
Rozpoczął się już nowy rok akademicki. 
Z radością witam nowych kolegów, którzy 
z naszą Uczelnią wiążą swoje plany i ma-
rzenia. Równie ciepło witam ponownie 
wszystkich studentów, którzy wrócili na 
Uczelnię po wakacjach i teraz, pełni werwy, 
podbijają studencki świat. Przed nami 
wszystkimi pojawiło się wiele nowych wy-
zwań. Może jednak znajdziecie czas, by 
przejrzeć karty tego numeru? 

Pan Marek Glogier z okazji jubileuszo-
wego, dwudziestego numeru czasopisma 
stworzył dla nas spis e-czasopism. Niektóre 
już nie istnieją, więc tym bardziej interesu-
jące stają się informacje o nich. 

W naszym jubileuszowym numerze po-
jawiły się aż dwa wywiady z prorektorami 
UP: z prof. Robertem Stawarzem oraz prof. 
Mariuszem Wołosem. Dowiecie się między 

innymi, jak wielką wartość ma muzyka, jak 
wygląda współpraca z rosyjskimi uczonymi, 
a także jakie są plany prorektorów na ten 
rok akademicki.

Z okazji naszego małego święta na na-
szym fanpage’u przygotowałam dla Was 
kilka ciekawostek o „Scribicie”, dlatego za-
praszam na naszą stronę na Facebooku:  
facebook.com/StudensScribit.

Gorąco zachęcam do przeczytania 
wszystkich artykułów. Pragnę Wam również 
podziękować za to, że przez dwadzieścia 
numerów byliście z nami, interesowaliście 
się tym, co chcieliśmy Wam przekazać. 
W imieniu całej redakcji serdecznie dzięku-
ję i życzę miłej lektury.

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Już jest! Nowy rok akademicki! Z nie-
cierpliwością czekaliśmy na Was. Ma-
my dla Was mnóstwo propozycji aktyw-
nego spędzania czasu w Krakowie, 
gdyż studia to nie tylko sterta książek!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić 
Was na „Stand UP”, który już za mie-
siąc będzie odbywać się w nowym miej-
scu — w klubie ZetPeTe. Mieści się on 
przy ulicy Dolnych Młynów, gdzie nie-
gdyś znajdowała się Fabryka Cygar, 
a później Zakłady Przemysłu Tytonio-
wego. Jedną z pracownic była piękna 
Mańka, która widnieje teraz w logoty-
pie klubu. Więcej o jej historii możecie 
dowiedzieć się na miejscu ;-) Dzisiaj 
ten budynek można śmiało nazwać no-
woczesnym domem kultury. Nie tylko 
zobaczymy tam występy kabareciarzy, 
ale i posłuchamy dobrej muzyki czy też 
obejrzymy występ teatralny. ZetPeTe 
jest otwarty na różne formy kulturalne 
i artystyczne. Klub pomieści aż 400 

osób, dzięki czemu będziemy mieć 
znacznie więcej biletów dla Was! Bile-
ty można kupić w biurze Samorządu 
Studentów w cenie 10 zł i też w dniu 
premiery „Stand UP” w klubie w cenie 
20 zł. Nie zwlekajcie z zakupem.

To jeszcze nie wszystko! Przed nami 
otrzęsiny, wielkie zbiórki charytatywne 
i wyczekiwane przez wszystkich odwie-
dziny św. Mikołaja :-D

Jeśli ktoś ma pomysły na jeszcze 
więcej atrakcji, to zapraszamy do poko-
ju 48B. Z chęcią wysłuchamy wszelkich 
propozycji. Zapraszamy również na na-
szego fanpage’a na Facebooku: 
https://www.facebook.com/samo
rzad.up/

Wszystkim życzymy udanego roku aka-
demickiego. Czekamy na Was w poko-
ju 48B.

 
Samorząd Studentów UP

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Wywiad

„MAMY NAPRAWDĘ 
FANTASTYCZNYCH LUDZI 

WOKÓŁ SIEBIE”
Rozmowa z Prorektorem do spraw Rozwoju  

prof. Robertem Stawarzem

Szanowny Panie Profesorze, jest pan 
Prorektorem do spraw Rozwoju. 
Z czym wiąże się to stanowisko?

Funkcja Prorektora do spraw Rozwoju 
jest nowa na naszej Uczelni i jej powoła-
nie wynika stąd, że bardzo wiele się 
zmienia w polskiej nauce, w strukturze 
polskiego szkolnictwa. Niedługo będzie-
my mieć nową ustawę — tzw. ustawę 
2.0 — która wymusi na uczelniach wiele 
zmian. Funkcja Prorektora do spraw 
Rozwoju wiąże się głównie z tym, żeby 
szybko reagować na to, co dzieje się wo-
kół nas. Rozwój uczelni nie jest oczywi-
ście uwarunkowany istnieniem takiego 
stanowiska, bo on trwa przez prawie 70 
lat, ale teraz musimy przyspieszyć. Mu-

simy być bardziej czujni na to, co się 
dzieje w gospodarce, w oświacie, a jed-
nocześnie musimy szybciej dokonywać 
zmian strukturalnych samej Uczelni, 
żeby w nowych warunkach prawnych 
funkcjonować sprawnie.

Czy mógłby Pan Prorektor podać 
przykład takiego szybkiego reago
wania?

Jesteśmy na etapie przygotowania do-
kumentów do systemu parametryzacji 
jednostek. Od tego, jakie kategorie uzy-
skamy w wyniku parametryzacji, bę-
dzie zależało finansowanie Uczelni1. 

1 Obecnie wiadomo, że wyniki parametryza-
cji są doskonałe: aż cztery wydziały uzyskały ka-
tegorię A.

Rok akademicki 2016/2017 przyniósł wiele zmian. Niektóre są zauważal ■
ne przez wszystkich studentów, a inne tylko przez nielicznych. Przez te kil
ka miesięcy dużo się wydarzyło na różnych płaszczyznach, zarówno eduka
cyjnych, jak i kulturalnych. Za sukces tych wydarzeń, a także wszelkich 
zmian, odpowiadają pracownicy naszej Uczelni. Jedną z osób najbardziej 
zaangażowanych w rozwój Uniwersytetu Pedagogicznego jest nie kto inny 
jak prof. Robert Stawarz. W niniejszym wywiadzie Profesor między innymi 
opisuje zmiany, które już nastały, oraz te, które dopiero nadejdą.
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Warunki parametryzacji wymuszają też 
pewne działania dotyczące pracowni-
ków, ważne są prawidłowe proporcje 
pomiędzy działalnością dydaktyczną 
a działalnością naukową. Niestety, na 
Uczelni te proporcje nie zawsze są za-
chowywane. Zbyt duży nacisk kładzie 
się na dydaktykę, w niektórych jednost-
kach — niestety — kształcimy zbyt wie-
lu studentów, a to może wpływać na ja-
kość kształcenia. Wciąż staramy się 
poszukiwać metod, algorytmów, sposo-
bów zarządzania Uczelnią w taki spo-
sób, żeby równoważyć te dwie kluczo-
we kwestie — naukę i dydaktykę. Ani 
jedna, ani druga nie może przeważyć. 
Już wiemy, jak to u nas wygląda, ponie-
waż podczas naszej nowej kadencji 
podjęliś my wiele działań diagnostycz-
nych w celu wskazania punktów zagro-
żenia, miejsc, które są krytyczne dla 
rozwoju. Teraz potrafimy wskazać po-
tencjał, który jest bardzo duży, tylko nie 
wszędzie wykorzystywany. Reakcja po-
jawiła się już w niektórych jednostkach 
i mam nadzieję, że przyniesie pożąda-
ne efekty.

Na pewno w przyszłym roku akade
mickim będzie to wszystko wcielane 
w życie, chociażby próba zachowa
nia równowagi. Jakie jeszcze ma 
Pan Prorektor plany na przyszły rok 
akademicki?

Rozwój może być bolesny. Jestem biolo-
giem, więc jest mi łatwiej zrozumieć 
procesy rozwojowe, choćby dlatego, że 
obserwuję, co dzieje się w naturze. Pa-
miętajmy o tym, że rozwój nie przebie-
ga bezboleśnie. Człowiek rozwija się 
od urodzenia aż do osiągnięcia okreś-
lonych etapów tak zwanej ontogenezy. 
Przechodzi przez różne fazy rozwojowe 
nie bez bólu. Przypomnijmy sobie cho-
ciażby rozwój uzębienia — boli, praw-
da? Boli, swędzi, denerwuje. A rozwój 
intelektualny? Ileż on wymaga wysiłku, 

ile błędów popełniamy, w wielu przy-
padkach wymaga ogromnych nakła-
dów energii... Nie ma więc takiej moż-
liwości, żebyśmy nie popełniali błędów 
w czasie rea lizowania działań związa-
nych z rozwojem Uczelni, ponieważ ta-
ki jest naturalny przebieg rozwoju. Na-
szym zadaniem jest takie wprowadze-
nie innowacji, żeby były jak najmniej 
bolesne, żeby się wiązały z jak naj-
mniejszą liczbą skutków ubocznych 
i ostatecznie przyniosły pozytywny 
efekt. To, co już się dzieje i co chciał-
bym, żeby w najbliższym czasie było 
kontynuowane, to przede wszystkim 
unowocześnienie funkcjonowania 
Uczelni w kontekście zarządzania, po-
lepszenie jakości informatyzacji. Cały 
świat się teraz posługuje nowoczesny-
mi technologiami informatycznymi 
i w tym zakresie mamy wiele do zrobie-
nia. Chciałbym, żebyśmy na przykład 
w większym zakresie wykorzystywali 
technologie mobilne, dzięki którym 
(oczywiście jest to pieśń przyszłości, 
ale trzeba myśleć strategicznie, z wy-
przedzeniem) klasyczne legitymacje 
studenckie zastąpimy legitymacjami 
mobilnymi. Istnieją różne systemy elek-
troniczne, oferujące duże możliwości. 
Skoro banki mogą realizować się w tej 
przestrzeni, to dlaczego nie uczelnia? 
Trzeba tylko znaleźć odpowiednie roz-
wiązania — w tym kierunku zmierzamy. 
Chciałbym, żeby nasza Uczelnia była 
bardziej przyjazna dla studentów. Nie 
wiemy, czy rzeczywiście Uniwersytet Pe-
dagogiczny jest miejscem takim, w któ-
rym student czuje się dobrze, przycho-
dzi tu, spotyka znajomych, spędza czas. 
Zamierzamy wprowadzić więcej stref 
studenta, których jest zdecydowanie za 
mało. Chciałbym, żeby na Uczelni po-
jawiła się znowu księgarnia. Wraz 
z władzami administracyjnymi i z pa-
nią kanclerz planujemy unowocześnić 
stołówkę. Wiele jest do zrobienia. W po-

Wywiad
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rozumieniu z kolegami rektorami oraz 
panią prorektor chcemy być bardziej 
otwarci na potrzeby studentów, a zara-
zem dbać o rozwój naukowy jednostek, 
ponieważ nauka i dydaktyka są nieroz-
łączne.

Wiele też już zostało zrobione, cho
ciażby nowa strona internetowa Uni
wersytetu Pedagogicznego czy cała 
wirtualna uczelnia...

