowa — miło
sierdziu. Tym postaciom mniej ważnym 
(w epilogu jest to opisane) zostało wy
baczone. Dostali nauczkę, wprawdzie 
wyszli z tych perypetii nieco okalecze
ni, ale ich życie stało się lepsze. 

A co z tymi postaciami, których sła-
bości były dużo cięższe?

Im również częściowo zostało wybaczo
ne. Przede wszystkim Piłatowi i Judzie 
z Kiriatu. Juda zdradził Jeszuę za garść 
srebrników (w Biblii), czyli za tetra
drachmy u Bułhakowa. Był zakochany 
w kobiecie, która się nazywała Nisa 
i była tajną agentką Afraniusza. Uwo
dziła mężczyzn po to, żeby osiągnąć 
jakieś cele polityczne. Judę wywabiła 
z Jeruszaleim do Ogrodu Oliwnego, 
gdzie został zamordowany. Na ścieżce 
dopadło go dwóch oprawców, którzy 
wbili mu noże (w serce i w plecy). Gi
nie z jej imieniem na ustach, mówi: „Ni
sa”. Afraniusz patrzy na niego. „W pół
cieniu wydawała mu się [twarz] jeszcze 
bledsza, dziwnie uduchowiona i pięk
na”. I to zdanie oznacza właśnie, że 
dzięki tej głupiej miłości Juda się oczy
ścił i w chwili śmierci wszystko zostało 
mu wybaczone. Jeszcze ważniejszą po
stacią jest Piłat. Dowiaduje się, że Je
szua głosił nauki niezgodne z obowią
zującą linią polityczną i za to został po
stawiony przed sądem. Piłat był mą
drym człowiekiem, ale w Jeruszalaim 
doskwierała mu samotność. A tu się 
okazało, że z Jeszuą mu się świetnie 
rozmawia i że prawdopodobnie mogli
by przez resztę życia przechadzać się 
i dyskutować o wszystkim. Piłatowi bra
kło jednak odwagi, by Jeszuę ułaska
wić. Popełnia grzech tchórzostwa, który 
na kartach tej powieści jest określony 
jako najtragiczniejsza z ludzkich słabo

ści. Podpisuje wyrok śmierci na Jeszuę. 
A potem przez półtora rozdziału trapią 
go wyrzuty sumienia. Na końcu stwier
dza, że jedyne, co może zrobić, to zle
cić zabójstwo Judy z Kiriathu. Wydaje 
mu się, że jeśli zaspokoi swój głód ze
msty, to zagłuszy smutek, rozpacz i wy
rzuty sumienia. Celu nie osiąga. Trafia 
do swojego prywatnego czyśćca. Pod 
koniec książki jest kilka rozdziałów 
eschatologicznych, gdzie rozwiązują 
się wątki. Mistrz, Małgorzata i Woland 
z jego świtą lecą już w swoich prawdzi
wych postaciach i przylatują do miej
sca, w którym od dwóch tysięcy lat Pi
łat siedzi na kamiennym tronie w letar
gu. Mistrz uwalnia Piłata. Na świetlistej 
drodze pojawia się Jeszua i Piłat od
chodzi z nim do krainy światłości. Mał
gorzata uwalnia z czyśćca Fridę, czyli 
tę kobietę, która pojawia się na balu 
u szatana. Udusiła swoje nieślubne 
dziecko i zakopała w lesie, a jej kara 
polegała na tym, że kiedy budziła się 
rano i otwierała oczy, tuż obok jej łóż
ka leżała zawsze chustka, którą udusi
ła dziecko. To jedna z najbardziej tra
gicznych postaci. Podczas tłumaczenia 
uświadomiliśmy sobie, jak dokładnie 
ten proces wyglądał. Tam mowa jest 
o tym, że ona tę chustkę topiła w rzece, 
paliła w piecu, zakopywała... Zawsze 
jednak, kiedy rano otwierała oczy, 
chustka była z powrotem na miejscu. 
Straszna kara. Jak głęboko by nie za
kopać wyrzutów sumienia, to zawsze 
wrócą. Fridę uwalnia Małgorzata, gdy 
Woland po balu u szatana mówi jej, że 
ma prawo do jednego życzenia. Wszy
scy myślą, że powie: „Oddajcie Mi
strza”. Tymczasem okazuje się, że to 
było jej drugie życzenie. A pierwsze by
ło takie, żeby przestali podrzucać Fri
dzie chustkę. Mistrz i Małgorzata jako 
jedyni w tej powieści mają dar uwolnie
nia kogoś z czyśćca, niezależnie od 
ogromu win, w świecie Bułhakowa jest 
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miejsce na wybaczenie. Świat jest tak 
skonstruowany: dobro bez zła nie ist
nieje. Rozmawia o tym Woland z Mate
uszem Lewi na dachu domu Paszkowa 
(w rozdziale ważą się losy Mistrza 
i Małgorzaty). Gdy przychodzi Mateusz 
Lewi, Woland mówi do niego: jesteś 
głupcem, ponieważ wierzysz w taki 
świat, w którym miałoby istnieć wyłącz
nie dobro. A dobro nie może istnieć, je
śli nie istnieje zło. To jest ten drugi 
klucz czytania powieści — współzależ
ność dobra i zła na świecie.

Ten drugi klucz, polegający na współ-
zależności dobra i zła... To wyjaśnia-
łoby, dlaczego najbardziej demonicz-
ne postacie są najbardziej lubiane, 
jak chociażby właśnie kot czy Małgo-
rzata, która jest demonicą. Ta postać 
kobieca bardzo się różni od żeńskich 
kreacji w całej literaturze, gdzie jeśli 
pojawi się jakaś demonica, to zazwy-
czaj występuje jako femme fatale, 
z gruntu zła i nielubiana przez czytel-
ników.

To prawda. Aczkolwiek w przypadku 
Małgorzaty nie jest tak, że ona jako 
wiedźma miałaby reprezentować jakieś 
cechy negatywne. Transformacja Mał
gorzaty w wiedźmę w bułhakowowskim 
ujęciu polega na tym, że ona osiąga 
stan wolności. Kiedy smaruje się kre
mem od Asasella i pociera nim miotłę, 
on każe jej wykrzyczeć dwa słowa: 
„wolna” i „niewidzialna”. To nie jest 
przypadkowe. Małgorzata była nie
szczęśliwa. Żyła z człowiekiem, którego 
nie kochała. Transformacja w wiedźmę 
była tak naprawdę porzuceniem daw
nego życia, To było przełamanie status 
quo i ruszenie w nieznane po to, żeby 
zobaczyć, czy można gdzie indziej to 
szczęście znaleźć. Malgorzata nie jest 
złą wiedźmą. Już nawet gdy lata na 
miotle, pociesza chłopczyka, który się 
obudził w nocy. Potem uwalnia Fridę, 

więc nie doszukiwałbym się u niej ta
kiej negatywnej wiedźmowatości. Po
dobnie jest z Wolandem i jego świtą. 
Nie można ich nazwać złymi. Oni rze
czywiście reprezentują odbicie świata 
cieni, który jest przeciwieństwem świa
tłości i takiego czystego dobra. Nie są 
jednak źli w takim sensie, żeby chcieli 
komuś zrobić krzywdę, bo im to spra
wia przyjemność. Woland nie krzywdzi 
w tej książce nikogo, kto by sobie na to 
nie zasłużył. Największa kara dosięga 
Berlioza, który w pierwszym rozdziale 
daje się poznać jako osobnik niesły
chanie arogancki. Jest przekonany, 
o tym, że wszystko wie i wszystko prze
czytał, z książek dowiedział się, że 
świat realny jest poznawalny i nie kry
je żadnych tajemnic. A okazuje się, że 
jest dokładnie na odwrót. Wszyscy pa
miętamy, że Berlioz wpadł na Patriar
szych Prudach pod tramwaj, który od
ciął mu głowę, ale nie wszyscy pamię
tają, jak się dopełniły losy Berlioza 
w książce. Kończy się bal u szatana 
i w finale tego balu pojawia się Wo
land rozmawiający z głową Berlioza. 
Mówi do niego: „Michale Aleksandro
wiczu [...]. Wszystko się ziściło, nie
prawdaż? [...] Głowę ucięła kobieta, 
zebranie się nie odbyło, a ja ulokowa
łem się w pańskim mieszkaniu. [...] Pan 
od zawsze był żarliwym wyznawcą teo
rii głoszącej, że wraz z odcięciem gło
wy życie ludzkie kończy się nieodwołal
nie. Człowiek obraca się w proch i od
chodzi w niebyt. Miło mi poinformować 
pana, w obecności moich zacnych go
ści, którzy skądinąd stanowią żywy do
wód nieprawdziwości tej tezy, że pań
ska teoria ma solidne podstawy i jest 
ostra jak brzytwa. Notabene, wszystkie 
teorie są tyle samo warte. Jest i taka, 
która mówi, że każdemu będzie dane 
według jego wiary. Niechaj więc tak się 
stanie! Pan odchodzi w niebyt, a ja 
z radością wznoszę toast za byt i ist
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nienie z tego pucharu, w który przeisto
czy się teraz pańska czaszka”. W tym 
momencie skóra na głowie Berlioza za
czyna się marszczyć, odpada, zostaje 
sama czaszka. Woland tę czaszkę bie
rze, nalewa sobie do niej krwi z piersi 
zastrzelonego chwilę wcześniej szpicla 
barona Meigela, spełnia toast, a Ber
lioz odchodzi w niebyt. To być może 
jest najbardziej tragiczne, tak mi się 
wydaje.

Ja mimo wszystko zawsze współczu-
łam Piłatowi.

Słusznie. Piłat budzi współczucie, jest 
głęboko nieszczęśliwy. Jest też postacią 
tragiczną. No i też w procesie tłuma
czenia wczucie się w rolę i „wejście 
w głowę” Piłata było intensywnym prze
życiem. Pierwszy rozdział Poncjusz Pi-
łat i te późniejsze biblijne, czyli Kaźń, 
O tym, jak Piłat próbował ocalić Judę 
z Kiriathu i Pochówek, były jednymi 
z bardziej intensywnych emocjonalnie 
części tej książki.

Jesteś absolwentem filmoznawstwa. 
Czy fascynują Cię w równym stop-
niu filmy rosyjskie tak jak literatu-
ra?

Na pewno znalazłbym niejeden film ro
syjski, który mnie poruszył. Ostatnim, 
który tak wszedł mi do głowy, był Le-
wiatan z 2014 r., dość wstrząsający. Ta
ka trochę dostojewszczyzna, można po
wiedzieć. Ciekawe są adaptacje filmo
we Mistrza i Małgorzaty. Bardzo mi 
przypadł do gustu ostatni serial rosyj
ski z 2005 r. Uważam, że jest świetny. 
Postać Wolanda jest znakomita, se
kwencję na Patriarszych Prudach zro
biono wyśmienicie. Jestem też bardzo 
przywiązany do naszego polskiego se
rialu Wojtyszki z lat osiemdziesiątych 
XX w. Widziałem go dziesiątki razy, bo 
to jeszcze były czasy, kiedy miałem 
w domu magnetowid i wszystko było 

ponagrywane na kasetach wideo. Sie
działem i oglądałem ten serial w kółko, 
z Anną Dymną w roli Małgorzaty. Pomi
mo że bardzo lubię ten polski serial, 
widziałem go dziesiątki razy, mam swo
je ulubione fragmenty, które mógłbym 
oglądać w kółko, to tak uczciwie sta
wiając sprawę i ujmując rzecz od stro
ny filmoznawczej, gdybym miał wystą
pić jako recenzent, to bym powiedział, 
że rosyjski serial jest lepszy. Jeśli ktoś 
chciałby się poznać z tą ksiażką przez 
odbiór audiowizualny, to zachęcam do 
obejrzenia rosyjskiego miniserialu. 
W drugiej kolejności na pewno warto 
też obejrzeć ten polski, gdzie przede 
wszystkim fascynuje krea cja Gustawa 
Holoubek w roli Wolanda, można tam 
też znaleźć wiele fenomenalnych se
kwencji.

 
Rozmawiała Patrycja Pancerz 

III rok filologii polskiej UP

Igor Przebinda (fot. J. Ura)
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Elie Wiesel zmarł w lipcu zeszłego roku, 
to świeże wydarzenie, życie jednak toczy 
się dalej. Do Oświęcimia przyjeżdżają 
różni ludzie, którzy przeżyli obóz, m.in. 
Batszewa Dagan. Chcę o nich napisać 
w kontekście ich wpływu na historię, kul
turę, społeczeństwo, niekoniecznie wcho
dząc w czyjeś życie prywatne, ponieważ 
nie o nie w tym wszystkim chodzi.

Przybywając do Państwowego Mu
zeum AuschwitzBirkenau przed ponad 
dziesięcioma laty, traktowałam to miej
sce jako żywą przestrzeń. Wiele się tu
taj działo w kategorii indywidualnych 
przeżyć ludzi, którzy przybyli z całego 
świata. Były drobne gesty, uprzejmości 
w różnych językach. Dyrekcja Muzeum 
dba o możliwość interakcji z ludźmi, 
którzy przeżyli Holokaust — moim ce
lem było skorzystanie z tej możliwości. 
Przystąpiłam do pierwszych projektów 
Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście.

W Muzeum nadal mam swoje zaję
cia. Widzę ludzi, którzy tutaj przyjeż
dżają, różne delegacje. Patrzę na to 
z dystansu — jest tyle do zrobienia. Ci 
ludzie przybyli tutaj w swoim osobistym 
celu, ja mam swoje i szanuję to, daję 
innym się skupić, pozostać anonimowy
mi w tłumie. Profesor Elie Wiesel, które
go wizyta w Muzeum nie przebiegała 
niepostrzeżenie, odkąd otrzymał Poko
jową Nagrodę Nobla w 1986 r., kiedyś 
powiedział, że tutaj trzeba więcej ciszy 
niż słów. Byli więźniowie przekonują, że 
o zdarzeniach w Auschwitz trzeba mó
wić, i to każdemu, bo świadkowie od
chodzą. Sam profesor, twórca terminu 
„Holokaust”, zmarł w ubiegłym roku. 
Nie milczał — stąd Nobel, pisał o prze
życiach obozowych w AuschwitzMo
nowicach. Monowitz to Auschwitz III, je
den z pierwszych i największych pod
obozów, o którym wspomina się rza
dziej niż o Auschwitz II, czyli Birkenau. 

Rozmawiałam z Haliną Birenbaum, 
napisała do mnie, ponieważ dopytywa
ła o to, kto uważa, iż Wiesel był zwią
zany z organizacją terrorystyczną (w la
tach czterdziestych XX w.), znaną z do
konania głośnego zamachu w Jerozoli
mie. Halina Birenbaum jest za krzy
kiem, nie milczeniem o tych, którzy już 
nic o piekle na ziemi nie powiedzą. 
Każdy przeżywa inaczej, ma inne po
trzeby. Auschwitz to cmentarz, lecz jak 
każde muzeum musi spełniać funkcje 
podtrzymywania pamięci, dialogu, roz
mowy o tym, co dalej. Dlatego istnieje 
Międzynarodowe Centrum Edukacji 
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Pasja tworzenia  
to pasja życia — wielcy,  

którzy przeżyli apokalipsę

Fotografia dziewczynki z Muzeum w Auschwitz 
(powtórnie sfotografowana przez Autorkę)
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Dzieci z Auschwitz (fotografia zdjęcia na tle okna)
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o Auschwitz i Holokauście, Centrum 
Dialogu i Modlitwy.

Są w Muzeum skandale. Pamiętam 
sprawę z obrazami Diny Babbit. Rozma
wialiśmy o tym w Muzeum cały czas. Pa
ni Dina (Gottliebowa) chciała odzyskać 
swoje rysunki, znamy wszyscy tę historię. 
Rozpoczęła się afera na cały świat, bo 
Muzeum nie chciało oddać prac, tłuma
cząc, że ich miejsce jest tutaj, że są do
brem wspólnym, że przedstawiają praw
dę o Auschwitz. Pani Dina to artystka 
znana na całym świecie. Jesteśmy poko
leniem wychowanym na postaciach, któ
re stworzyła do amerykańskich filmów 
animowanych. Gdy na obozowym bara
ku dziecięcym namalowała postać Kró
lewny Śnieżki, została zauważona przez 
dra Mengele, który nie wykorzystał jej 
umiejętności do stworzenia obrazów 
przedstawiających romskie kobiety, ofia
ry jego eksperymentów. Chodziło o kilka 
tych prac, przyglądałam się im. 

Jak wpłynęło doświadczenie Au
schwitz na twórczość Diny? Jakoś mu
siało, niewątpliwie. Chociażby Tweety... 
Powinien być przegrany, ale ma dużo 
szczęścia, jak dzieci, które przeżyły Au
schwitz (te monstrualne kończyny — 
dziś widzę w tym człowieka obozowe
go, zniekształconego, jest w tym ab
surd, dziwność). Uczyły się tam wypo
wiadać pierwsze słowa (jakiś świergot 
powstał, mieszanina komend niemiec
kich), nie miały dobrych wzorów, czyni
ły to na opak. Tweety jest na opak. 
Szukam kodu do tego, jak Dina patrzy
ła na obóz i życie. Dzieci w Auschwitz 
miały w sobie coś z tego ptaszka, nad 
wyraz dorosłe, walczące o przetrwanie, 
mocne, niezdające sobie często sprawy 
z zagrożenia, działające instynktownie, 
odcięte od tego, co się dzieje. Postaci 
Diny w świecie animowanym uderzały 
mnie — ostrość łagodnego Tweety po 
pewnym czasie drażniła. Był niewinny, 
ale i również brutalny — skąd Dina za

czerpnęła takie inspiracje? Taką oso
bowość przewrotną? Przebiegłość Gon
zalesa, chytrość kojota (widzę przez 
niego m.in. kapo, ludzi zbliżających się 
do obozowych hien SS)... Jeden drugie
go chciał zjeść, wcześniej koniecznie 
dotkliwie stłuc (obozowy awans = wię
cej korzyści)... Jeden uciekał, drugi go
nił, na zmianę... Można było dostać za
wrotu głowy. 

Wiesel był jednym z wielu. Kontak
towałam się z Bianką Zalewską (zma
gającą się wciąż ze stresem pourazo
wym, ale nadal przebywającą w cen
trum wojny), pytając o sytuację w Kijo
wie. Miałam kontakt ze środowiskiem 
żołnierzy w Afganistanie. Świat jest 
wciąż w stanie wojny. Po co daleko szu
kać? Halina Birenbaum przyjeżdża 
z Izraela, o którym opowieści brzmią 
jak wyjęte z kart Pamiętnika z Powsta-
nia Warszawskiego. Na koniec wspo
mnę o świecie Wisela więcej. Tym, co 
uważam za godne podkreślenia, a co 
przemawiało przez niego w Muzeum, 
była cisza. Wierzył, że człowiek ma 
w sobie siły duchowe, które są w stanie 
zmiażdżyć taki lager jak Auschwitz. 
Wyniósł z tego doświadczenia ogrom
ną siłę twórczą jak Dina. Widziałam 
wielu, którzy się załamywali, krzyczeli 
po nocach, żyli z traumą już do końca. 
Wisel miał traumę, owszem, ale wyko
rzystał ją i przerobił na coś, o dziwo, 
dobrego. Z reguły życie rodzinne koiło 
u ofiar obozów traumę, widziałam to. 
Dawało silną motywację do życia. No
blista był bardzo aktywny wobec swo
ich doświadczeń. Przekuł je. Zbudował 
siebie raz jeszcze. Tak jak Imre Ker
tész, który niestety także zmarł w ubieg
łym roku. To nie są dla mnie ludzie 
z papieru. Kiedyś czytaliśmy na zaję
ciach opracowanie, gdzie było nazwi
sko O’Hary. Zdziwiłam się, że ten pan 
już jest taką legendą. Wymieniamy się 
z ocalonymi wiadomościami, jesteśmy 
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w stałym kontakcie. Tworzymy na świe
cie ośrodki skupiające ludzi tworzą
cych. Planujemy zintegrować te środo
wiska, byśmy mieli ze sobą łatwy kon
takt, organizujemy promocje książek, 
wydajemy publikacje. Istnieje jeszcze 
zatem „idea solidarnego działania” 
(bank kontaktów — jedna wiadomość 
i człowiek z drugiej strony globu wycią
ga pomocną dłoń). Wspomniany Imre 
Kertész to dla mnie przede wszystkim 
postać wołająca w swojej twórczości 
o dzieci nienarodzone. Świadczy to 
o szczególnej wrażliwości twórcy. On 
sam przeżył obóz jeszcze w zasadzie 
jako dziecko... Było dla mnie ważne do
cieranie do takich osób, ponieważ do
świadczyły one niepojętego i potrzebo
wały mojej pomocy. 