Tak, nowa strona jest piękna i właśnie 
w tym kierunku chciałbym zmierzać, 
ale proszę pamiętać, że w domenie 
up.krakow.pl mamy prawie 300 pod-
stron internetowych i każda jest inna. 
Panuje tu wielka dowolność. Nie ma też 
jednolitej polityki wizerunkowej Uczelni. 
Musimy na zewnątrz pokazywać się ja-
ko monolit, jako spójna instytucja 
o określonych celach. Zaczynamy oczy-
wiście od strony głównej, gdyż to ona 
jest naszą wizytówką. Wirtualna uczel-
nia to sprawa też bardzo istotna. Funk-
cjonuje dobrze. Pewnie Pani już wie, że 
od nowego roku akademickiego 
2017/2018 indeks papierowy już nie bę-
dzie obowiązywał. Nie będzie podsta-
wą do dokumentowania przebiegu stu-
diów. W tej sprawie Rektor wydał za-
rządzenie 30 czerwca i wprowadzili-
śmy indeksy elektroniczne. 

Właściwie trochę szkoda. Pożegna
my papierowe indeksy z melancho
lią, to była pamiątka ze studiów.

Oczywiście. Papierowy indeks każdy 
student będzie mógł sobie zachować 
i na życzenie dokumentować przebieg 
studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby to robić. Na pewno żal pozosta-
nie. Ja sam mam indeks papierowy, 
skończyłem studia w 1990 r. i do dzisiaj 
go otwieram, patrzę na pożółkłe karty, 
podpisy moich obecnych kolegów... 
Część osób tam podpisanych już nie 
żyje. Czasy się zmieniają. Wszystko 

przechodzi do sieci, w chmurę, korzysta 
Pani na pewno z mediów społeczno-
ściowych i chyba łatwiej się z tym żyje. 
Jednak.

Wspomniał Pan Profesor o swoich 
biologicznych zainteresowaniach na
ukowych. Na czym zależy Panu naj
bardziej, jeśli chodzi o samą wiedzę 
biologiczną? O czym człowiek powi
nien zawsze pamiętać? Jakie prze
słanie stara się Pan przekazać stu
dentom?

Zajmuję się biologią rozwoju, biologią 
człowieka, ekotoksykologią, toksykolo-
gią środowiskową. Najważniejszym 
przekazem do studenta — oczywiście 
poza całą warstwą merytoryczną, którą 
się przedstawia na wykładach — jest 

Wywiad

Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, 
prof. UP (http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/
wladze/181-prorektorzy)
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wyrobienie takiej postawy, która będzie 
związana z odpowiednimi nawykami 
i sposobami postępowania w kontek-
ście zachowania zdrowia. My — mówię 
tutaj w imieniu społecznoś ci — robimy 
zbyt mało, by zadbać o swoje zdrowie. 
Czasem widzę na zajęciach, że ktoś 
wyciąga mocno słodzony napój gazo-
wany i się nim wspomaga czy pije du-
że ilości napojów energetycznych — to 
jest bardzo niepokojące zjawisko. Poza 
tym zawsze zwracam uwagę, że czło-
wiek jest istotą stworzoną do ruchu. 
Mamy bardzo sprawny układ ruchu, 
o który nie dbamy. Kondycja fizyczna 
młodych ludzi pozostawia wiele do ży-
czenia. Niechętnie chodzimy na zajęcia 
z wychowania fizycznego. Niechętnie 
korzystamy z tych możliwości, które da-
je Uczelnia. Nie dbamy więc o swoje 
zdrowie. Jako biolog zawsze wykazuję 
te uwarunkowania zachowania zdro-
wia, które zwłaszcza w młodości są 
najważniejsze. Przeraża mnie napraw-
dę ogromna liczba studentów palących 
papierosy. Najbardziej frustrujące jest 
to, że kiedy z parkingu przechodzę do 
wejś cia głównego, widzę młodych ludzi 
palących papierosy przy tabliczce „Za-
kaz palenia” — to także lekceważenie 
prawa. Świadomie niszczymy swoje 
zdrowie i niestety nie prowadzimy hi-
gienicznego trybu życia. To dotyczy 
wszystkiego: higieny nauczania, ucze-
nia się, pracy umysłowej, aktywności fi-
zycznej. Wszystkie te złe nawyki młodo-
ści zaprocentują bardzo szybko. Już 
około trzydziestego roku życia pierwsze 
skutki niehigienicznego sposobu życia 
wystąpią u wielu osób. 

Czy fotografie w jakiś sposób poma
gają w przekazaniu tego przesłania, 
czy to jest też inny sposób patrzenia 
na rzeczywistość?

Lubię fotografować, lecz nie uważam 
się za artystę. Fotografowanie to jed-

nak niezwykle przyjemna forma spę-
dzania wolnego czasu. Fotografując, 
zawsze podziwiam piękno przyrody. 
Najbardziej fascynuje mnie w fotografii 
możliwość pokazania, jak piękny jest 
świat. Rzadko kiedy udaje mi się sfoto-
grafować coś, co byłoby ważne spo-
łecznie. Każdy chyba fotografujący ja-
kieś nastawienie do rzeczywistości, 
więc dla mnie w fotografii najważniej-
sze jest uchwycenie tego, co najpięk-
niejsze, rzadziej tego, co jest proble-
mem, chociaż te problemy również do-
strzegam. Moja fotografia raczej poka-
zuje, jak jest pięknie, a nie, jak jest 
źle.

...co też jest wizją...

Tak, to jest moja wizja. Chyba wynika 
ona z tego, że jestem optymistą i lubię 
pokonywać trudności. Lubię, jak jest 
dobrze i spokojnie.

Pasją Pana Profesora jest nie tylko 
nauka, ale również muzyka. Co Pan 
najbardziej w niej ceni?

Muzyka to faktycznie moja pasja. Dla 
mnie w muzyce najbardziej cenna jest 
możliwość zażywania przyjemności jej 
słuchania wspólnie z kimś. Muzyka ja-
ko indywidualna forma przekazu i od-
bioru jest dla mnie mniej wartościowa 
niż muzyka, która może służyć — na-
zwę to może brzydko — socjalizacji, 
czyli dzieleniu się radością z drugą 
osobą. Uwielbiam słuchać muzyki 
z kimś, dlatego też unikam słuchania 
ze słuchawek. Wartość muzyki polega 
na tym, że można się cieszyć tym, co 
ktoś (twórca, artysta) nam daje, wraz 
z innymi osobami. Muzyka tworzy wię-
zi. Przyciąga do siebie ludzi podobnie 
myślących. Dlatego zawsze zastana-
wiam się, jaka byłaby wartość słucha-
nej przeze mnie muzyki w izolacji od 
innych, od rzeczywistości. Patrzę na lu-
dzi chodzących po ulicy ze słuchawka-

Wywiad
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mi na uszach. Być może to jest zrozu-
miałe — chcemy się odciąć od tego ha-
łasu, zgiełku, który nas otacza. Ja sam 
jednak żywię do muzyki zbyt duży sza-
cunek, żeby jej słuchać w ten sposób, 
jako namiastkę czegoś. Dla mnie jest 
ważne, żeby w chwili, kiedy słucham, 
odciąć się od problemów i poświęcić 
się twórcy, bo ten twórca chce nam coś 
powiedzieć. Słuchanie muzyki „przy 
okazji” jest jej lekceważe niem. Oczywi-
ście proszę tych słów nie traktować cał-
kiem serio, bo często przy muzyce le-
piej nam się pracuje.

Jakie zespoły muzyczne poleciłby 
Pan Profesor studentom?

Mógłbym wymieniać długo, dlatego że 
kolekcjonuję muzykę i posiadam dosyć 
znaczną kolekcję płyt analogowych. 
Zaproponowałbym studentom, żeby 
sięgnęli do tego, co powstawało w la-
tach sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych, osiemdziesiątych ubiegłego stule-
cia. To nie znaczy, że nie słucham 
współczesnych produkcji, współczes nych 
artystów, ale nie wiem, czy ktoś z Pani 
pokolenia zna takich polskich twórców, 
jak Józef Skrzek i jego grupa SBB, ze-
społy Laboratorium, Krzak, Exodus czy 
Budka Suflera z lat osiemdziesiątych. 
Czy ktoś z młodego pokolenia wie, kto 
to jest Klaus Schulze lub zna nazwę 
Tangerine Dream? Osobiście uwiel-
biam słuchać twórczość Zappy, nieżyją-
cego już artysty amerykańskiego. Pro-
szę kiedyś znaleźć — teraz jest bardzo 
łatwo — w Internecie jego utwory, po-
słuchać, jak ten człowiek rozumiał mu-
zykę i świat. To, co on proponuje, jest 
trudne, ale niesłychanie wartościowe. 
Współczesna muzyka też jest pełna 
świetnych twórców. Chętnie wracam do 
muzyki mojej młodości, ponieważ wią-
że się to z wieloma pięknymi chwilami 
spędzanymi z cudownymi ludźmi. Wła-
ściwie jako młody człowiek nigdy nie 

miałem słuchawek, to przekraczało mo-
je możliwości finansowe, więc słucha-
łem muzyki zawsze z kimś, może dlate-
go mam taki nawyk. Chciałbym, żeby 
młodzież tego spróbowała: posłuchaj 
z kimś. Chodźmy na koncert, spróbuj-
my posłuchać trochę klasyki... Przecież 
mamy w Krakowie kilka wspaniałych 
zespołów, Filharmonię, a także inne 
miejsca, gdzie proponuje się słucha-
czom naprawdę genialne rzeczy.

Skoro już jesteśmy przy koncertach, 
to zapytam o festiwal. W tym roku 
udało się Panu wpłynąć na życie 
Krakowa, współorganizował Pan Fe
stiwal Nauki i Sztuki. Co szczegól
nie zapadło Panu w pamięci z tego
rocznego festiwalu?

Tegoroczny festiwal był ostatnią edy-
cją, której byliśmy głównym organiza-
torem i której ja przewodniczyłem, bę-
dąc szefem komitetu organizacyjnego. 
Uznałbym ją za najbardziej dojrzałą 
i najbardziej udaną. Uważam, że każ-
da z edycji miała swoje wartościowe 
elementy, ale trzecia — ostatnia — 
wywarła na mnie największe wraże-
nie. Co cenię najbardziej? Oprócz 
prezentacji naprawdę wspaniałych 
osiągnięć nauki krakowskiej udało 
nam się poszerzyć festiwal o sport 
i sztukę. Organizowaliśmy wydarze-
nia sportowe dla grup jeszcze młod-
szych od studentów, mianowicie dla li-
cea listów, pokazaliśmy więc im, że na 
wyższych uczelniach dzieje się bardzo 
wiele w aspekcie sportowym. Wyda-
rzenia artystyczne zostały natomiast 
zaproponowane przez Akademię 
Sztuk Pięknych w formie wernisaży. 
Były także koncerty. Każdy festiwal 
miał swoje koncerty; jeden je inicjo-
wał, drugi był punktem kulminacyj-
nym. Pierwszym były wielki koncert 
Marka Bilińskiego na Rynku Głów-
nym, drugim — występ Józefa Skrzeka 

Wywiad
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w kościele św. Katarzyny, trzecim — 
koncert Gheorghego Zamfira, mistrza 
fletni Pana, w tym samym kościele. Za 
sukces festiwali organizowanych przez 
UP uznaję zrównoważoną ofertę oraz 
pokazanie nauki na tle sportu i sztuki. 
Całość stanowiła dla mnie niezwykłe 
przeżycie, ponieważ lepiej poznałem 
studentów i ich możliwości, zobaczy-
łem, jak nasza kadra naukowa i ad-
ministracyjna potrafi się angażować 
w takie wydarzenia, często kosztem 
swojego prywatnego czasu, — pozna-
łem wybitnych artystów i ludzi, którzy 
są z nimi związani. Według mnie uda-
ło nam się pokazać młodym ludziom, 
że wiele wartości możemy czerpać 
z przeszłości, z aktywności twórców, 
artystów, sportowców, a więc tych, któ-
rzy największe osiągnięcia mają już 
za sobą, ale których dzieła są nie-
przemijające.