Pasja tworzenia to pasja życia, 
przetrwania. Niektórym udało się prze

trwać i stali się wielkimi twórcami. Bo 
kultura tak ma, że czasem zabija i ska
zuje na samotność...

*
 * 

*

Auschwitzu, Auschwitzu,
śpij już.
Niech cisza będzie nad Tobą
niezmącona niczym.

Auschwitzu, Auschwitzu,
śpij spokojnie. 
Niech cisza wybrzmiewa.
Krzyk. 
Cisza.
Krzyk.
Cisza.

 
 

Katarzyna Lisowska 
Absolwentka filologii polskiej UP

Zofia Posmysz (fot. W. Wasyluk; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1693734,1,au
schwitzwedlugzofiiposmysz.read)



Po kilku latach intensywnego fotografowania 
aparatem cyfrowym (Pentax, Canon), głównie 
na potrzeby Uczelni i „Konspektu”, sięgnąłem 
po analogową lustrzankę StartB, produkowaną 
w latach 1960–1967 przez Polskie Zakłady 
Optyczne. Zafascynowany dokonaniami takich 
mistrzów, jak André Kertész (1894–1985), Wil

Marcin Kania

PZO, podarowany przez znakomitego fotografa 
i historyka fotografii prof. Jana Rajmunda Paś
ko. Swoje zdjęcia świadomie pozostawiam suro
we, dalekie od współczesnej cyfrowej (nad)do
skonałości. Pragnę bowiem nawiązać w nich do 
klimatu dawnych fotografii oraz spojrzeć inaczej 
na często odwiedzane miejsca. Podobnym do 
mnie fotoamatorom, którzy postanowią sięgnąć 
po aparat analogowy, życzę wielu intensywnych 
godzin ćwiczeń, lektury mnóstwa książek na te
mat fotografii dawnej i współczesnej oraz ogro

mu cierpliwości.
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liam Klein (ur. 1928), Dorothea Lange (1895– 
–1965) czy Ansel Adams (1902–1984), postano
wiłem sfotografować kilka miejsc szczególnie mi 
bliskich, znajdujących się w Podgórzu oraz oko
licach rezerwatu Skała Kmity. Wykorzystałem 
w tym celu filmy: Ilford Delta 400 oraz Ilford FP4 
Plus 125. Do ich wywołania posłużył mi koreks 

PZO, podarowany przez znakomitego fotografa 
i historyka fotografii prof. Jana Rajmunda Paś
ko. Swoje zdjęcia świadomie pozostawiam suro
we, dalekie od współczesnej cyfrowej (nad)do
skonałości. Pragnę bowiem nawiązać w nich do 
klimatu dawnych fotografii oraz spojrzeć inaczej 
na często odwiedzane miejsca. Podobnym do 
mnie fotoamatorom, którzy postanowią sięgnąć 
po aparat analogowy, życzę wielu intensywnych 
godzin ćwiczeń, lektury mnóstwa książek na te
mat fotografii dawnej i współczesnej oraz ogro

mu cierpliwości.



26

Dla ciekawych świata

Pudełka subskrypcyjne stają się w Polsce coraz bardziej popular
ne. Obecnie na rynku mamy wiele wariantów paczek: jedzeniowe, 
kosmetyczne, gadżetowe, książkowe — każdy znajdzie coś dla sie
bie. Te ostatnie kradną serca miłośnikom literatury. Istnieje kilka 
książkowych pudełek subskrypcyjnych, a jednym z nich jest Epik
Box. Na stronie sklepu możemy przeczytać: „EpikBox to magiczny 
box subskrypcyjny dostarczany co 3 miesiące wprost pod Twoje 
drzwi. Każdy EpikBox będzie zawierać jedną książkową nowość 
z nurtu Young Adult i od 3 do 5 gadżetów, które pomogą Ci wyra
zić swoją miłość do czytania”1. Krótko mówiąc, zamawiamy pudeł
koniespodziankę i odczuwamy radość z prezentu, który zrobiliśmy 
sobie sami. Dla prawdziwych książkoholików to raj!

EpikBox to prawdziwy fenomen wśród miłośników książko
wych niespodzianek. Skąd ta wciąż rosnąca popularność? Po 
pierwsze — wygoda. Dostajesz nowość wydawniczą prosto pod 
Twoje drzwi, bez potrzeby wychodzenia z domu. Po drugie — 
w pudełku znajdziesz nie tylko książkę, ale również przydatne 
gadżety, które „pomogą Ci się stać prawdziwym książkowym 
gee kiem”2. Po trzecie — każdy uwielbia dostawać prezenty — 
nawet jeśli musi za nie zapłacić. EpikBox to nie tylko doskonały 
prezent dla siebie, ale również dla bliskich. Gwarantowany 
uśmiech każdego mola książkowego!

Media społecznościowe pęcznieją od postów, zdjęć i filmów 
publikowanych przez zachwyconych użytkowników. W swoich fil

1 https://epikbox.pl/faq/
2 Tamże.

czyli  
pudełko-niespodzianka
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mikach pokazują, jak otwierają pudełka, przedstawiają ich za
wartość, oceniają i wartościują. Reakcja jest bezcenna. Znajdzie
my też wiele recenzji książek znajdujących się w paczce. Anali
zując odzew czytelników, można się przekonać, że biznes od
niósł wielki sukces. Nic dziwnego, EpikBox to przystępna cena 
za pudełko pełne niespodzianek. 

Z pudełkami subskrypcyjnymi wiążą się również pewne pro
blemy. W końcu kupujemy kota w worku. Dopóki paczka nie tra
fi w nasze ręce, nie wiemy, co się w niej znajduje. Istnieje zatem 
ryzyko, że zawartość nam się nie spodoba i będziemy rozczaro
wani. Sklep jednak oferuje możliwość zwrotu, co może ułatwić 
życie wymagającym czytelnikom.

Sam pomysł „pudełka z książkami” nie narodził się w Polsce, 
ale przeniesienie go na nasz grunt to bardzo dobry pomysł. 
Książkowy box subskrypcyjny to nie tylko przyjemność czy biz
nes. To przede wszystkim ciekawy sposób popularyzacji czytel
nictwa, która jest nam tak bardzo potrzebna. Nawet jeśli ktoś nie 
jest fanem literatury, istnieje szansa, że sięgnie po takie pudeł
ko, a co za tym idzie — po książkę, z czystej ciekawości. Cza
sem te nieoczywiste pomysły okazują się najlepszymi, zwłaszcza 
jeśli dzięki nim książki zagoszczą na naszych półkach. Zatem 
nie pozostaje nic innego, jak tylko powtórzyć za EpikBoxem: 
„Czytanie jest obłędne!”

 
Agnieszka Surówka  

III rok filologii polskiej UP

Strona internetowa, na której można dowiedzieć się wszystkiego o epikbox (http://epikbox.pl/)
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Tony Stark w prawdziwym świecie

Multimilioner inwestujący ogromne pie
niądze w nową technologię. Geniusz 
z ogromnym ego, dla którego nie istnie
ją słowa „nie da się”, „to zbyt ryzykow
ne”. Pomysłowy, przedsiębiorczy, wzbu
dzający podziw swoim uporem w dąże
niu do celu. Brzmi znajomo? Zapewne 
spora część z Was widziała Iron Mana, 
film wytwórni Marvel, w którym w tytu
łową rolę wcielił się Robert Downey Jr. 
Swoją kreację Iron Mana, czyli To
ny’ego Starka, oparł na wizerunku czło

wieka będącego jego żywym wciele
niem — Elona Muska. 

Urodzony w 1971 r. w RPA Elon 
Musk ma na swoim koncie ponad 
13 mld dolarów, wkład w istnienie pię
ciu ważnych przedsiębiorstw i opinię 
innowatora, który nie cofnie się przed 
niczym, a ze swoich pracowników wyci
ska, ile się da. Jeżeli na drodze do suk
cesu stoją ogólnie przyjęte zasady — 
Musk je zmienia. Wizjoner, nieznoszący 
sprzeciwu, narzucający swoje zdanie, 
równie uwielbiany, co znienawidzony. 
Jego życie przypomina sen małego 

ELON MUSK WYSYŁA NAS  
NA MARSA

Dla ciekawych świata

Elon Musk (EWhttps://www.flickr.com/photos/oninnovation)
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chłopca, w którym droga ku sławie wie
dzie od trudnego dzieciństwa, przez in
tensywny samorozwój, aż do podboju 
Marsa.

Już będąc dzieckiem, wykazywał się 
inteligencją i zaradnością, sam nauczył 
się programować, a w wieku 12 lat napi
sał grę Blastar, której akcja toczyła się 
w kosmosie. W 1989 r. wyemigrował do 
Kanady, a trzy lata później zamieszkał 
w USA, gdzie zdobył dyplom z ekonomii 
i fizyki. Rzucił studia doktoranckie, by 
rozpocząć własną działalność. Założony 
z bratem w 1995 r. Zip2 był startupem 
tworzącym internetowe bazy danych dla 
wydawców gazet. Gdy osiągnął sukces, 
został wykupiony za ponad 300 mln do
larów. 

Z zapleczem finansowym w postaci 
22 mln dolarów otrzymanych ze sprze
daży Zip2 Musk od razu założył kolejne 
przedsiębiorstwo. Mając świadomość 
postępującej komputeryzacji i ludz kiego 
dążenia do wygody, zainwestował w sys
tem bankowości online. Firma X.com, 
w 2001 r. przemianowana na PayPal, to 
nic innego jak szybkie przelewy; system 
płatności, do którego nie jest konieczne 
posiadanie konta w banku. PayPal rów
nież znalazł nabywcę w postaci serwisu 
eBay, co zasiliło konto Muska o kolejne 
miliony.

Gdy mowa o rewolucji w dziedzinie 
przemysłu, Musk wykłada środki i mówi: 
„Zróbmy to”. W 2008 r. został dyrektorem 
generalnym Tesla Motors, firmy specja
lizującej się w tworzeniu pojazdów elek
trycznych. Pierwszy wyprodukowany sa
mochód — sportowy roadster — jeszcze 
jako prototyp pojawił się w garażu wspo
mnianego już filmowego Tony’ego Star
ka. W ciągu ostatnich dziewięciu lat fir
ma Tesla Motors wyprodukowała rów
nież Model S, Model X i Model 3. Zgod
nie z koncepcją firmy, z czasem produ
kowane modele będą coraz tańsze i bar
dziej powszechne.

Na rewolucji w motoryzacji nie koń
czą się możliwości i ambicje Elona. Inne 
projekty, których Musk jest częścią, to 
SolarCity i Hyperloop. Pierwszy z nich 
specjalizuje się w produkcji ogniw foto
woltaicznych wytwarzających energię 
elektryczną z promieni słonecznych. Od
nawialną energią ma być zasilany dru
gi projekt, stanowiący system szybkiego 
transportu. Kapsuły umieszczone w ru
rach pod niskim ciśnieniem miałyby 
przewozić ludzi i towary na odcinku Los 
Angeles–San Francisco, poruszając się 
z prędkością ponad tysiąca kilometrów 
na godzinę. By nie obudowywać całego 
kraju rurami, system łączyłby miasta 
USA w odległości do 1500 km, gdyż, jak 
twierdzi Musk, „nikt nie chciałby żyć 
w Rurolandii”.

Warto również wspomnieć, że naj
nowszy projekt Elona — Neuralink — 
zgodnie z koncepcją transhumanizmu 
dążący do połączenia ludzkiego móz
gu z komputerem, ma stanowić zabez
pieczenie gatunku ludzkiego przed roz
wijającą się sztuczną inteligencją, ale 
i rozwiązanie w przypadkach uszko
dzeń mózgu.

SpaceX

„Podczas gdy Mark Zuckerberg chce 
wam pomóc udostępnić zdjęcia boba
sów, Musk pragnie... cóż... ocalić ludz
kość przed dobrowolnym lub przypad
kowym unicestwieniem”1.

Najbardziej przełomowy z punktu wi
dzenia zwykłego śmiertelnika jest pro
jekt zapoczątkowany już w 2002 r., po 
odejściu Muska z zarządu PayPal. Zafa
scynowany lotami kosmicznymi, urze
czony możliwością uczynienia świa ta 
lepszym, zaangażował się w działania 

1 A. Vance, Elon Musk. Biografia twórcy Pay-
Pal, Tesla, SpaceX, przeł. A. BukowczanRzeszut, 
Kraków 2016.
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Start rakiety kosmicznej (https://www.flickr.com/photos/spacex/with/29343905184/)

Kapsuła Dragon w kosmosie (https://www.pexels.com/photo/spacerocketorbitgalaxy23769/)
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organizacji o nazwie Mars Society, sku
piającej się na idei skolonizowania Czer
wonej Planety. Początkowe plany doty
czące wysłania na Marsa myszy spotka
ły się z obawami o zdrowie psychiczne 
Muska. Wydaje się bowiem, że ostatnim 
ambitnym programem lotów kosmicz
nych był zrealizowany przez NASA Apol
lo, a człowiek nieprędko dotrze dalej niż 
na Księżyc. 

Musk, rozczarowany NASA i jej bra
kiem jakiegokolwiek realnego programu 
lotu na Marsa, zaangażował swoje środ
ki finansowe w przemysł taniego budo
wania rakiet. Cel: stukrotne zmniejsze
nie kosztów misji kosmicznych. Obniże
nie kwoty przeznaczonej na produkcję 
oraz tworzenie rakiet wielokrotnego użyt
ku miało zapewnić firmie status „ko
smicznych tanich linii lotniczych”, spe
cjalizujących się w transporcie ładunków 
badawczych, komercyjnych czy niewiel
kich satelitów. Począwszy od silników aż 
po kapsuły — wszystko miało być stwo
rzone od podstaw i nadające się do po
nownego wykorzystania.

SpaceX rozpoczęło budowę z cha
rakterystycznym dla Muska entuzja
zmem, narzucając szaleńcze tempo, 
dlatego już w 2008 r. jako pierwsze pry

watne przedsiębiorstwo mogło święto
wać udany start rakiety Falcon 1. Nie
długo później firma Muska osiągnęła 
jeszcze większy sukces. Falcon 1 umieś
cił swego pierwszego satelitę na orbi
cie Ziemi, a za pomocą Falcona 9 uda
ło się wystrzelić kapsułę zaopatrze
niową Dragon na Międzynarodową 
Stację Kosmiczną (ISS) we współpracy 
z NASA. Nigdy wcześniej prywatna in
stytucja nie dokonała tak wiele w dzie
dzinie kosmonautyki.

Jak skolonizować Marsa?

Plany Muska są zuchwałe, ale nie 
brzmią już tak niedorzecznie jak na po
czątku działalności SpaceX. Milioner 
wprost informuje, że chciałby ocalić 
ludzkość przed zagrożeniami, które 
w przyszłości mogą doprowadzić do 
katastrofy i uniemożliwić gatunkowi 
ludzkiemu dalsze funkcjonowanie na 
Ziemi. By przeżyć, człowiek musi stać 
się istotą międzyplanetarną, stworzyć 
sobie przyjazne warunki w kosmosie. 
Najlepiej nadaje się do tego nasz czer
wony sąsiad, naturalnym krokiem jest 
więc dla Muska eksploatacja planety 

Artystyczna wizja rakiety w kosmosie (https://www.flickr.com/photos/spacex/with/29343905184/)
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i zbudowanie na niej samowystarczal
nego miasta. Pierwsze misje z wykorzy
staniem załogowego statku kosmiczne
go zaplanowane są około 2025 r.

Oczekiwania, jakie SpaceX ma wo
bec pierwszych marsjańskich lotów, to: 
zdobycie wiedzy, jak transportować ła
dunki z Ziemi na Marsa, ustalenie 
obecności surowców, takich jak woda, 
określenie miejsc do rozładunku, ewen
tualnych zagrożeń i możliwości, jakie 
Czerwona Planeta oferuje2. By przed
sięwzięcie zakończyło się sukcesem, 
muszą zostać spełnione odpowiednie 
warunki: wykorzystanie statków wielo
krotnego użytku, tankowanie na orbi
cie, produkcja paliwa na Marsie, do 
której użyte mają być metan i tlen3. 
Statek zaprojektowany na potrzeby mi

2 Informacje pochodzą z prezentacji E. Mu
ska dostępnej na oficjalnej stronie SpaceX (www.
spacex.com/mars).

3 Tamże.

sji ma pomieścić 100 osób lub 100 t ła
dunku i odbyć podróż Ziemia–Mars 
w 80 dni. Musk przedstawił swój pro
gram na Międzynarodowym Kongresie 
Astronomicznym w Guadalajara (Mek
syk) w 2016 r. 

Na Marsie nie kończy się nasz 
układ słoneczny, dlatego Musk planu
je dalszy podbój kosmosu, obejmują
cy Saturna i Jowisza oraz ich księży
ce — Europę i Enceladusa. Człowiek, 
który w ciągu 15 lat od zera zbudował 
firmę będącą przyszłością lotów ko
smicznych, otwiera przed ludzkością 
szansę i zachęca do wspierania mię
dzyplanetarnego projektu. Możliwe, 
że już za kilkanaście lat, wzorem bo
hatera powieści Andy’ego Weira, czło
wiek wykopie swojego pierwszego 
marsjańskiego ziemniaka.

 
Karolina Pocielej 

III rok filologii polskiej UP

Dla ciekawych świata

Kapsuła Dragon w kosmosie (https://www.pexels.com/photo/spacerocketorbitgalaxy23769/)
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Rozdział 3

— Madre de Dios — usłyszałam 
mamrotanie Jinna, jego szybko wykle
paną litanię do niebios. Nie wiedzia
łam, czy wyklina Boga, czy modli się 
o litość i błogosławieństwo dla zmar
łych. — Hijos de puta...

A to zrozumiałam doskonale. Odsu
nęłam się na bok, pod jeden z topor
nych regałów, starając się zlać z tłem. 
Jedyne, co mogłam teraz robić, to ob
serwować. Magia szamotała się we 
mnie niecierpliwie, wetknęłam więc dło
nie pod pachy, starając się uspokoić. 
Nie mogłam teraz wybuchnąć. 

Patrzyłam, jak Trisha miota się, 
przytrzymywana przez Thomasa i Sa
muela. Babunia Fenny objęła ją od ty
łu, tuląc do piersi. Wilkołaczyca była 
w kompletnej rozsypce. Łzy, wraz z ma
kijażem, spływały po jej hebanowych 
policzkach. Jęczała, jakby była w ago
nii, a usta przypominały teraz otwartą 
ranę. Cała elegancja i opanowanie, 
którym emanowała jeszcze przed tele

fonem, zniknęła. Była tylko załamaną 
krzywizną rozpaczy, skuloną tuż przy 
swoim Alfie, próbując powstrzymać się 
od przemiany. Biały tatuaż kruka za
lśnił na jej przedramieniu, gdy mocno 
objęła trzymające ją ramiona babuni. 
Również Omega przeszedł całkowitą 
przemianę — zmiękł, złagodniał. Bez 
problemu mogłam zobaczyć, jak wielki 
ból widniał w jego oczach, gdy przyło
żył czoło do czoła kobiety. 

— Noc zawyje — szepnął cicho — 
gdy wyjdziemy na łowy. 

— Noc zawyje — wyjęczała, próbu
jąc odpowiedzieć na zawołanie goń
czego. — Zawyje, zawyje, zawyje...

Ciąg dalszy nastąpi. 

Pewnego dnia w pełnym formacie! 