Czy za pośrednictwem czasopisma 
„Studens Scribit” zechce Pan Pro
rektor przekazać kilka słów studen
tom Uniwersytetu Pedagogicznego?

Bardzo chętnie. Dbajcie o swoje zdro-
wie. W zdrowym ciele zdrowy duch — 
to są święte słowa. Nigdy, przenigdy 
nie traćcie wiary w to, co robicie, 
i róbcie to najlepiej, jak potraficie. 
Ważne, żeby oddać się swojej pasji 
i zainteresowaniom bez reszty. Przede 
wszystkim wierzyć we włas ne siły, 
bo — mówię to na podstawie swoich 
doświadczeń — mamy naprawdę fan-
tastycznych ludzi wokół siebie. Nig dy 
nie spuszczać z tonu, dbać o zdrowie 
i czynić dobro! 

 
Rozmawiała Patrycja Pancerz 

I rok zarządzania cyfrowego  
i publikacji cyfrowej SUM

Wywiad

Prof. Robert Stawarz i Patrycja Pancerz (fot. M. Kania)
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Wybór kariery zawodowej jest mo
mentem przełomowym w życiu każ
dego młodego człowieka. Jak było 
w Pana przypadku? Kiedy Pan Pro
fesor postanowił zostać history
kiem? 

Jako dziecko bardzo dużo rozmawia-
łem z moim dziadkiem, który w okresie 
międzywojennym był żołnierzem Korpu-
su Ochrony Pogranicza. Mimo upływu 
prawie 50 lat dziadek wiele pamiętał 
i widać było wyraźnie, że były to dla 
niego sprawy ważne i ciągle żywe. 
Przychodziło do niego wielu kombatan-
tów, sąsiadów o podobnych doświad-
czeniach. Jeden opowiadał, jak wkra-
czał w 1938 r. na Zaolzie, drugi — jak 
wyglądało wejście Sowietów w 1939 r. 
do Borysławia, gdzie pracował jako 
nafciarz. Takie rozmowy pobudzały 
mnie do myślenia o historii, były dla 
mnie pierwszą historyczną szkołą. Dru-
gą bardzo istotną sprawą są czasy mo-
jej młodości, przypadające na lata 
osiemdziesiąte. Pokolenie, do którego 
należę, jak to często w dziejach Polski 

Wywiad

„HISTORIA jEST MOIM HOBBY”
Rozmowa  

z Prorektorem do spraw Nauki  
prof. Mariuszem Wołosem

Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Mariusz Wo-
łos (http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/ 
181-prorektorzy)
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bywało, przeszło przez bardzo szybki 
okres dojrzewania politycznego, a co 
za tym idzie — myślenia historycznego, 
ponieważ wiele rzeczy działo się na 
naszych oczach. Okres po stanie wo-
jennym cechował pewien polityczny ma-
razm. Ówczesna młodzież szkół śred-
nich, nie wiem, czy wszystkich, ale na-
szej na pewno, szukała innej rzeczywisto-
ś ci i te najbliższe wzorce — w sensie 
chronologicznym i geograficznym — to 
było oczywiście polskie międzywojnie. 
Nie przepadaliśmy za systemem komu-
nistycznym. Kontestowaliś my ten sys-
tem w miarę naszych skromnych możli-
wości, dając temu wyraz na przykład 
w dyskusjach na lekcjach historii. Mu-
szę w tym miejscu wspomnieć moją na-
uczycielkę z liceum, panią Teresę Bu-
bienko. Kształciłem się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Bolesława Krzywo-
ustego w Słupsku. Pani Bubienko była 
absolwentką Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, co w prowincjonalnym mieście 
na drugim końcu Polski bynajmniej nie 
było częste. Mimo że była zwolennicz-
ką tzw. lewicy, pozwalała na dyskusje. 
Pamiętam, jak w klasie maturalnej, bo-
dajże jesienią 1986 r., mieliśmy lekcję 
o Katyniu. To naprawdę było coś wyjąt-
kowego. Wywiązała się wówczas roz-
mowa, w trakcie której używaliśmy ar-
gumentów poznanych z literatury dru-
giego obiegu, na przykład dotyczących 
badań dendrologicznych drzewek ro-
snących na mogiłach, z których jasno 
wynika, że zostały one posadzone 
w 1940, a nie w 1941 r. To pokazuje 
pewną atmosferę, w jakiej dojrzewa-
łem. Właśnie w szkole średniej podją-
łem decyzję, że rozpocznę studia histo-
ryczne. Jest jeszcze jedna rzecz, o któ-
rej chciałbym wspomnieć. Poprosiłem 
kiedyś znajomych o sprowadzenie z Za-
chodu pracy prof. gen. Mariana Kukie-
la Dzieje Polski porozbiorowe. 1795–
1921. Dostałem malutkie kieszonkowe 

wydanie z 1985 r., łatwe do przemyce-
nia przez granicę. Prof. Kukiel skończył 
swój wywód na wojnie polsko-bolsze-
wickiej, a więc na tych tematach, które 
były u nas zakazane. Ta książeczka 
pozwalała spojrzeć na historię Polski 
z zupełnie innej perspektywy, niż ta, 
którą nam dawkowano w obowiązują-
cych wówczas podręcznikach. Początki 
mojego zainteresowania historią, zwień-
czone podjęciem studiów historycznych, 
dostrzegam w tych trzech obszarach. 
Jest jeszcze coś: proszę mi wierzyć, hi-
storia nie tylko jest moim zawodem, jest 
moim hobby. 

To ważne, by pracować w zawodzie, 
który naprawdę satysfakcjonuje, 
aczkolwiek nie zawsze jest to łatwe. 
Można powiedzieć, że trudne czasy 
polityczne w Polsce lat osiemdzie
siątych inspirowały młodych ludzi 
do zgłębiania „nieoficjalnej” histo
rii, tej zakazanej przez ówczesną 
władzę. Był to wyraz buntu.

Tak, oczywiście. To, co się wówczas 
działo, odegrało wielką rolę w kształto-
waniu naszego światopoglądu. Liceum, 
do którego uczęszczałem, było uloko-
wane w pobliżu milicyjnej szkoły pod-
oficerskiej. Gdy coś się działo w Trój-
mieście, całe zagony w opancerzonych 
pojazdach wyjeżdżały dokonywać pa-
cyfikacji. Kiedy przejeżdżali obok na-
szego liceum, bo tamtędy wiodła naj-
krótsza trasa, budynek drżał. Myśmy 
doskonale wiedzieli, dlaczego i po co 
oni jadą. To uruchamiało wyobraźnię 
polityczną oraz historyczną. Poza falą 
strajków z początków lat osiemdziesią-
tych związaną z pierwszą wielką Soli-
darnością, na którą byliśmy za młodzi, 
była jeszcze fala strajków w latach 
1988–1989, a my, już jako studenci, bra-
liśmy w nich udział nieprzypadkowo. 
Wielu zawiodło to do Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Pol-
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ski Niepodległej i innych organizacji 
opozycyjnych. Oczywiście żaden z nas 
nie ma w sobie kombatanctwa, po pro-
stu tak nasze drogi się układały. Abs-
trahując od indywidualnych przypad-
ków, to były stosunkowo proste wybory. 
Tak mi się wydaje.

Rozpoczął Pan Profesor studia w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
a ukończył je w zupełnie nowej rze
czywistości politycznej, tuż po trans
formacji ustrojowej. Jak wspomina 
Pan te czasy?

Studiowałem historię (specjalność ar-
chiwalną) na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w latach 1987– 
–1992. Było to doświadczenie bolesne, 
ale już nie ze względów politycznych. 
Przemiany, które wówczas miały miej-
sce, fascynowały nas, toczyliśmy liczne 
dyskusje. Chodziło o coś innego. Za-
czynaliśmy studia w stanie stabilizacji 
końca lat Polski Ludowej, a kiedy je 
kończyliśmy, obudziliśmy się w zupeł-
nie innej rzeczywistości. Dostaliśmy 
obuchem w głowę. Większość moich 
koleżanek i kolegów rozpoczęła swoją 
drogę w dorosłe życie od wizyty w urzę-
dzie pracy i rejestracji w charakterze 
bezrobotnych. Budynek Instytutu Histo-
rii i Archiwistyki mieścił się przy placu 
Teatralnym 2A, w centrum miasta. Hi-
storia zajmowała bodaj dwa piętra, 
a ekonomia — w tym samym budyn-
ku — dwa piętra wyższe. Śmialiśmy się 
z naszych kolegów ekonomistów, że 
studiują ekonomię socjalizmu, te mark-
sistowskie bzdury. Po 1989 r. to oni 
śmiali się z nas. Po transformacji obję-
li stanowiska w bankowości, a my tra-
filiśmy na zieloną trawkę, czyli na bez-
robocie. Później jednak losy potoczyły 
się różnie i większość z nas znalazła 
dobrą pracę. Zaczęliśmy się piąć po 
szczeblach hierarchii społecznej. Zu-
pełnie nie byliśmy przygotowani, bo 

nikt nas przygotować nie mógł, do tzw. 
wyścigu szczurów, którego początki 
przypadają na lata dziewięćdziesiąte. 
To był okres permanentnego kryzysu, 
także w czasach transformacji Balcero-
wicza. Te doświadczenia odcisnęły się 
piętnem na naszych życiorysach. To 
były trudne lata przebijania się przez 
życie między jedną epoką a drugą.

Co skłoniło Pana do przyjazdu z dru
giego krańca Polski do Krakowa? Jak 
wyglądały początki Pańskiej kariery 
na Uniwersytecie Pedagogicznym?

To długa historia. Moja rodzina — za-
równo od strony matki, jak i ojca — po-
chodzi z Galicji. Powiedziałem pani, że 
wychowałem się na ziemiach odzyska-
nych, bo tak było, ale regularnie przy-
jeżdżałem do dziadków — na ziemię 
krośnieńską i rzeszowską. Ponadto mo-
ja babcia urodziła się w Krakowie, więc 
zawsze traktowałem ten rejon Polski ja-
ko swoją małą ojczyznę. Po powrocie 
z Moskwy, gdzie przebywałem od 2007 
do 2011 r., musiałem dokonać wybo-
ru — wrócić do Torunia albo rozpocząć 
inne życie (także w sensie naukowym). 
Zdecydowałem się przyjechać do Kra-
kowa. Nawiązałem ścisłą współpracę 
z Uniwersytetem Pedagogicznym, bę-
dąc jeszcze w Rosji, ponieważ współ-
pracowaliśmy przy organizowaniu kon-
gresów polsko-rosyjskich. Kontakty z pra-
 cownikami naukowymi UP zostały za-
dzierzgnięte i ostatecznie wylądowa-
łem tutaj.

Wyobrażam sobie, że polski historyk 
pracujący w Rosji zmuszony jest bo
rykać się z wieloma przeciwnościa
mi. Zapewne korzystanie z państwo
wych archiwów stanowi nie lada wy
zwanie.

Wiem, o co Pani chodzi. Miałem jednak 
przewagę nad większością moich kole-
gów z kraju. Po pierwsze, miałem te ar-

Wywiad
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chiwa pod ręką, więc nie musiałem do 
nich dojeżdżać pociągami czy dolaty-
wać samolotami. Po wtóre, będąc dy-
rektorem Stacji Naukowej Polskiej Aka-
demii Nauk i stałym przedstawicielem 
PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk, 
byłem w różnych środowiskach rozpo-
znawalny, co niewątpliwie ułatwiło mi 
dostęp do archiwów. Dla mnie, jako hi-
storyka dyplomacji, najważniejszym ar-
chiwum, do którego wpuszczano uczo-
nych z dużymi ograniczeniami, było Ar-
chiwum Polityki Zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej. To jest resortowe archiwum 
MSZ. Oczywiście nie udostępniono mi 
wszystkiego, nie byłem wpuszczany 
wszędzie, ale miałem satysfakcję, że 
wiele dokumentów widziałem jako pierw-
szy polski historyk i mogłem z nich sko-
rzystać — napisać kilka rozpraw na-
ukowych, artykułów czy książek. I jesz-
cze napiszę, ponieważ zostało mi tro-
chę materiałów. 

Może Pan Profesor uchylić rąbka ta
jemnicy i powiedzieć, jakich publi
kacji możemy się spodziewać?

Mam materiał na co najmniej jedną 
książkę, dotyczącą tzw. błędu majowe-
go komunistów w 1926 r. Posiadam tak-
że trochę dokumentów, które z pewno-
ścią przydadzą mi się do drobniejszych 
publikacji. 

Jak wygląda współpraca z rosyjski
mi historykami? 

Ciągle mam kilku przyjaciół w Rosji, 
z którymi mogę porozmawiać na różne 
tematy, a także podejmować wspólne 
działania naukowe, takie jak konferen-
cje, kongresy, publikacje, wydawnictwa 
źródłowe. Sprawa zaczyna się kompli-
kować tam, gdzie pojawia się czynnik 
państwowo-urzędniczy w Rosji, ponie-
waż bezpośrednio oddziałuje on na na-
ukę, która jest sformalizowana. Rosyj-
scy historycy sami wyczuwają „wiejący 

wiatr”. To nie jest tak, że ktoś im każe 
coś zrobić. Mając za sobą doświadcze-
nia ustroju totalitarnego, później auto-
rytarnego, doskonale wiedzą, że z pań-
stwem zadzierać nie można. To jest 
granica trudna do przekroczenia przy 
szukaniu kompromisów. Z dzisiejszej 
perspektywy wiem, że będąc w Rosji, 
trafiłem na okres stosunkowo dobry, 
kiedy napięcie w stosunkach polsko-ro-
syjskich było na pewno dużo mniejsze. 
Bywały chwile wielkiej otwartości, wyra-
zów sympatii, na przykład po katastro-
fie smoleńskiej, co przekładało się na 
kontakty naukowe. Oczywiście bywały 
także chwile trudne, jak chociażby woj-
na gruzińska w 2008 r. 

Z jakich dokonań naukowych z tego 
okresu jest Pan najbardziej dumny?

Uważam, że jednym z największych 
osiągnięć mojego czteroletniego poby-
tu w Rosji jest zorganizowanie przy 
współpracy Ambasady Rzeczypospoli-
tej oraz środowisk rosyjskich dwóch 
konferencji katyńskich. Jedna odbyła 
się w 2008 r. w Smoleńsku, druga 
w marcu 2010 r. w Twerze (w czasach 
sowieckich — Kalininie) — miejscu wy-
mordowania głównie policjantów, po-
chowanych później w Miednym. To był 
ogromny sukces, bo opory także były 
wielkie. Niektóre rosyjskie środowiska 
naukowe nadal boją się podejmowania 
tematu zbrodni katyńskiej. Nie udało 
nam się opublikować materiałów z kon-
ferencji, ponieważ przekroczyło to na-
sze możliwości, ale fakt, że w trakcie 
ich trwania dochodziło do dyskusji, 
spotkań z regionalnymi historykami, 
którzy prowadzili inne badania doty-
czące sprawy katyńskiej lub szerzej — 
losów Polaków w tym rejonie, wiąże się 
z niezwykłymi przeżyciami. Z pewno-
ścią będą odgrywały rolę w moim my-
śleniu o historii czy współczesnych re-
lacjach polsko-rosyjskich. 
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Proszę opowiedzieć o początkach kon
ferencji.

Organizowanie konferencji w Smoleń-
sku rozpoczęliśmy, wraz z ówczesnym 
zastępcą ambasadora Rzeczypospoli-
tej w Moskwie panem Markiem Goł-
kowskim, od wizyty u gubernatora. Wie-
dzieliśmy dobrze, że jeżeli władza na 
tym szczeblu (zapewne po konsulta-
cjach z Moskwą) wyrazi zgodę, to kon-
ferencja się odbędzie. Trzeba było się 
w tym wszystkim orientować. 

Relacje polsko-rosyjskie nie były ła-
twe, zachowałem jednak dużo pozytyw-
nych wspomnień. Doceniam, że w wie-
lu przypadkach dążenie do zorganizo-
wania takiej konferencji kosztowało 
wiele wysiłku ze strony rosyjskich part-
nerów, którzy musieli przełamać opory 
swoich uczelnianych władz.

Zaskakujący jest związek historii 
i polityki.

Permanentny.

Chciałabym zadać Panu Profesorowi 
pytanie trudne, bo wielowątkowe. 
Jakie jest Pana zdanie na temat sta
nu świadomości politycznej i histo
rycznej narodu rosyjskiego? Czy 
fakt, że ludzie coraz częściej wycho
dzą na ulicę, by protestować prze
ciwko władzy, świadczy o procesie 
demokratyzacji? Wiadomo, że pro
testy rozgorzały ze względów ekono
micznych...

Niekoniecznie. 11 dni temu [26 marca 
2017 r.] na ulice wyszła głównie mło-
dzież. Za namową Aleksieja Nawalne-
go protestowali przeciwko korupcji. Słu-
chałem wielu relacji z mniejszych miast, 
na przykład z Tomska. Dziennikarze, 
którzy pytali o przyczyny demonstracji, 
sami chyba byli zaskoczeni. Nie cho-
dziło tylko o korupcję, ale o demokraty-
zację kraju. Oczywiście, dotknęła pani 

problemu niezwykle obszernego. Przed-
stawię swoją subiektywną wizję. Dzielę 
społeczeństwo rosyjskie na trzy grupy. 
Pierwsza, marginalna, to są ci najod-
ważniejsi, tacy jak Aleksiej Nawalny, 
Borys Niemcow, Anna Politkowska, Sier-
giej Kowaliow, obrońcy praw człowieka, 
którzy nie boją się manifestować i głoś-
no wyrażać swoich poglądów. Wiedzą, 
że narażą się władzy, a po doświad-
czeniach Politkowskiej czy Niemco-
wa — że mogą stracić życie. To jest 
grupa, o której wiemy, którą podziwia-
my. Miałem okazję poznać Borysa 
Niemcowa, był bardzo odważny. Druga 
grupa to ci, którzy noszą w sobie ogrom-
ną nostalgię za Związkiem Sowieckim, 
imperializmem, wielkością komunistycz-
nej, stalinowskiej Rosji, ale także car-
skiej — na tych nutach gra obecna wła-
dza. To są ludzie, którzy autentycznie 
popierają Putina. Jest jeszcze trzecia 
grupa, która milcząco się temu wszyst-
kiemu przygląda. Nie są to ludzie na 
tyle odważni, żeby jak Nawalny wyjść 
na ulicę i nawoływać innych do tego 
samego, ale też nie są to osoby, które 
ślepo wierzą w dobrze dozowaną pro-
pagandę sączącą się z rosyjskich me-
diów. To są inteligenci, drobni i średni 
biznesmeni, ludzie, którzy podróżują 
po świecie i wiedzą, że gdzie indziej 
sposób rządzenia wygląda zgoła ina-
czej. Jest to grupa przyciągana zarów-
no przez putinistów, jak i antyputini-
stów. Jeżeli coś się w tym kraju wyda-
rzy, grupa ta może wesprzeć przemia-
ny demokratyczne, chociaż demokracja 
w Rosji będzie niezwykle trudna do 
zbudowania. Będzie to proces długi, 
bolesny, z rozmaitymi zakrętami, który 
odbije się także na narodach sąsied-
nich, ponieważ wyjście z systemu tota-
litarnego, wcześ niej „państwa stanu 
wyjątkowego”, jakim była carska Ro-
sja, nie jest kwestią dotknięcia czaro-
dziejską różdżką. Tu wielkiego optymi-

Wywiad
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zmu nie ma, bo nie jest łatwo zmienić 
mentalność ludzką.

Co z rosyjską młodzieżą? 

Putin ma problem z młodymi ludźmi, 
tymi, którzy wchodzą w dorosłe życie 
i rozglądają się za drogą, którą mogą 
podążyć. To są ludzie w wieku 25–30 lat. 
Skończyli studia, są wykształceni, mają 
aspiracje, a Rosja niewiele może im za-
oferować. Jeżeli państwo tych młodych 
ludzi nie przyciągnie, to wyjdą na ulice. 
Doświadczenie ostatnich dni, czyli prote-
sty w około 80 miastach — także poza 
wielkimi ośrodkami, takimi jak Moskwa 
i Petersburg — jeszcze młodszej grupy 
ludzi [licealistów], pokazuje, że potencjał 
młodzieży jest duży. Oczywiście ten sys-
tem ma solidne fundamenty, dlatego 
jego obalenie w tym momencie nie jest 
możliwe. Te wydarzenia dają pewną na-
dzieję, że może Rosja nie będzie się po-
grążała w autorytaryzmie, chociaż i to 
jest niepewne. Nie wiemy, jakie plany 
ma elita rządząca, do czego dąży. Rosja 
jest państwem, które często mówi, czego 
sobie nie życzy, ale prawie nigdy, czego 
chce.

Wydaje się, że w ostatnich latach na
stroje społeczne, ogólnie rzecz uj
mując, stały się bardziej prawico
we. W USA wybory prezydenckie wy
grał Donald Trump, we Francji 
i Niemczech coraz większym popar
ciem cieszą się frakcje o charakte
rze prawicowym, także w Polsce rzą
dzi obóz konserwatywny. Taka sytu
acja przywodzi na myśl metaforę 
wahadła, które od czasu do czasu 
„przechodzi” przez świat: od lewej 
do prawej strony. 

Tu wchodzimy w sprawy polityczne czy 
nawet geopolityczne. Postaram się to 
ująć krótko, aczkolwiek to jest zagad-
nienie, któremu można by poświęcić 
kongres naukowy. Wydaje mi się, że 

tzw. neoliberalizm trochę się zużył. Jest 
jeszcze jedna przyczyna. Proszę nie za-
pominać, od czego się zaczął XXI wiek. 
Atak terrorystyczny na World Trade 
Center był pierwszym przeprowadzo-
nym na tak wielką skalę. Gwałtowną 
śmiercią zginęło na terenie Stanów 
Zjednoczonych wiele osób. Nie zdarzy-
ło się to od czasów wojny secesyjnej. 
Czy nam się to podoba, czy nie — Sta-
ny Zjednoczone są liderem demokra-
tycznego świata, a to zmienia optykę 
w tej kwestii. Można powiedzieć, że 
11 września 2001 r. to początek wojny 
światopoglądów. Proszę zauważyć, że 
w trakcie kampanii prezydenckiej Trump 
głosił hasła antyimigranckie i wygrał 
wybory. U nas w Polsce sytua cja wyglą-
da nieco inaczej. Jeszcze w latach dzie-
więćdziesiątych ukształtował się sys-
tem, w którym mamy dwie dominujące 
opcje polityczne, które ścierają się ze 
sobą co jakiś czas: liberalną, czy neo-
liberalną, i bardziej konserwatywną 
(według mnie określenia narodowo-kon-
serwatywna jest nadużyciem). W na-
szym społeczeństwie są głębokie po-
kłady konserwatyzmu, dość łatwo wy-
tłumaczalnego, chociażby rolą Kościo-
ła, przywiązaniem do pewnych warto-
ści. Nie dostrzegam w tym zagrożenia 
dla demokracji, jak to niektórzy uważa-
ją. Myślę, że wszystko, co się dzieje, 
mieści się w jej kanonach. Jak to się 
dalej potoczy? Wernyhorą nie jestem, 
jestem historykiem i staram się tłuma-
czyć obecną sytuację tym, co było 
wcześniej. Wróżenie zostawiam innym.