Zapraszam na mój profil instagramo
wy, na którym co jakiś czas będę infor
mować o postępach w pracy nad książ
ką: @shemmeralex 

Aleksandra Pilch 
II rok informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa UP

OSTATNIA WIEDŹMA

Opowiadanie

ALEKSANDRA PILCH 

Zdarzyło się pewnego dnia, że wylądowa-
łam na informacji naukowej i biblioteko-
znawstwie, chcąc w przyszłości okupować 
biblioteki, i tak już zostało. Piszę w każdej 
wolnej chwili — głównie kulę się w kącie po-
koju, klepiąc pospiesznie w klawiaturę 
w obawie, że hałdy książek, upchane na 
każdej wolnej powierzchni, w końcu zwalą 
mi się na głowę. Namiętnie również dbam 
o swoje nałogi, ponieważ, choćbym chciała, 
to nigdy nie umiałabym odmówić sobie ka-
wy (pomińmy już, że byłby to grzech śmier-
telny) ani bazgraniu byle czego byle gdzie. 
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Studentka ze Wschodu

Pierwsze wrażenia
Nazywam się Katarzyna Polańska, studiuję 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro
dowej w Krakowie i chcę swoje życie zawo
dowe związać z dziennikarstwem oraz pra
cą w public relation. Kiedy dowiedziałam 
się o możliwości studiowania Ukraińców 
w Polsce, spodobała mi się idea zamieszka
nia w tym kraju. Oczywiście zadałam sobie 
pytanie, jakie miasto będzie najlepszym 
miejscem do życia studenckiego. Kraków to 
fascynujące miejsce z przepięknymi zabyt
kami, nowymi budynkami, centrami handlo
wymi i zakładami pracy, muzeami i galeria
mi sztuki, które oszałamia swoją różnorod
nością i długą historią, więc nic dziwnego, 
że mój wybór padł właśnie na to miasto.

Pod koniec 2012 r. zaczęłam chodzić na 
zaawansowane kursy języka polskiego i już 
w 2014 r. pojechałam uczyć się na roku „ze
rowym” na Politechnice Krakowskiej, po 
czym zaczęłam studia na Uniwersytecie Pe
dagogicznym. Moje pierwsze wrażenia 
z Polski pozostaną niezapomniane. Wszyst
ko było takie nowe i niezwykłe, że nawet 
pójście do sklepu wywoływało we mnie za
chwyt. Dla ludzi takich jak ja, którzy urodzi
li się w państwach byłego ZSRR, zamiesz
kanie w kraju Unii Europejskiej daje mnó
stwo perspektyw, aby zmienić swoje życie 
i rozpocząć je od nowa, poznać ludzi innej 
narodowości oraz zdobyć wyższe wykształ
cenie. 

Kocham swój kraj i jestem dumna, że 
urodziłam się właśnie tam. Dopóki jednak 
nie zmieni się władza i państwo nie zacznie 
się rozwijać, powrót wydaje mi się niemożli
wy. Istnieją różne problemy w systemie eko
nomicznym i socjalnym, a niekompetencja 
ludzi na wysokich stanowiskach doprowa
dza do ogólnej destabilizacji. Kolejnym 
czynnikiem, który spowodował emigrację do 
Polski, jest poziom życia. W Polsce wszystko 
jest o wiele stabilniejsze: dobre drogi i za

dbane ulice, rozwinięta infrastruktura, duży 
wybór artykułów spożywczych... Nowi lu
dzie, którzy przybywają z różnych zakątków 
świata, ciekawe wydarzenia i miejsca, moż
liwość podróżowania bez wiz do słynnych 
europejskich miast — wszystko to czyni po
byt w Polsce bardzo atrakcyjnym dla cudzo
ziemców.

Życie studenta, jak wiadomo, nie ogra
nicza się tylko do nauki. W wolnym czasie 
najlepszym odpoczynkiem dla mnie jest 
spacer wzdłuż Wisły z przepięknym wido
kiem na Wawel. Uwielbiam również chodzić 
ze znajomymi do różnych restauracji i pró
bować tutejszych potraw. Bogate życie noc
ne na ulicach wokół rynku także jest świet
nym sposobem zrelaksowania się po wielu 
godzinach na uczelni. Tu każdy znajdzie 
coś, co będzie dla niego interesujące — im
prezy kulturalne i rozrywkowe niemal w każ
dym miejscu to duża zaleta miasta!

Oprócz studiów staram się pielęgnować 
moje hobby — fotografię. Dla mnie jest ona 
ważnym dopełnieniem życia i gdziekolwiek 
się znajdę, zawsze chcę robić ciekawe zdję
cia ludzi, architektury, krajobrazu. Na swoich 
fotografiach staram się przekazywać emocje 
i uczucia, pokazać, jak człowiek może żyć 
w harmonii ze środowiskiem, które go otacza. 
Uważam, że w przyszłości fotografowanie 
może stać się częścią mojego zawodu. 
W swojej twórczości chcę przenieść do Polski 
powiew ciekawego, twórczego dziennikar
stwa z kreatywnym podejś ciem i być może 
ekscentrycznymi, lecz porywającymi ideami. 
Przejść od prostego napisania tekstu do cze
goś znacznie większego. 

Kraków stał się dla mnie drugim do
mem i nigdy nie pożałuję swojego wyboru. 
To dla mnie niezwykła podróż i jestem 
szczęśliwa, że mogę ją tu i teraz podjąć!

 
Kateryna Polianska 

II rok filologii polskiej UP
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Z notesu historyka sztuki
Świat jest maskaradą; twarz, strój, głos — wszystko jest kłam
stwem. Każdy udaje kogoś, kim nie jest, wszyscy zwodzą 
wszystkich, nikt nie zna siebie samego1.

Francisco José de Goya y Lucientes — 
bo tak się nazywał1— przyszedł na świat 
30 marca 1746 r. w małej hiszpańskiej 
miejscowości Fuendetodos. Jego rodzina 
nie wyróżniała się niczym szczególnym, 
ojciec był rzemieślnikiem, a dziadek 
urzędnikiem. Pierwsze nauki pobierał 
u miejscowego malarza Joségo2, następ
nie wyjechał do Włoch. Po powrocie do 
kraju zajmował się malarstwem religij
nym. W trakcie licznych perypetii (kon
flikt ze szwagrem, wybór na członka 
Akademii św. Ferdynanda, odrzucenie 
kandydatury na nadwornego malarza) 
Goya zaczął piąć się po szczeblach ka
riery, stając się znanym i cenionym por
trecistą madryckiej arystokracji. W ten 
sposób zdobywał mecenat ważnych 
przedstawicieli oświecenia. W końcu 
w 1786 r. oficjalnie został mianowany 
malarzem królewskim. W 1789 r. uzyskał 
tytuł nadwornego malarza pary królew
skiej — Karola IV i Marii Ludwiki Par
meńskiej, a w 1799 r. awansował na naj
wyższe stanowisko pierwszego malarza 
nadwornego. Był to kamień milowy w je
go dalszym rozwoju artystycznym.

Nie był on jednak typowym dwor
skim twórcą, idealizującym swoich mo
deli. Tworząc portrety, wnikał w psychi
kę przedstawianych postaci, ukazując 
ich prawdziwą naturę i często nie kry
jąc ironii. Goya w swoich obrazach 
subtelnie przemycał brzydotę i auten
tyczność. Osiągnął idealny kompromis, 
malując w duchu klasycznych mistrzów 

1 Francisco Goya, cykl „Kaprysy”, rycina nr 6, 
1797–1798 — komentarz autora do ryciny.

2 José Luzán y Martínez — hiszpański malarz 
barokowy, malował na dworze Filipa V.

ku uciesze pary królewskiej; swoje 
prawdziwe intencje ukrywał w deta
lach, do których interpretacji potrzeba 
nie lada inteligencji. Idealnym przykła
dem takich zabiegów jest portret rodzi
ny Karola IV. Inni malarze oraz krytycy 

Czas przeszły

Francisco Goya, Saturn pożera swe dzieci, 
1819–1823, malowidło ścienne przeniesione na 
płótno, 143 × 81 cm, Museo Nacional del Pra
do, Madryt (http://www.kaczmarski.friko.pl/go
ya_saturn.html)
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określali go jako wręcz karykaturalny. 
Ów efekt nie był jednak zamierzony. 
W rzeczywistości artyście chodziło o jak 
najwierniejsze ukazanie członków kró
lewskiej familii — ich cech zarówno fi
zycznych, jak i psychicznych. Przykła
dem może być postać infantki — siostry 
Karola IV, kobiety w słusznym wieku, 
starej panny, ukazanej surowo i bez 
upiększeń. Uwiecznił przy tym niewin
ność i delikatność dzieci — infanta 
Franciszka czy Marii Izabeli.

W 1792 r. Goyę zaczęły trapić poważ
ne dolegliwości — paraliż, bóle brzucha, 
halucynacje, a nawet głuchota, z któ
rą — mimo częściowego wyleczenia — 
musiał zmagać się do końca życia. Do 
tej pory jednoznacznie nie stwierdzono 
przyczyn złego stanu zdrowia artysty. 
Malarz wrócił do pracy po rocznej rekon
walescencji, starając się przyjmować 
mniej zleceń. 15 lat później na Półwyspie 
Iberyjskim wybuchła wojna przeciwko 

Napoleonowi, a w jej następstwie krwa
wo stłumione powstanie Dos de Mayo 
w Madrycie. Na tle ówczesnej sytuacji 
postawa Goi odbierana była jako dwu
znaczna i konformistyczna, gdyż, z jed
nej strony, malował zmagania rodaków 
z okupantem, z drugiej zaś — portrety 
kolaborujących z francuskim cesarzem.