Proszę powiedzieć, dlaczego histo
ria jest ważna, co daje świadomość 
historyczna?

Historyk jest osobą, która tłumaczy 
współczesnym przeszłość. Po co to robi? 
Przede wszystkim po to, by objaśnić kie-
runki pewnych procesów, żeby na tej 
podstawie można było wyciągnąć wnio-
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ski na przyszłość. To jest slogan, ale tak 
to rozumiem. Wiem, że dla części przed-
stawicieli nauk ścisłych i stosowanych 
historia nie jest nauką. Mieści się ona 
w kategorii art, nie science. Jeżeli fak-
tycznie tak jest, to dlaczego Amerykanie 
na swoich czołowych uniwersytetach, na 
które ci sami przedstawiciele nauk ści-
słych i stosowanych często się powołują, 
utrzymują katedry historii? Chodzi o to, 
by doświadczenia ludzkości przenieść 
na myślenie o teraźniejszości i przyszło-
ści. Boję się świata bez historii, bo jest to 
świat ubogi, bez ważnych punktów od-
niesienia. Historia jest nauką o własnej 
specyfice, z metodologią i warsztatem. 
Służy ludzkości. Żeby tylko politycy 
chcieli z tego korzystać! Co do tego 
mam daleko idące wątpliwości.

Czy moda na interdyscyplinarność 
rozmaitych nauk, w tym historii, 
jest właściwa? Jak w ostatnich la
tach zmieniła się historia?

Nie wiem, czy to jest dobre, ale z pew-
nością nieuniknione. Postmodernizm 
dotarł do nas z opóźnieniem, bo w la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. Wcześ-
niej, za czasów żelaznej kurtyny, najwy-
żej przenikał przez szczeliny. To jest 
pewna moda polegająca na relatywi-
zowaniu warsztatu historycznego oraz 
spojrzenia na tę dziedzinę. Historia ja-
ko nauka zmieniła się niewątpliwie, 
chociażby w zakresie prowadzenia 
kwerend. Może to zabrzmieć banalnie, 
ale warto o tym wspomnieć. Jestem 
przedstawicielem pokolenia przejścio-
wego. Pisząc prace doktorskie czy na-
wet habilitacyjne, prowadziliśmy kwe-
rendy z ołówkiem w dłoni. Pracę magi-
sterską pisałem na maszynie, bo kom-
puterów u nas jeszcze nie było. Dziś 
natomiast łatwość prowadzenia kwe-
rend jest nieprawdopodobna — apara-
tem cyfrowym można sfotografować ca-
łą jednostkę archiwalną, nie mówiąc 

już o szybkiej digitalizacji zasobów. Ży-
jemy w czasach, w których dobry dok-
torat oparty na źródłach można napi-
sać, nie ruszywszy się sprzed kompute-
ra. Ja mogłem tylko o takiej sytuacji po-
marzyć. Świat się zmienił i nie chodzi 
tylko o stronę techniczną czy technolo-
giczną, ale także o umiejętności war-
sztatowe.

Jak scharakteryzowałby Pan Profe
sor polską historiografię?

Pozytywizm, który w Polsce nigdy nie za-
nikł, a wyszedł jeszcze od dziewiętnasto-
wiecznych mistrzów, w większości stu-
dentów uniwersytetów niemieckich, zo-
stał przemieszany z marksizmem W efek-
cie — o paradoksie! — jeszcze bardziej 
się zakorzenił. Do tego doszły nowe prą-
dy postmodernistyczne i z tej mieszan-
ki — wcale nie wybuchowej — wyszło 
coś naprawdę interesującego. Nasza hi-
storiografia nie wypada źle na tle fran-
cuskiej, rosyjskiej, niemieckiej czy anglo-
saskiej. To, co nas ogranicza, to język 
polski — trudny i mało kto w nim czyta. 
Mam jednak francuskich przyjaciół, któ-
rzy naukowo zajmują się sprawami so-
wieckimi i polskimi, nie znając ani rosyj-
skiego, ani polskiego, i mimo to piszą 
dzieła naukowe i bronią doktoraty na 
Sorbonie. Żaden szanujący się polski hi-
storyk nie podejmie się badania stosun-
ków na przykład polsko-rosyjskich bez 
znajomości języka rosyjskiego. Mocno 
wbijano nam powyższą zasadę do gło-
wy. Dobrze oceniam kondycję naszej hi-
storiografii właśnie z tych względów. 

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Dziękuję. 
 

Rozmawiała Ewelina Janowska 
absolwentka  

antropologii historycznej 
oraz kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach UP
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Przegląd dawnych i obecnych 
internetowych inicjatyw 
wydawniczych 

Historyczne przemiany społeczne w Pol-
sce — zwanej odtąd Trzecią Rzeczpo-
spolitą — zaowocowały powszechnym 
dostępem do informacji oraz obywatel-
skim prawem do jej tworzenia w prze-
strzeni „wolnej prasy” papierowej oraz 
w coraz bardziej popularnym od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych medium cy-
frowym — Internecie. Prekursorem w roz-
powszechnianiu informacji tą drogą by-
ło na UP Studium Dziennikarskie, które 
latem 1996 r. opublikowało w sieci pierw-
szą internetową gazetę zredagowaną 
przez studentów i absolwentów wspo-
mnianego studium, działającego od 
1981 r. Dopiero kilka lat później dostęp 
do sieci stał się stałym elementem prak-
tyki administracyjno-urzęd niczej na 
Uczelni. W styczniu 2003 r. wprowadzo-

no pocztę elektroniczną, od września 
2003 r. pojawiły się bazy absolwentów 
zakładane przez wydziały, a w styczniu 
2004 r. uruchomiono Intranet, przyśpie-
szający kontakt między rektoratem 
a resztą administracji. Odtąd Intranet 
w symbiozie z Internetem stał się głów-
ną płaszczyzną informacyjną personelu 
rozproszonego w 18 budynkach UP. 
W tym szkicu koncentrujemy się na owo-
cach pracy w sieci uczelnianych zespo-
łów redakcyjnych. Po jednych pozostał 
już tylko „ślad pamięci”, inne nadal 
funkcjonują, przyczyniając się do upo-
wszechniania wyników prac naukowych. 
Tekst ten zarazem okazjonalnie dedyko-
wany jest personelowi Uczelni. W odróż-
nieniu od pięciu poprzednich odcinków 
cyk lu narracyjnego, prowadzącego Czy-
telnika przez dzieje UP w minionym trzy-
dziestoleciu („Studens Scribit” nr 14), ge-
nezę mozaiki w gmachu głównym (nr 15), 
historię samorządu uczelnianego w za-

ELEKTRONICZNE CZASOPISMA 
I BIULETYNY UNIWERSYTETU 
PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE 

(1996–2017)

Z Archiwum UP

Szósta część naszego cyklu poświęcona jest aktywności informacyjnej  ■
i dziennikarskiej studentów oraz pracowniczych struktur organizacyjnych 
Uczelni podczas minionego ćwierćwiecza, czyli od likwidacji cenzury okre
su PRLu i po stopniowym udostępnieniu Internetu w latach dziewięćdzie
siątych XX w.
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rysie (nr 17), opowieść o gmachu rekto-
ratu i jego okolicy (nr 18) i przez kulisy 
mało komu znanej działalności uczel-
nianego archiwum (nr 19), autor tym ra-
zem zaprasza do zapoznania się z kata-
logiem elektronicznych publikacji UP. 
Unikalne opracowanie zostało przygoto-
wane specjalnie do zeszytu jubileuszo-
wego. Zestawienie zawiera 30 „kap sułek 
informacyjnych”, ukazujących 10 studen-
ckich publikacji cyfrowych oraz 20 in-
nych o charakterze naukowym i infor-
macyjnym, które redagują pracownicy 
Uczelni. Zestawienie pomija e-wydania 
21 różnych drukowanych tomów „Anna-
les Universitatis Pae da go gicae Craco-
viensis”, stanowiących wydawnictwo se-
ryjne (nieregularne, a więc nienoszące 
cech typowych dla periodyków), lecz re-
jestruje e-wydania naukowych czaso-
pism, które wywodzą się z wymienionej 
serii i są obecnie kontynuowane pod no-
wym tytułem opisanym w tej kompletnej 
i pierwszej bibliografii e-cza so pism UP.

PERIODyKI CyFROWE W UKłADZIE 
CHRONOLOGICZNyM 

1. Studium@www. Gazeta Interne-
towa Studium Dziennikarskiego UP. 
Rocznik (1996–2016). Wydanie cyfrowe. 
Pierwsza w dziejach Uczelni inicjatywa 
adeptów dziennikarstwa (drukowanego 
i audiowizualnego). Rocznik ma cha-
rakter grupowej pracy zaliczeniowej na 
Studium funkcjonującym przy Instytucie 
Filologii Polskiej WSP/AP/UP. Zamiesz-
czono w nim prace ponad 550 autorów: 
reportaże, felietony, wywiady, recenzje, 
fotoreportaże i małe formy z zakresu 
dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. 
Przez 35 lat kierownikiem Studium był 
jego założyciel dr Edward Chudziński, 
a od dwóch lat prowadzi je dr Maciej 
Malinowski. Dzieje Studium i „Stu-
dium” opisano w „Konspekcie” (nr 6, 7, 
25).

2. Konspekt. Pismo UP w Krako-
wie. Kwartalnik (1999–2017). Wydanie 
papierowe i cyfrowe (zesz. 1–53 do-
stępne w zasobach Pedagogicznej Bi-
blioteki Cyfrowej, zesz. 54, 57–60 ulo-
kowano na platformie issuu. W paź-
dzierniku 2017 r. wydrukowano 62 ze-
szyt „Konspektu”. Edycja papierowa li-
czy łącznie 9860 stron. Dzieje pisma 
omówiono w numerach 25, 37, 54. 
Kwartalnikowi poświęcono dwie prace 
dyplomowe, powstałe w dawnym In-
stytucie Bibliotekoznawstwa (obecnie 
Instytut Nauk o Informacji; 2012 — 
Dawid Jaszczurowski, 2016 — Anna 
Kołodziejczyk). Pismo powstało z ini-
cjatywy Rektora Michała Śliwy z oka-
zji przemianowania Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej na Akademię Pedago-
giczną. Autor opracowania związany 
jest z „Konspektem” i jego trzema re-
daktorami naczelnymi nieprzerwanie 
od pierwszego zeszytu, najpierw jako 
Antoni Nawigator, później pod włas-
nym nazwiskiem. „Studens Scribit” 
13-lecie „Konspektu” odnotował w 2011 
roku w nr 2 (s. 13–14).

3. @pismo. Studencki Kwartalnik 
Internetowy (2002–2005). Wydanie cy-
frowe. Nie zachowało się w sieci. Jego 
inspiratorem był dr Andrzej Dróżdż 
z Instytutu Bibliotekoznawstwa, a re-
daktorem naczelnym — Patryk Wosz-
czyna, student politologii. Wydano 
11 numerów. Pismo zakończyło żywot 
wraz z ukończeniem studiów przez jego 
redaktora i cały zespół redakcyjny. 
Ślad pisma zachował się w rękopiś-
miennych notatkach autora, sporzą-
dzonych z autopsji w okresie, gdy jesz-
cze istniało ono w sieci (do maja 
2009 r.). 22 lutego 2002 r. ukazał się 
pierwszy numer, z podtytułem „Pismo 
Studentów Wydziału Humanistycznego 
AP”. Od numeru 10 część tekstów tłuma-
czono na język angielski, francuski 
i niemiecki. Od 2004 r. opiekunem  

Z Archiwum UP
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„@pisma” był mgr Michał Grzeszczuk 
z Instytutu Bibliotekoznawstwa. 

4. Wehikuł Czasu. Magazyn Stu-
denckiego Koła Naukowego Historyków 
im. Joachima Lelewela. Rocznik (2004– 
–2016). Wydanie papierowe (21 zeszy-
tów — łącznie 726 stron) i cyfrowe (ulo-
kowane na platformie issuu — 18 ze-
szytów dostępnych na stronie Koła). 
Opiekunem naukowym redakcji i koła 
jest dr hab. Hubert Chudzio, aktualnie 
dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń UP. Czasopis-
mo ma swój profil na Facebooku. „Stu-
dens Scribit” zamieścił charakterystykę 
pisma w nr 2 (2011). 

5. Przedsiębiorczość — Eduka
cja. Entrepreneurship — Education. 
Wydawca: Zakład Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Przestrzennej Instytutu 
Geografii UP. Rocznik (2005–2016). Wy-
danie papierowe i cyfrowe. Wydano 
12 zeszytów pod redakcją prof. Zbi-
gniewa Zioło i dr. Tomasza Rachwała. 
łączna objętość: 4754 strony. Zeszyty 
zawierają materiały z konferencji na-
ukowych (od 2004 r.) oraz zjazdów na-
uczycieli przedsiębiorczości (od 2008 r.). 
Pismo dotowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6. Zeszyty Naukowe Pedagogiki 
Specjalnej. Rocznik Studenckiego Ko- 
ła Naukowego (2008–2016). Wydanie 
papierowe i cyfrowe (na stronie Koła). 
łącznie 118 tekstów na 610 stronach 
dziewięciu zeszytów monograficznych: 
1. Komunikacja osób niepełnospraw-
nych; 2. Dorosła niepełnosprawność; 
3. Integracja; 4. Potencjał twórczy 
osób z niepełnosprawnością; 5. Rodzi-
na z dzieckiem niepełnosprawnym; 
6. Dylematy zawodowe pedagoga 
specjalnego; 7. Wspomaganie rozwoju 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi; 8. Wizerunek Instytutu Pe-
dagogiki Specjalnej UP im. KEN w dys-
kursie studentów; 9. Wsparcie społecz-

ne osób z niepełnosprawnością. Re-
daktorem naczelnym „Zeszytów” jest 
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP.

7. Argument. Biannual Philosophi-
cal Journal. Wydawca: Instytut Filozofii 
i Socjologii UP. Półrocznik (2011–2017). 
Wydanie papierowe i cyfrowe. Wydano 
13 zeszytów (łącznie 3260 stron), zawie-
rających 219 tekstów. Pismo jest konty-
nuacją czterotomowego wydawnictwa 
seryjnego „Studia Philosophica” (2002– 
–2008). Funkcję redaktora naczelnego 
pełni dr hab. Marzenna Jakubczak, 
prof. UP. 

8. Biblioteka i Edukacja. Elektro-
niczne Czasopismo Biblioteki Głównej 
UP im. KEN. Półrocznik: 2012–2017). 
Wydanie cyfrowe. Ukazuje się w czerw-
cu i grudniu. Redaktorem naczelnym 
jest Ewa Piotrowska. łącznie w 11 ze-
szytach tematycznych zamieszczono 
174 teksty zgrupowane w sześciu dzia-
łach. Tematy zeszytów: 1. Nowoczesne 
technologie w bibliotekach; 2. Bibliote-
ki obcojęzyczne w Polsce; 3. Edukacja 
informacyjna; 4. Prawo biblioteczne; 
5. Biblioteki w świecie cyfrowym; 6. Bi-
blioteki cyfrowe i otwarte repozytoria 
dla nauki, edukacji i kultury; 7. Kształ-
cenie bibliotekarzy w Polsce i na świe-
cie; 8. Potencjał ludzki bibliotek; 
9. Działania wpływające na wizerunek 
biblioteki; 10. Praca z dziećmi w oto-
czeniu książek i bibliotek: Edukacja 
i zabawa; 11. Zagraniczne staże zawo-
dowe bibliotekarzy. 

9. Biblioteka Współczesnej My
śli Pedagogicznej. Wydawca: Wy-
dział Pedagogiczny UP. Rocznik. 
(2012–2016). Wydanie papierowe i cy-
frowe (tomy I–III jako wydawnictwo se-
ryjne w zasobie Pedagogicznej Biblio-
teki Cyfrowej; (1586 stron, 114 tek-
stów), tomy IV–V jako e-czasopismo 
na stronie redakcji (29 tekstów)). Re-
daktorzy: dr hab. Katarzyna Dormus, 
prof. UP, i dr Ryszard Ślęczka. Tom III 
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wydano w roku 240-lecia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Zawiera 35 artyku-
łów pokonferencyjnych. 

10. Prace Studenckiego Koła Na
ukowego Geografów. Rocznik (2012– 
–2016). Wydanie papierowe i cyfrowe 
(na stronie Instytutu Geografii, w za-
kładce Koła). Wydano pięć numerów 
o łącznej objętości 710 stron, zawiera-
jących 61 tekstów. Ilustrowane materia-
ły do dziejów koła naukowego zamiesz-
czono w numerach 1, 3, 4. 

11. Przegląd Oniryczny. Kwartal-
nik Filozoficzny. Wydawca: Instytut Filo-
zofii i Socjologii UP. Wydanie cyfrowe. 
Zeszyty nr 1–7 w wersji papierowej ja-
ko „Pismo Studentów IFiS” wydawano 
pod patronatem Filozoficznego Koła 
Naukowego „Arche”. Po rozwiązaniu 
trzeciego zespołu redakcyjnego i nie-
udanej edycji zapowiadanego w grud-
niu 2012 r. nru 9 oraz w lutym 2013 r. 
nru 10, miejsce publikacji zajęła w póź-
niejszych latach społeczność na Face-
booku „Biesiada Filozoficzna”, nawią-
zująca swą nazwą do publikacji Posia-
da filozoficzna (Materiały z I Ogólno-
polskiego Studenckiego Forum Filozo-
ficznego organizowanego przez „Ar-
che” w listopadzie 2003 r.). W latach 
2013–2017 odbyło się 40 dyskusyjnych 
spotkań „Biesiady” w lokalu „Piec-Art” 
przy ul. Szewskiej 12 w Krakowie.

12. Pedagogika Przedszkolna 
i Wczesnoszkolna. Czasopismo Insty-
tutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkol-
nej UP. Półrocznik (2013–2017). Wyda-
nie papierowe i cyfrowe. Wydano dzie-
więć zeszytów o łącznej objętości 
1485 stron, zawierających 140 artyku-
łów (również w języku angielskim, nie-
mieckim, rosyjskim, ukraińskim, cze-
skim i słowackim). Redaktorem naczel-
nym jest prof. Bożena Muchacka.

13. Labor et Educatio. Rocznik 
Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej UP 
(2013–2016). Wydanie papierowe i cy-

frowe. Opublikowano cztery zeszyty 
o łącznej objętości 1366 stron, zawie-
rające 102 teksty. Redaktorem naczel-
nym jest dr hab. Norbert Pikuła, prof. 
UP. 

14. Mediterraneum. The Journal for 
Research and Studies (2013– 2014). Wy-
danie cyfrowe. Wydawca: Międzynaro-
dowe Centrum Naukowo-Badawcze UP 
w Krakowie. Nie zachowało się w sieci. 
Ukazały się cztery numery, zawierające 
28 tekstów w pięciu językach (włoskim 
(21), francuskim (1), hiszpańskim (1), an-
gielskim (4), polskim (1)). Redaktorem 
naczelnym był prof. Stefan Bielański. 

15. Exlibris. Biblioteka Geronto
logii Społecznej. Wydawca: Katedra 
Pedagogiki Społecznej i Andragogiki 
Instytutu Nauk o Wychowaniu UP. Pół-
rocznik (2014–2016). W latach 2008– 
–2013 wydawany przez inne instytucje 
edukacyjne w Bielsku-Białej, łodzi 
i Krakowie. Wydanie papierowe i cyfro-
we. Redaktor naczelna: dr hab. Zofia 
Szarota, prof. UP. łącznie ukazało się 
12 zeszytów (część z nich w języku an-
gielskim; 2138 stron, 160 tekstów). 

16. Meritum. Pismo Klubu Stu-
denckiego „Bakałarz” UP w Krakowie. 
Półrocznik: (2013–2015). Wydanie cyfro-
we (w sieci PDF-y numeru 1 (2) z 2014 r. 
(60 stron) oraz 1 (4) i 2 (5) z 2015 r. (po 
86 stron). Wydanie papierowe: nr 0 
(wrzesień 2013)–5 (wrzesień 2015). Ob-
jętość: łącznie 390 stron. Redaktor na-
czelny: Konrad Pyznar. „Meritum” jest 
kontynuacją pisma „Argument” — In-
terdyscyplinarnego Kwartalnika Klubu 
„Bakałarz” (w latach 2004–2013 wyda-
no 10 numerów).

17. Prace Koła Matematyków 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra
kowie. Rocznik (2014–2017). Wydanie 
cyfrowe. Cztery opublikowane edycje 
zawierają 20 specjalistycznych artyku-
łów z zakresu matematyki, dydaktyki, 
historii i zastosowań. Są to materiały 

Z Archiwum UP
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prezentowane na dorocznych sympo-
zjach naukowych. Redaktorem naczel-
nym jest prof. Kamil Rusek (UJ), wcze-
śniej (w latach 2014–2015) była nim 
Danuta Ciesielska. Na rozbudowanej 
stronie Koła Naukowego Matematyków 
brak linków do „Prac” (dostęp wprost 
z wyszukiwarek internetowych).

18. Newsletter Biura Nauki. Mie-
sięcznik (2014–2017). Wydanie cyfrowe. 
Ukazało się 30 biuletynów o łącznej ob-
jętości 150 stron. Wydawca z powodu re-
strukturyzacji kilkukrotnie zmieniał na-
zwę: Biuro ds. Nauki, Badań i Transferu 
Technologii (nr 1–6); Dział Nauki, Pro-
jektów Badawczych i Edukacyjnych 
(nr 7–19); Biuro Nauki i Współpracy Mię-
dzynarodowej (nr 20–24); Biuro Nauki 
(nr 25–30). Biuletyn zawiera wykazy se-
tek grantów, konkursów, staży zagranicz-
nych, naboru do projektów międzynaro-
dowych itp., a także informacje o źró-
dłach dotowania badań indywi dual nych 
oraz zbiorowych. Kierownikiem Biura 
Nauki jest mgr Jan Kałużny. 

19. Newsletter Ośrodka Badań 
nad Mediami. Miesięcznik (2014– 
–2017). Wydanie cyfrowe. Ukazało się 
29 biuletynów o łącznej objętości 141 
stron. Biuletyn zawiera dziesiątki za-
proszeń na kursy, szkolenia, konferen-
cje naukowe, panele dyskusyjne, spisy 
treści wydanych książek własnych i po-
konferencyjnych, powiadomienia o wy-
darzeniach medialnych itp. Dyrektorem 
OBnM jest prof. Agnieszka Ogonowska 
z Instytutu Filologii Polskiej.