Gdy do władzy w Hiszpanii doszedł 
Ferdynand VII, Goya nie był już tak 
często wzywany do pracy na dworze. 
Niezadowolony z sytuacji politycznej, 
postanowił wycofać się z życia publicz
nego. Nabył Dom Głuchego — posiad
łość znajdującą się na obrzeżach Ma
drytu, która swoją nazwę zawdzięczała 
poprzedniemu właścicielowi, ale rów
nie dobrze charakteryzowała nowego 
lokatora. Prawdopodobnie Goya za
mieszkał tam wraz ze swoją kochanką 
oraz jej dziećmi. Jesienią 1819 r. artysta 
przeżył nawrót choroby. Uważa się, iż 
pod jej wpływem zaczął tworzyć nie

Czas przeszły

Francisco Goya, Rodzina Karola IV, ok. 1800–1801, olej na płótnie, 280 × 336 cm, Museo Nacio
nal del Prado, Madryt (http://www.dinartstudio.pl/info,plik:La_familia_de_Carlos_IV,_Francisco_
de_Goya.jpg)
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zwykle pesymistyczną serię obrazów 
nazywanych czarnymi. Była to seria 
14 dzieł, w których wykorzystał ciemną, 
ograniczoną paletę barw — głównie 
czerń i szarości. Miały one wyjątkowo 
intymny charakter i były prawdopodob
nie związane z depresją artysty, nawra
cającymi lękami, obserwowanym spo
łecznym rozpadem. Co najistotniejsze, 
były to malowidła ścienne. Sam Goya 
nie nadał im żadnych tytułów, uczynił 
to dopiero jego przyjaciel w 1828 r. 
Większość ukazanych scen rozgrywa 
się nocą, a niepokojące mocne światło 
wydobywa z mroku zniekształcone syl
wetki ludzkie. Grube pociągnięcia far
by nadawały obrazowi specyficzną fak
turę i deformowały kształty. Do najważ
niejszych dzieł tego cyklu zaliczają się: 
Saturn pożerający własne dzieci, Dwie 
staruchy jedzące zupę oraz Pielgrzym-
ka do źródła św. Izydora.

W 1823 r., po przywróceniu monar
chii absolutnej w Hiszpanii, rozpoczęły 
się konfiskaty majątków i prześladowa
nia francuskich kolaborantów. Po ogło
szeniu przez króla powszechnej amne
stii Goya w obawie przed represjami 
udał się do Francji. Po roku pobytu za
interesował się litografią. Całkowicie 
oddał się temu zajęciu — swoje prace 
tworzył, używając szkła powiększające
go ze względu na słabnący z wiekiem 
wzrok. Niedługo po otrzymaniu eme
rytury i ostatnim wyjeździe do Madry
tu doznał wylewu. Zmarł 16 kwietnia 
1828 r. w Bordeaux. Pozostawił po so
bie łącznie około 700 obrazów, 280 gra
fik (w tym 40 miniatur na kości słonio
wej) i 1000 rysunków. 

Francisco Goya jest jednym z naj
wybitniejszych malarzy hiszpańskich. 
Czerpał natchnienie z natury oraz dzieł 
wielkich mistrzów. Nie bał się poruszać 
tematyki społecznej, nigdy jednak nie 
przyjmował postawy moralizatorskiej. 
Życie go doświadczyło, ponieważ cięż

ko pracował na swój status. Wiele razy 
musiał udowadniać swój talent, a w ży
ciu prywatnym przeszedł wiele trud
nych chwil i niepowodzeń. Mimo to nie 
poddawał się, tworzył dalej, a jego 
twórczość ewoluowała razem z nim. 
Uciekał do sztuki nawet w chwilach za
łamania, tworząc własną wizję świata. 
Goya jest artystą, przy którego obra
zach warto przystanąć i oddać się 
reflek sji nad ludzką egzystencją, jej tru
dami i możliwościami. Oby inspirował 
współczesnych nam twórców tak, jak 
inspirował wielkich dziewiętnasto i dwu
dziestowiecznych mistrzów.

 
Paulina Kaca 

III rok filologii polskiej UP

Czas przeszły

Francisco Goya, Gdy rozum śpi, budzą się de-
mony, akwaforta, 21,5 × 15 cm, Museo del 
Grabado de Goya (http://foltynowicz.salon24.
pl/526850,gdyrozumspibudzasiedemony 
fran ciscogoya)
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Książki? Co to znaczy w dzisiejszych 
czasach: czytać książki? Jak? Kiedy? 
Jakie? Dlaczego? Na te i wiele innych 
pytań znalazłam odpowiedź na jednym 
z wykładów. Dowiedziałam się, że 60% 
społeczeństwa nie czyta i nie potrafi 
podjąć dyskusji na różne tematy — by
łam przerażona... Może nie tyle przera
żona, ile zniechęcona. Jeśli tak dalej 
pójdzie, to staniemy się państwem wtór
nych analfabetów. Jak tworzyć demo
krację, kiedy ludzie przestają mieć swo
je zdanie, a tak naprawdę nie mają 
w ogóle zdania? Żyjemy w XXI w., 
a niebawem komunikacja stanie się 
czymś abstrakcyjnym, czymś zupełnie 
niezrozumiałym. 

Książki to najpiękniejszy dar, jaki 
można otrzymać. Czytając, człowiek 
pobudza swoją wyobraźnię, kreuje bo
haterów, tworzy miejsca, zjawiska — 
widzi po prostu więcej i czuje bardziej. 
Sporo osób twierdzi, że powinno się 
czytać tylko i wyłącznie po to, by zdo
być jakąś wiedzę, której od nas wykła
dowcy oczekują, czy posiąść informacje 
przydatne nam do tej lub innej pracy 
naukowej. Książki niosą za sobą coś 
o wiele więcej niż tylko zlepek słów. 
Czytając, poszerzamy horyzonty, kształ
tujemy osobowość, wyrabiamy sobie 
własne zdanie i stanowisko na dany te
mat, a przede wszystkim uczymy się 
empatii, której tak bardzo brakuje 
w dzisiejszych czasach. Gdybyśmy po

łowę czasu „przesiedzianego” na tele
fonach oddali książkom, życie stałoby 
się bardziej produktywne. Jasne, można 
rozmawiać o tym, co ciekawego dzieje 
się na Facebooku, albo przejrzeć wpisy 
miliona ludzi na Instagramie. Czy jed
nak warto? Czy to coś wnosi do nasze
go istnienia? Myślę, że bardziej wartoś
ciowe byłoby w tym czasie posłuchanie 
kolegi, który ma ochotę podzielić się 
spostrzeżeniami i wnioskami z ostatnio 
przeczytanej książki, mówiąc o tym, co 
mu dała, jak go zmieniła, czym go ubo
gaciła. Tylko tyle, a w dzisiejszych cza
sach — aż tyle! Mam nadzieję, że nie 
będzie mi dane żyć w ponurej rzeczywi
stości (na razie to tylko wizja), w której 
czytanie książek i jawne przyznawanie 
się do tego będzie traktowane jako czy
jaś słabość. Być może jednak będzie to 
miało inny, ciekawy, skutek. Kiedy książ
ki staną się zakazane, niedostępne, 
nielegalne..., wtedy sporo osób po nie 
sięgnie... Bo taka już nasza natura — 
to, co zakazane, smakuje najlepiej! 

Na koniec pragnę Wam życzyć, by
ście otwierali książki, gdziekolwiek się 
znajdujecie, byście czerpali z nich mą
drość, by Wam pomagały w codziennym 
życiu, by Was uczyły i kształtowały, by
ście wymieniali się myślami, poglądami 
i wreszcie — by sprawiały Wam ogrom
ną radość! 

Dominika Cieślar 
I rok stosunków międzynarodowych UP

Moc słów

Kto czyta, żyje 
podwójnie



39

Dzień drugiego kwietnia tego roku był 
dla mnie bardzo ważny — w Teatrze 
Barakah odbywał się spektakl Czarny 
pistolet. Scenariusz napisał Filip Bo
chenek, on też wyreżyserował całe 
przedstawienie, a w zasadzie mono
dram, w którym wykorzystał piosenki 
Włodzimierza Wysockiego. 

Akcja rozpoczyna się dość zwyczaj
nie. Widzimy mężczyznę w średnim 
wieku, który wraca do domu, przebiera 
się. Dom umeblowany jest raczej skrom
nie: łóżko, mała szafka, wieszak na 
ubrania i coś, co wydaje się dziwne, 
mianowicie wiszące na ścianie zdjęcie 
z podstawówki, na którym niektóre oso
by zostały przekreślone czerwonym fla
mastrem. Poza tym jednak wszystko 
jest nadzwyczajnie... zwyczajne. Prze
ciętność jawi nam się już na samym 
początku. Według mnie miało to na ce
lu przedstawienie zwykłości, codzien
ności. Patrzcie państwo! Tak mieszka 
większość ludzi! Zdecydowanie zgene
ralizowano ludzkie życie, ale dzięki te
mu każdy widz mógł się utożsamiać 
z tym, co dzieje się na scenie. 

Szarość kolorów odzwierciedlała 
nastrój żałoby towarzyszący spektaklo
wi. Inność stanowi tu jedynie zdjęcie, 
mówiące, że mężczyzna jest w tym wie
ku, kiedy śmierć zagląda przez okno 
naszego życia i może się zjawić w każ
dej chwili. Główny bohater siada na 
krześle pośrodku pokoju i po kilku mo
mentach zdradzających zdenerwowa
nie oznajmia: „Wkurwiłem się”, po czym 
idzie do szafki i wyciąga wódkę. Wód

ka stanowi tutaj ważny rekwizyt. Boha
ter upija po trochu z butelki przez cały 
spektakl. Wraz z upływającym czasem 
maleje zawartość butelki. To bardzo 
wymowne. 

Dowiadujemy się, że bohater wraca 
z pogrzebu. Zachowanie ludzi w czasie 
pochówku oraz sam fakt śmierci przy
jaciela o pseudonimie Wilczu wywołały 
u niego falę uczuć. Wylewa z siebie ca
ły żal, śpiewając piosenki i akompaniu
jąc sobie na gitarze. Mimo iż śpiewa 
w różnych językach, robi to tak emocjo
nalnie, że nie jest konieczna ich znajo
mość. Cały monodram wydaje się chao

Czarny pistolet 

Coolturka

Scenariusz i reżyseria: Filip Bochenek
z wykorzystaniem piosenek Włodzimierza Wysockiego
Obsada: Krzysztof Bochenek
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Coolturka

tyczny, zapewne dlatego, że w głowie 
głównego bohatera szumi alkohol, a on 
prowadzi rozmowę sam ze sobą. Czę
sto się zapomina, próbuje odtworzyć 
utraconą młodość. Wspomina czasy, 
kiedy Wilczu, który był ministrantem, 
uczył go pić, palić, po czym przekreśla 
go na powieszonym zdjęciu. 

Śmierć przyjaciela wywołała u bo
hatera refleksję na temat przemijania 
i kruchości ludzkiego życia. Nie spo
dziewał się, że będzie opłakiwał kole
gę. Był przekonany, że umrze pierwszy. 
Następują wspomnienia, przeplatane 
wzruszającymi lub wesołymi piosenka
mi, w zależności od przywoływanej hi
storii. 