20. Newsletter Europejskiego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Multimedialnego (2014–2017). Wy-
danie cyfrowe. Ukazało się 12 biulety-
nów o łącznej objętości 23 stron. Oka-
zjonalna edycja zawiera zaproszenia 
na warsztaty: 1. Przygotowanie zajęć 
zdalnych na platformie e-lerningowej 
Moodle; 2. Hybrydowe formy kształce-
nia akademickiego; 3, Szkolenia anty-

korupcyjne (razem z CBA); 4. Warszta-
ty dla dzieci i rodziców „Dziecko bez-
pieczne w sieci”; 5. Spotkania dysku-
syjne e-nauczycieli akademickich; 
6. Warsztaty „E-Babcia i E-Dziadek (jak 
wykorzystywać z wnukami komputer, 
tablet i notebook)”; 7. Programowanie 
w języku Baltie; 8. Szkolenie dla na-
uczycieli „Mediacje szkolne” oraz „Pra-
ca z dzieckiem przejawiającym trudne 
zachowania”; 9. Warsztaty dla uczniów 
„Jak wiosna budzi się do życia”; 10. Stu-
dia podyplomowe „Programowanie 
i nowe technologie w edukacji”. Dyrek-
torem ECKUiM jest mgr Renata Jurasz-
czyk.

21. Res Gestae. Czasopismo Histo-
ryczne. Wydawca: Instytut Historii i Ar-
chiwistyki UP. Rocznik (2015–2016). Wy-
danie papierowe i cyfrowe. Ukazały się 
trzy zeszyty o łącznej objętości 965 stron, 
zawierające 60 tekstów. Pismo jest konty-
nuacją wcześniej ukazujących się „Prac 
Historycznych” (1962–1999) oraz „Studia 
Historica” (2001–2014). Redaktorem na-
czelnym jest prof. Mariusz Wołos.

22. Rocznik Administracji Pu
blicznej. Wydawca: Instytut Politologii. 
Rocznik (2015–2016). Wydanie papiero-
we i cyfrowe. W dwóch tomach roczni-
ka (łącznie 811 s.) zamieszczono 49 tek-
stów. Od nru 3 wydawcą będzie Insty-
tut Prawa, Administracji i Ekonomii na 
Wydziale Politologii UP. Redaktorem 
naczelnym jest dr hab. Inga Kawka, 
prof. UP. 

23. Neurolingwistyka Praktyczna. 
Wydawca: Zakład Neurolingwistyki In-
stytutu Filologii Polskiej UP. Rocznik 
(2015–2016). Wydanie papierowe i cyfro-
we. Ukazały się dwa zeszyty (łącznie 352 
stron), zawierające 29 tekstów. Redakto-
rem naczelnym był dr n. med. Tomasz 
Zyss (zm. 29 III 2017), pracownik UP i UJ, 
pionier badań nad wykorzystaniem pola 
magnetycznego i elektroterapii w psy-
chiatrii.

Z Archiwum UP
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24. XYZ. Magazyn Słuchaczy Stu-
dium Dziennikarskiego Instytutu Filologii 
Polskiej UP. Rocznik (2016–2017). Wyda-
nie papierowe i cyfrowe. Na łamach 
dwóch zeszytów (96 stron) zamieszczono 
63 teksty. Redaktorem naczelnym pisma 
i kierownikiem Studium jest dr Maciej 
Malinowski. Rocznik ma charakter gru-
powej pracy zaliczeniowej. Ukazuje się 
w czerwcu.

25. Sprężynka. Gazetka interneto-
wa studentów prawa, administracji 
i ekonomii. Wydanie cyfrowe — w przy-
gotowaniu (jesień 2017) — dostępne 
będzie na stronie instytutu.

 TyTUły WSPÓłWyDAWANE 

1. Rocznik Historii Prasy Polskiej 
(2012–2017). Wydawca: Komisja Praso-
znawcza PAN — Oddział w Krakowie 
i UP. Edycja papierowa od 1998 r. Re-
daktor naczelny: Jerzy Jarowiecki. W ze-
spole wydawniczym: Krzysztof Woźnia-
kowski, Grażyna Wrona, Władysław 
Marek Kolasa, Michał Rogoż. 

2. Synergies Pologne (2005–2016). 
Wydawca: Le Centre de Ressources et 
de Documentation Francophone du 
GERFLINT i UP. Edycja papierowa od 
2001 r. Redaktor sekcji polskiej: Teresa 
Muryn. W zespole wydawniczym: Mał-
gorzata Niziołek, Piotr Pieprzyca, Luc 
Leguerinel.

3. Prace Komisji Geografii Prze
mysłu (2000–2017). Wydawca: Komisja 
Geografii Przemysłu Polskiego Towa-
rzystwa Geograficznego w Warszawie 
i UP. Redaktor naczelny: Zbigniew Zio-
ło. W zespole wydawniczym: Tomasz 
Rachwał.

4. Current Issues of Tourism Re
search (2011–2015). Wydawca: East 
European Development Agency. Redak-
tor naczelny: Peter Cuka. W zespole 
wydawniczym: Zbigniew Długosz, Mał-
gorzata Kozłowska, Tomasz Rachwał.

5. Rocznik Komisji Nauk Peda
gogicznych (2011–2015). Wydawca: 
Komisja Nauk Pedagogicznych PAN — 
Oddział w Krakowie oraz Katedra 
Oświaty i Historii Wychowania UP. Edy-
cja papierowa od 1961 r. Redaktor na-
czelny: Jan Krukowski. W zespole wy-
dawniczym: Ryszard Ślęczka, Adam 
Ruta.

PODSUMOWANIE TyPOLOGICZNO- 
-STATySTyCZNE EDyCJI CyFROWyCH 

1. Czasopisma studenckie: poz. 1, 3, 
4, 6, 10, 11, 16, 17, 24, 25.

2. Czasopisma naukowe: poz. 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, 22, 23.

3. Czasopisma ogólnoinformacyjne: 
poz. 2. 

4. Periodyki warsztatowo-zaliczenio-
we: poz. 1, 24.

5. Informacyjne biuletyny wewnętrz-
ne: poz. 18, 19, 20.

6. Edycje zakończone: poz. 3, 14, 16.
7. Edycje w przygotowaniu: poz. 25.

Strona „Studens Scribit” na Face
booku. Istnieje od marca 2012 roku. 
Ma charakter serwisu bieżącego. Samo 
czasopismo kolportowane jest w wersji 
papierowej. Galeria na stronie zamiesz-
cza reprodukcje 15 okładek wcześniej-
szych zeszytów. Serwis na bieżąco po-
wiadamia o edycji kolejnych wydań 
i ich bezpłatnym kolportażu w biurze 
Samorządu Uczelnianego UP.

Bibliografia e-czasopism rejestruje stan 
na dzień 31 X 2017 r. W przypadku 
ewentualnych przeoczeń tytułów lub 
istotnych danych autor prosi o przesła-
nie ich w celu uzupełnienia centralnej 
kartoteki.

 
Marek Glogier 

marekmtg@poczta.onet.pl
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W pełni świadoma, że matematyka ja-
ko nauka wywołuje w ludziach wciąż 
więcej strachu niż skojarzeń pozytyw-
nych, chcę tym artykułem ten wizerunek 
naszej „królowej” nieco odczarować. 
Jednocześnie ma to być podsumowanie 
naszej działalności w ciągu kilkunastu 
ostatnich miesięcy. Jako ustępujący 
właśnie z urzędu prezes żegnam się 
tym tekstem ze wszystkimi, którzy dzie-
lili ze mną obowiązki i radość bycia 
członkiem Koła Matematyków Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na 
pożegnanie prezentuję to, co przez 
ostatni rok było moją i nie tylko moją 
dumą, ale i największym wyzwaniem, 
któremu przyszło mi stawić czoła. Było 
szansą samorozwoju i okazją do zreali-

zowania tego, o czym kilka miesięcy 
wcześniej nie myślałabym, że ma szan-
sę zostać zrealizowane. Chciałabym, 
opowiadając swoją historię i chwaląc 
się tym, co udało nam się wspólnie 
osiągnąć, zachęcić i zaprosić nowych 
studentów do szukania prócz wiedzy 
także organizacji i inicjatyw, które po-
zwolą im się rozwijać i spełniać.

Na początku przez rok byłam szere-
gowym członkiem Koła. Trochę onie-
śmielona przebojowością starszych stu-
dentów, nie angażowałam się przesad-
nie. Uczestniczyłam w spotkaniach, ob-
serwowałam. Wtedy Koło istniało od 
11 lat, założone w 2003 r., miało już 
dość stabilną pozycję na uniwersytecie 
i wyrobioną „markę”. Naszym głównym 

Od szeregowego członka  
do prezesa i z powrotem

Koło Matematyków UP podczas spotkania
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Dyskusja o planach Koła

Matematyczna Ruletka
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celem jest oczywiście współpraca z pra-
cownikami Instytutu Matematyki UP 
w celu pogłębiania wiedzy matema-
tycznej. Dyskutujemy, rozwiązujemy za-
dania. Dbamy również o to, by znala-
zło się miejsce na rzeczy mniej wznio-
słe. Z dumą organizujemy Dzień Gier 
Matematycznych, Bal Matematyka czy 
warsztaty w szkołach. Podczas tych wy-
darzeń możemy zaprezentować trochę 
bardziej „ludzką twarz” — swoją i ma-
tematyki. Wszystko to obserwowałam 
najpierw z perspektywy członka koła. 
Poczułam jednak, że jest coś, co mogę 
Kołu zaoferować, i postanowiłam to 
zrobić. Zaczęłam angażować się w kon-
kretną działalność. Zgłaszałam się do 
organizacji kolejnych wydarzeń. W wy-
niku zbiegu okoliczności zaczęłam wła-
ściwie prowadzić kronikę kołową, a to 
niejako wymuszało na mnie udział we 
wszystkim, w co Koło się angażowało. 
Podobało mi się coraz bardziej i chcia-
łam zrobić więcej. Postanowiłam kan-
dydować do zarządu. Na trzecim roku 
studiów zostałam prezesem Koła.

Naszym celem było kontynuowanie 
działalności z lat poprzednich, a po-
przeczka była zawieszona wysoko. Wo-
bec tego postanowiliśmy nie zmieniać 
tego, co już działa, i zrobić wszystko, 
by trzymać poziom oraz powoli wpro-
wadzać nowe pomysły. 

Zabraliśmy się do pracy. Koło co ro-
ku organizuje wydarzenia, które mają 
określony charakter, tak więc wyzwa-
niem jest zrobienie tego dobrze, a jed-
nocześnie z charakterem. Możemy się 
pochwalić dorocznym Balem Matema-
tyka — dużą imprezą, wymagającą do-
skonałej organizacji, a także odrobiny 
fantazji. Na balu każdy może poczuć 
się po królewsku, jak na matematyka 
przystało. Tegoroczny Bal był już trzy-
nastym z kolei, a że każdy bal ma ja-
kiś temat, ten odbył się pod znakiem 
trzynastki. Dla wszystkich matematy-

ków liczba trzynaście jest wyjątkowa, 
bo... jest jedyną liczbą naturalną będą-
cą pierwiastkiem czwartego stopnia 
z sumy kwadratów dwóch kolejnych 
liczb naturalnych (119 i 120). 

Pojawiło się kilka nowych inicjatyw. 
Zapoczątkowaliśmy tradycję odczytów 
matematycznych. Co miesiąc zapra-
szaliśmy pracowników naukowych In-
stytutu Matematyki UP do wygłoszenia 
odczytu. Pomysł się przyjął i gromadził 
za każdym razem słuchaczy zaintere-
sowanych tematem.

Dobrze przyjęty został turniej Mate-
matyczna Ruletka, organizowany po 
raz drugi. To propozycja skierowana 
zarówno do studentów, jak i do prowa-
dzących zajęcia, próba oderwania się 
od sztywnej akademickiej rzeczywisto-
ści — połączenie nauki  z rozrywką. Co 
roku odbywa się też Dzień Gier Mate-
matycznych, podczas którego mierzy-
my się z grami logicznymi i związany-
mi z matematyką. 

Od początku istnienia Koła współ-
pracujemy ze szkołami, propagując na-
ukę matematyki, organizując warsztaty, 
dni gier i zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, a Festiwal Nauki i Sztuki 
w Krakowie to wydarzenie, na którym 
co roku reprezentujemy barwy Uniwer-
sytetu Pedagogicznego. 

Oprócz Balu Matematyka najwięk-
szymi wyzwaniami organizacyjnymi 
i naukowymi były XII Ogólnopolskie 
Sympozjum Kół Naukowych, które w mi-
nionym roku zgromadziło więcej uczest-
ników niż w latach poprzednich, oraz 
XVI Międzyuczelniana Sesja Studenc-
ka, którą tworzyliśmy we współpracy 
z KSM UJ i SKM AGH. Tegoroczne Sym-
pozjum było wyjątkowe pod względem 
liczby wygłoszonych referatów i pozio-
mu naukowego, a dla nas, przedstawi-
cieli Koła — sukcesem, bo organizacja 
wydarzenia mimo obaw i niepewności 
się udała. A skoro mowa już o pozio-
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mie merytorycznym, to warto wspo-
mnieć o tym, że trzon Koła tworzą stu-
denci, którzy odnoszą sukcesy również 
indywidualnie. Reprezentują Uczelnię 
na konferencjach naukowych w kraju 
i za granicą, piszą własne prace i pro-
wadzą badania. Ich osiągnięcia moż-
na śledzić m.in., czytając publikacje 
zamieszczane w internetowym czasopiś-
mie „Prace Koła Matematyków Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie 
(pracekm.up.krakow.pl).

W naszym Kole jest miejsce dla każ-
dego, nie tylko dla osób skupionych na 
indywidualnym rozwoju naukowym, ale 
i tych, którzy chcieliby wykazać się 
zmysłem organizacyjnym, rozwinąć 
swoją osobowość czy umiejętności 
miękkie. W następnym roku chcieliby-
śmy tego „ducha zespołowego” bar-
dziej wysunąć na pierwszy plan, zgro-
madzić studentów, którzy wniosą coś 
nowego, nie zapominając o dorocz-
nych wydarzeniach, które stanowią 
o tożsamości Koła i są jego wizy-
tówką. 

Kończąc, oficjalnie oddaję Koło Ma-
tematyków w ręce nowej Pani Prezes, 
obiecuję wsparcie i pomoc. Wracam do 
początku — będę „zwyczajnym” człon-
kiem i pozostanę nim z pewnością nie-
co dłużej niż tylko do końca studiów. 
Dziękuję za wspólne lata, wspaniałe 
wspomnienia, kilka wielkich wyzwań 
i trudności. Mam nadzieję, że Koło bę-
dzie się wciąż rozwijało i każdy nowy 
członek, który po przeczytaniu tego tek-
stu zagości w szeregach matematyków, 
zostanie tam na dłużej. 

Można nas znaleźć na Facebooku. 
Zapraszamy na stronę kolomat.up. 
kra kow.pl, gdzie zamieszczamy na 
bieżąco sprawozdania z wszelkich ko-
łowych przedsięwzięć. Przede wszyst-
kim jednak do zobaczenia w naszym 
skromnym kołowym kąciku w sali 217!
 
Fotografie w tekście pochodzą z archiwum 
Koła Matematyków UP.

Dorota Ruchała 
prezes Koła Matematyków UP  

w roku akademickim 2016/2017 

Dni Otwarte UP – wystawa Koła Matematyków
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Nie odkryję Ameryki, jeśli napiszę, że 
człowiek nie jest stworzony do samotno-
ści. Oczywiście nie neguję wartości pu-
stelniczego trybu życia, aczkolwiek, sku-
piając się na opiniach większości, mogę 
z całą pewnością stwierdzić, że potrze-
bujemy ludzi wokół siebie. Dziś pragnę 
napisać słów kilkanaście o przyjaźni, 
o jej sile i ogromnym znaczeniu. Jeste-
śmy ludźmi powołanymi do życia w spo-
łeczności. To nieprawdopodobne, jak 
wiele różnych temperamentów i osobo-
wości można spotkać na świecie, a mi-
mo to każdy człowiek jest w stanie zna-
leźć kogoś, kto podobnie myśli i czuje. 
Co jest jeszcze bardziej zadziwiające? 
Nie ma definicji ani schematu obrazują-
cego, jak typowa przyjaźń powinna wy-
glądać. Każdy kocha i docenia drugiego 
człowieka tak, jak potrafi. Ekstrawertycy 
„wyrzucają” swoje emocje, nazywają 
uczucia często bardzo ekspresyjnie, mó-
wią o swoich problemach, a dla intro-
wertyków ważna jest cisza i niczym nie-
zmącone milczenie. Nastolatkowie bar-
dzo dużo czasu poświęcają sobie na-
wzajem, a staruszkowie potrzebują tro-
chę własnej przestrzeni. Nigdy nie prze-
stanie zadziwiać mnie różnorodność... 
Ona uczy akceptacji, tolerancji i wyrozu-
miałości.

Dlaczego uważam, że przyjaciel-
skie więzi są aż tak ważne? Wyobraź-
cie sobie, jak nudno byłoby, gdybyśmy 

nie mieli z kim dzielić naszych radości, 
smutków, wątpliwości, gdybyśmy sami 
spełniali nasze marzenia i w pojedyn-
kę mierzyli się z doświadczeniami. A co 
z przygodami? Jednoosobowe szczę-
ście jest niepełne. Totalna swoboda, ja-
ką znajdujemy w przyjaźniach, jest nie-
zastąpiona, nie ma nic ważniejszego 
niż głośne myślenie przy bliskiej oso-
bie. Przyjaciel to ktoś, kto wysłucha, po-
stara się zrozumieć, a kiedy trzeba bę-
dzie — powie parę ostrych słów i wyle-
je nam na głowę kubeł zimnej wody, 
czego niejednokrotnie bardzo potrze-
bujemy. A czasem niepotrzebne są sło-
wa, wystarczy czyjaś obecność. Jeżeli 
ktoś wybiera nas na przyjaciela, to 
znaczy, że akceptuje nas w całości. Bie-
rze na swoje barki nasze zalety 
i (zwłaszcza) wady. Ciekawie jest żyć 
ze świadomością, że przy kimś możesz 
być po prostu sobą, nie musisz nikogo 
udawać, nie potrzebujesz imponować 
drugiemu człowiekowi ani tym bardziej 
na cokolwiek zasługiwać. 

Zachęcam, byście powiedzieli swo-
im przyjaciołom, jak są dla Was ważni 
i ile dobrego wnoszą w Wasze życie. 
Dobre słowo, piękny gest. Śmiało — to 
nic nie kosztuje, a wiele daje! Ludzie 
zasługują na to, by ich docenić.

 
Dominika Cieślar  

II rok stosunków międzynarodowych UP

Przyjaźń — bezcenny dar 
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Nie umiesz w matmę = jesteś debilem,  
czyli nikt tutaj nie generalizuje

Czwartego lipca, pół godziny po półno-
cy. Jutro nadejdą wyniki matur.

Jestem egzemplarzem w stu procen-
tach pesymistycznym i dlatego chwilę 
temu wpisałam w Google frazy takie, 
jak: „co zrobić, gdy nie zdało się matu-
ry”, „oblana matura”, „poprawka matu-
ry” etc.

To był błąd. Zawartość jednego 
z linków zirytowała mnie tak bardzo, że 
zmuszona byłam porzucić dietę na 
rzecz agresywnego pochłaniania hurto-
wych ilości płatków kukurydzianych.

Tak, moi drodzy. Znalazłam się na 
forum wizaz.pl — okręcie jakże meryto-
rycznych dyskusji, gnającym na wzbu-
rzonych falach estrogenu.

W wątku, na który miałam nieszczę-
ście trafić, pewna użytkowniczka roz-
waża sytuację swojej przyjaciółki, 
poleg łej na polu maturalnej walki z ma-
tematyką. Mimo rzekomego przywiąza-
nia autorki posta do ww. przyjaciółki 
nie wahała się ona podać w wątpli-
wość inteligencji rzeczonej.

Niestety, wzburzenie nie pozwala 
mi na kreowanie zgrabnych peryfraz 
i uroczych eufemizmów, pozwolę więc 
sobie cytować wypowiedzi jakże czaru-

jących pań i opatrywać je komentarza-
mi uznanymi przeze mnie za właściwe. 
Zacznijmy od kluczowego pytania, ja-
kie zadaje sama założycielka wątku:

[...] jeśli ktoś nie zdał matury, to po prostu 
nie powinien jej zdać. [...] chcę poznać wa-
sze zdanie: czy niezdanie matmy (lub in-
nej obowiązkowej podstawy) świadczy 
o tym, że osoba jest „głupia”? Co sądzicie 
o `wrednej matematyce' i osobach, które 
twierdzą, że ten przedmiot jest dla nich nie 
do zdania? [sic!]

Puśćmy w ruch tę karuzelę śmie-
chu: 

Tak, uważam, że jak ktoś nie jest w stanie 
zdać podstawowej matematyki, to jest głu-
pi. Obecnie matura to w zasadzie „pod-
staw pod wzór z załączonej książeczki” 
i nawet nie trzeba umieć dodawać i odej-
mować, bo można mieć kalkulator.

Napisanie podstawowej matury 
z ma tematyki było dla mnie przeżyciem 
traumatycznym i nie wiem, czy jestem 
w stanie ją zdać. Uważam też, że jeśli 
ktoś nie potrafi odróżnić Gertrudy Stein 
od Virginii Woolf po krótkich fragmen-

Felieton
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tach prozy, to jest głupi. Wcale 
nie generalizuję! A jak już jeden 
z drugim robi na maturze z pol-
skiego błędy stylistyczne, pod-
czas gdy ma pod ręką tekst źró-
dłowy bez żadnej skazy — klę-
kajcie narody!

Przecież ma wzór, wystar-
czy podstawić własne słowa!

Ok, nie każdy ma umysł „ści-
sły” [...], ale do tego wystarczą 
naprawdę rzeczy, które każdy 
człowiek powinien w nocy o pół-
nocy wiedzieć.

No pewnie, KAŻDy (znów 
wcale nie generalizuję!) nor-
malny, zdrowy człowiek po 
przebudzeniu winien miast pa-
cierza porannego przesuwać 
wykres funkcji o wektory. To 
elementarne umiejętności, nie-
zbędne do wykształcenia ja-
kiejkolwiek inteligencji. 

No i ok, nie każdy ma 
„umysł humanistyczny”, ale do 
ogarnięcia ortografii wystarczy 
słownik. Odnoszę zaś wraże-
nie, że zerknięcie do niego na-
dal przerasta możliwości inte-
lektualne niebagatelnej części 
społeczeństwa.

Dlatego tak, uważam osoby, któ-
re mają problem z opanowa-
niem minimum wiedzy [...] i lo-
gicznym myśleniem za mało by-
stre, potocznie mówiąc — głu-
pie.

A co, jeśli wolałam uczyć 
się logicznego myślenia, za-
stanawiając się nad artystycz-
ną wizją świata Jamesa Joy-
ce’a, przedstawioną na przy-
kładzie koszyka? „Aby zoba-
czyć ten koszyk — rzekł