Tytułowy czarny pistolet to zabaw
ka, której historia najbardziej zapadła 
mężczyźnie w pamięć. Wstrząsająca 
jest opowieść o tym, jak razem z Wil
czem dostali czarne pistolety, co skoń
czyło się tragedią, po której rodzice 
zniszczyli zabawki. Główny bohater od 
zawsze był wyobcowany. Szukał sensu 
życia, zwiedzając świat razem z Wil
czem, prawdopodobnie był niespełnio
nym artystą. Do końca nie poznajemy 
jego imienia, więc staje się on jakby 
każdym, kto przeżył śmierć kogoś bli
skiego. Nieodpalony papieros w ustach 
mężczyzny symbolizuje próbę przysto
sowania się do społeczeństwa. Bohater 
przyznaje, że nie pali. Czy jest jednak 
coś, co bardziej zbliża sąsiadów niż 
wspólne palenie przed blokiem? „Dia
log” z pająkiem ukrytym w gitarze jest 
finałem akcji. Pada szereg trywialnych 
pytań, na które nie ma odpowiedzi. 
W pająku bowiem kryje się tajemnica 
życia, przemijania. Bohater od złości, 
przez smutek, żal i wspomnienia, do
chodzi ostatecznie do zrozumienia. Do
tarła do niego prawda o tym, że każde
go czeka śmierć. Wszyscy jesteśmy wo
bec niej równi, nawet mały pajączek 
ukryty w gitarze.

Aktor, mimo że był sam na scenie, 
świetnie sprostał zadaniu. Wiadomo, 
że trudno jest skupić uwagę ludzi przez 
ponad godzinę, jednak w Krzysztofa 
Bochenka każdy widz wpatrywał się 
z zapartym tchem. Ciągle zachwycał 
i zaskakiwał, sprawiając, że upływają
cy czas nie miał żadnego znaczenia. 
Wprowadził w biografię bohatera, opo
wiedzianą od wczesnej młodości aż do 
czasów współczesnych. Pozwolił ujrzeć 
świat jego oczami, wywołał też wiele 
refleksji. Wspaniały głos, pięknie odda
jący emocje, sprawiał, że można było 
wzruszyć się do łez. Nie zabrakło jed
nak momentów wywołujących u pu
bliczności salwy śmiechu.

Ciągłe chodzenie bohatera wokół 
mieszkania, zataczanie kół, pewna nie
uchronność zdarzeń ukazana w spek
taklu — to wszystko urzekło mnie do 
reszty. Drugi kwietnia był dla mnie 
ważnym dniem — dniem przemyśleń, 
rozważań o śmierci, jej nieuchronności. 
Pojawiła się również tak rzadka dzisiaj, 
a jakże potrzebna, refleksja nad prze
mijaniem. 

Myślę, że jest to historia każdego 
człowieka, który choć raz przeżył utratę 
kogoś bliskiego. Pogrzeb to moment za
stanowienia nad relacjami, jakie łączyły 
nas ze zmarłym, oraz wspominania do
brych chwil. Dziś w szalonym pędzie ży
cia ludzie nie tracą czasu na refleksję. 
Dla mnie jednak wspaniałym przeży
ciem było odczuwać to, co główny boha
ter, uczestniczyć w jego świecie i uczyć 
się zrozumienia. Spektakl polecam każ
demu, kto lubi czasami zatrzymać się 
i zastanowić nad życiem. Szczególnie 
gorąco zachęcam zwolenników poezji 
śpiewanej, ponieważ przedstawienie nie 
tylko prowokuje refleksję, ale ma rów
nież ogromną wartość artystyczną.

 
Klaudia Sordyl 

I rok filologii polskiej UP
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Z pędzlem wśród studentów

Jest to eksperymentalna przestrzeń ga
leryjna studentów Wydziału Sztuki Uni
wersytetu Pedagogicznego. Zaprasza
my do współpracy studentów wydzia
łów artystycznych Akademii Sztuk Pięk
nych, a także uczelni niezwiązanych ze 
sztukami wizualnymi. Co daje nasza 
galeria? Wolność. Każdy może pozo
stawić jakąś cząstkę siebie, uwolnić 
swój talent. 

Specyfikacja: wymiary 200  × 150 cm, 
wysokość 300 cm. Ściany białe, istnieje 

możliwość pomalowania ich na dowol
ny kolor. Na podłodze kafle szare, ma
towe. Sufit biały z płytami styropiano
wymi na aluminiowym stelażu. Istnieje 
możliwość ich demontażu, a przez to — 
otwarcia przestrzeni pod dachem. 
Drzwi białe, można je zdemontować. 
Jedna świetlówka pod sufitem. Jedno 
gniazdko elektryczne.

Koordynator: Marta Baron
Adres email: galeria43.20@gmail.com
Telefon: 797 631 441

Tytuł wystawy: „O, choinka”
Czas trwania: 14–22 XII 2016

Instalacja site-specific1 według pomys
łu Marty Baron, Magdaleny Kirjazow 
i Jakuba Starzyńskiego. Koło Artystycz
noNaukowe Instytutu Edukacji Arty
stycznej i Malarstwa dostało do dys
pozycji od władz Instytutu przestrzeń 
byłej rekwizytorni, wielkości schowka 
na miotły, jako galerię. Ponieważ jeste
śmy ambitnymi przedsiębiorcami, nie 
zraziliśmy się tym faktem. Wręcz prze
ciwnie, postanowiliśmy podejść z sza
cunkiem do tego miejsca i wykorzystać 
jego potencjał. Zamieniliśmy rekwizyty, 
stare zniszczone przedmioty służące do 
układania martwych natur, w ready- 

1 Site specific — dzieło sztuki, którego sens 
i znaczenie jest związane z konkretnym miejscem. 
Jego powstanie musi poprzedzić dokładne zbada
nie kontekstu historycznego, socjologicznego 
i kulturowego danej przestrzeni.

GALERIA 43/20
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-mades2. Nakręciliśmy wideo, na któ
rym widać, jak wchodzimy w relację 
z tymi obiektami, zmontowane. 

Tytuł wystawy: „Projekt Burak”
Czas trwania: 13–27 I 2017

Instalacja powstała na bazie perfor
mansu3 dokamerowego4 Ani Gurdek 
o tym samym tytule. Działanie to poru
szało temat zestawu negatywnych cech, 
które nazywane są „wadami narodowy
mi” Polaków. Do powstania instalacji 
użyto 2 kg buraków, które zostały rozbi
te o ścianę w czasie przygotowania 
przestrzeni. Koordynator ugryzł jedne
go, nadając mu całkiem nowe znacze
nie.

Tytuł wystawy: „Bajka o malarstwie” 
Czas trwania: 24 II–8 III 2017

Wystawa zbiorowa studentów z Pra
cowni Malarstwa prof. Grażyny Boro
wik. W wystawie wzięli udział: Halina 
Jeziorska, Kinga Krzyś, Małgorzata 
Mirek, Paula Nepelska, Natalia Po
ciask, Maciej Ptasiński, Krystyna 
Sliusarev ska, Zuzanna Smolińska, 
Katarzyna Sojka, Jakub Starzyński, 
Agnieszka Surmacz i Joanna Wałek. 
Tematem obrazów było przedstawie
nie szafek, w których studenci trzyma
ją swoje przybory malarskie. W ten 
sposób za pomocą iluzji (malowane 
szafki są iluzją prawdziwych) artyści 
demaskują „war sztat iluzjonisty”, czy

2 Ready-mades — przedmioty codziennego 
użytku podniesione do rangi dzieła sztuki.

3 Performans — dzieło sztuki, które dzieje się 
w określonym miejscu i czasie; rodzaj przedsta
wienia. Obiektem w tym wypadku staje się sytua
cja, której elementami są ciało artysty performe
ra, rekwizyty oraz relacja z publicznością.

4 Performans dokamerowy — performans, 
którego akcja nie rozgrywa się przed publicznoś
cią, ale wszystko rejestruje kamera.

li pokazują narzędzia, które przyczy
niły do jej wykonania. Te przedmioty 
stały się jednocześ nie i narzędziem, 
i dziełem sztuki.

 
Marta Baron 

II rok malarstwa UP

Z pędzlem wśród studentów
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Kłamczing

Życie jest piękne. To stwierdzenie śmia
ło możemy uznać za jedno z najczęś
ciej powtarzanych kłamstw, tuż obok 
„nic mi nie jest” i „będzie dobrze”. Pro
paganda szczęścia, motywacji i sukce
su napiera na nas z największą od kil
ku lat siłą. Terminarze wszelakich „koł
czów” i „trenerów osobowości” pękają 
w szwach, podobnie zresztą jak ich 
portfele. Za jedyne 1000 zł (+ VAT) mo
żemy przez 20 minut posłuchać fraze
sów brzmiących jak wyszarpnięte z hol
lywoodzkiego filmu dla nieszczególnie 
wymagającej młodzieży, a za dodatko
we 200 otrzymamy jeszcze garść babci
nych przysłów w nowoczesnym wyda
niu oraz promocyjny długopis z niebie
skim wkładem i dorobioną ideologią 
(„napisz na nowo historię swojego ży
cia!”, „stwórz własny scenariusz swoje
go sukcesu [sic!]”).

Takie kłamstwa za pieniądze po
winno się uznawać za chorobę cywili
zacyjną. Już w latach dziewięćdziesią
tych XX w. pospólstwo było systema
tycznie przekonywane o niewątpliwie 
wielkich możliwościach płynących ze 
sprzedaży wybielaczy i barwionego tal
ku (aż się łezka w oku kręci na wspo
mnienie firmy Amway), ale wtedy wia
ra w takie utopijne bzdury mogła być 
jakoś usprawiedliwiana — początki ka
pitalizmu po latach komunistycznego 
reżimu z pewnością zawróciły ludziom 
w głowach. A teraz? Co mamy na swo
je wytłumaczenie?

Ostatnio poruszenie wywołał znany 
kołcz i piewca motywacji Łukasz Jakó
biak. Postanowił wykorzystać naiwność 

swoich wiernych wyznawców i zagrał 
sprawnie na ich uczuciach jednym 
z wielu oszustw — pod pretekstem „wi
zualizacji” przydając sobie lajków, wy
świetleń i komentarzy. Otóż pan Łu
kasz — Z Bożej Łaski Kołcz Polski — 
wmówił swoim obserwatorom, iż Ellen 
DeGeneres, królowa talkshow, zaprosi
ła go do swojego programu. Po ogło
szeniu tej informacji na profilu Jakóbia
ka oczywiście posypały się gratulacje, 
portale plotkarskie w radosnym szale 
jęły pisać quasiartykuliki o naszym no
wym bohaterze... Po kilku dniach spraw
ca całego tego zamętu przyznał, że je
go wizyta u Ellen była mistyfikacją. 
Nasz sprytny przedsiębiorca tak na
prawdę jedynie wybudował studio — 
niemal idealną kopię tego z Hollywo
od, wynajął aktorkę, która miała grać 
rolę słynnej Amerykanki, i stwierdził, że 
to, co jeszcze 50 lat temu nazwaliby
śmy operetką lub teatrzykiem, a teraz 
zyskało nową nazwę i udawane zna
czenie — stało się jego osobistym suk
cesem. Ba! Sukcesem na skalę Polski, 
a nawet skalę globalną, sukcesem co
achingu, sukcesem historycznym, suk
cesem, przy którym bledną Grunwald, 
powstanie wielkopolskie i Solidarność. 
Proszę mnie nie pytać, dlaczego ów 
projekt na takie miano sobie zasłużył. 
Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie pan 
Łukasz nie wybudził się jeszcze ze swo
jego wizualizacyjnego snu.

Trenerzy rozwoju osobistego mnożą 
się jak grzyby po deszczu i podobną 
wartość sobą prezentują — może 
i smak pozwala ich przełknąć (chociaż 

Felieton
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nie każdemu), ale dla ludzkiego organizmu są niemal bezwar
tościowi. Miałkie gadanie, wmawianie ludziom nieprawdy (bo 
NIEludzkie życie NIE ma sensu w skali wszechświata i gadanie 
jakiegoś wyżelowanego gogusia nie zmieni tego, że nasze istnie
nie jest jedynie igraszką bogów), sprzedawanie pustych słów 
i obietnic bez pokrycia, wykorzystywanie ludzkiej próżności... Oto 
zajęcia, na których najlepiej zarabia się w dzisiejszych czasach. 
Pozostaje nam tylko czekać na ruch ewolucji. 

 
Julia Koziołek 

I rok filologii polskiej UP

Felieton

https://www.facebook.com/20m2Lukasza/posts/1100106913433123:0
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Się dzieje

25 kwietnia 2017 r. odbył się w Klubie 
Studenckim UP „Bakałarz” Festiwal 
Studenckich Kół Naukowych Uniwersy
tetu Pedagogicznego im. KEN w Krako
wie, którego główną nagrodą był Pu
char Prorektora ds. Studenckich. 

Na Festiwalu zaprezentowało się 
21 kół naukowych. Oto tytuły i autorzy 
wystąpień:

— Pedagogika specjalna — pasja, 
otwartość, niepowtarzalność — Stu
denckie Koło Naukowe Pedagogiki Spe

Studenckie koła naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego 

w klubie Bakałarz

Jury wraz z laureatem Nagrody Specjalnej Samorządu Doktorantów — Studenckim Kołem Na
ukowym Historyków im. Joachima Lelewela (fot. P. Fudala)
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cjalnej (Dominika Bek, Dominika Bąk, 
Karolina Kilar), opiekun: dr hab. Kata
rzyna Plutecka, prof. UP;

— A właściwie dlaczego Koło Ma-
tematyków? — Koło Matematyków UP 
(Dorota Ruchała, Anna Wicher, Karoli
na Kalemba), opiekun: dr Agnieszka 
Kowalska;

— Od zera do designera” — Stu
denckie Koło Naukowe Wzornictwa 
PROTOTYP (Łukasz Leśniak, Izabela 
Pawluśkiewicz, Bartosz Stańczyk), opie
kun: mgr Marcin Nowak;

— Działalność Studenckiego Koła 
Naukowego Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa — Studenckie Koło Naukowe Edu
kacji dla Bezpieczeństwa (Magdalena 
Bubak, Sylwia Jankowska, Robert Fąfa
ra), opiekun: dr Rafał Kopeć;

— Archetypowi pomocnicy — 
12 strategii radzenia sobie z życiem — 
Studenckie Koło Naukowe Wspomaga
nia Rozwoju Człowieka „Auxilium” 
(Paulina Stefaniuk, Anna Słonina, Ka
mil Piekarz), opiekun: dr Urszula Tokar
ska;

— O krok od czytania w myślach. 
Zarys działalności Koła „Sensorium” — 
Koło Naukowe Studentów Psychologii 
UP „Sensorium” (Monika Kozakiewicz, 
Justyna Skowronek, Adrianna Schnei
der), opiekun: prof. Krzysztof Mudyń;

— Mobilny system monitoringu za-
nieczyszczenia powietrza — Studenc
kie Koło Naukowe Ekotechników (Mate
usz Doll, Jacek Nowak), opiekunowie: 
prof. Krzysztof Pytel, dr inż. Małgorzata 
PiaskowskaSilarska;

— Arnica. Nasza działalność — 
obóz wakacyjny Jaworze 2016 — Stu
denckie Koło Naukowe Przyrodników 
ARNICA (Klaudia Bułka, Jan Bagiński), 
opiekun: dr Bartłomiej Zyśk;

— AI, komu to potrzebne? — Koło 
Naukowe Architektów Informacji (Zbi
gniew Gaweł, Bartosz Smreczyński), 
opiekun: dr Stanisław Skórka;

— Cierpienia młodego grafika — 
Grupa Grafików Projektantów UP (Mar
ta Stec, Magdalena Wasilewicz, Kata
rzyna Czerwinska), opiekun: mgr Kata
rzyna Wojdyła;

— Edukacja — innowacja — SNEC — 
Studenckie Koło Naukowe Studencko
Nauczycielska Edukacja Cyfrowa (Mar
tyna Świercz, Karolina Skowron), opie
kun: dr Joanna Pitura;

— Rola koła naukowego w kontek-
ście wszechstronnego rozwoju studen-
tów — Studenckie Naukowe Koło Peda
gogów (Magdalena Gruszecka, Katarzy
na Zaremba), opiekun: prof. Andrzej 
Ryk;

— Nauka jest w naszej naturze — 
Studenckie Koło Naukowe Geografów 
(Paulina Mareczka, Maria Kalwińska, 
Piotr Cybul), opiekunowie: dr Daniel 
Okupny, dr Paweł Struś;

— Zawrót głowy od sukcesów? 
KNSIP — jego działalność i plany — 
Koło Naukowe Studentów Instytutu Po
litologii (Artur Powroźnik, Ewa Kupczyk, 
Kinga Łukaszyk), opiekun: dr Łukasz 
Stach;

— NOTO — Notatnik Artysty — Koło 
Naukowe „Kwadrat” Studentów i Dokto
rantów Wydziału Sztuki UP (Konrad Pesz
ko, Michał Tokarz, Katarzyna Zolich), 
opiekun: prof. Halina CaderPawłowska;

— Mistrzowie spisków — o nietypo-
wym talencie rodziny Borgiów — Koło 
Naukowe Italianistów UP „Italianissi
mi” (Wioletta Michalczyk, Marta Ptak, 
Klaudia Kluczkiewicz), opiekun: mgr 
Paulina KwaśniewskaUrban; 

— Pomagając innym, wzbogacamy 
siebie — Koło Naukowe Animatorów 
Społeczności Lokalnej Instytutu Pracy 
Socjalnej UP Kraków (Anna Waligór
ska, Helena Rumina, Klaudia Kowal
ska), opiekunki: dr Ewelina Zdebska, 
dr Józefa Matejek;

— Życie studenta (z) kołem się to-
czy — Koło Naukowe Germanistów 

Się dzieje
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(Anna Rymarczyk, Dominika Bielak), 
opiekunki: mgr Justyna Sekuła, mgr Jo
anna Gospodarczyk, mgr Barbara Mar
mol;

— Z historii studenckiego czasopi-
sma „You-rodivyj” — Studenckie Koło 
Naukowe Rusycystów (Magdalena Bła
żejewska, Dominika Borowska, Alek
sander Bylica), opiekun: prof. Aurelia 
Kotkiewicz;

— Interaktywny przyjaciel robot — 
Studenckie Koło Naukowe Elektryków 
i Mechatroników (Łukasz Panek, Michał 
Spólnik), opiekunowie: prof. Krzysztof 
Pytel, dr inż. Wiktor Hudy;

— W przeszłość i przyszłość z pa-
sją — Studenckie Koło Naukowe Histo
ryków im. Joachima Lelewela (Paweł 
Klęk, Monika Petela, Anna Grabarz), 
opiekun: prof. Hubert Chudzio.

Jury w składzie: Prorektor ds. Studenc
kich prof. Katarzyna Potyrała (przewod
nicząca), dr Marek Guzik, mgr Łukasz 
Bandoła, mgr Piotr Kciuk, mgr Jakub 
Pieczara, Alina Greliak oraz mgr Ma

rek Żołądek wyłoniło laureatów:
I miejsce: Koło Naukowe Animato

rów Społeczności Lokalnej Instytutu 
Pracy Socjalnej — prezentacja pt. Po-
magając innym, wzbogacamy siebie.

II miejsce: Studenckie Koło Nauko
we Geografów — prezentacja pt. Na-
uka jest w naszej naturze.

III miejsce: Koło Matematyków Uni
wersytetu Pedagogicznego — prezen
tacja pt. A właściwie dlaczego Koło 
Matematyków?

Nagroda Specjalna Samorządu Dok
torantów: Studenckie Koło Naukowe Hi
storyków im. Joachima Lelewela — pre
zentacja pt. W przeszłość i przyszłość 
z pasją.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objął JM Rektor UP prof. Kazimierz Ka
rolczak.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i dziękujemy za wspaniałe prezenta
cje!

Marek Żołądek 
Doktorant geografii UP

Nagrody dla najlepszego koła: Puchar Prorektora ds. Studenckich oraz dyplomy (fot. M. Żołą
dek)

Się dzieje
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Prezentacje Kół Naukowych (fot. M. Żołądek)

Się dzieje

Uczestnicy Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Kra
kowie (fot. P. Fudala)


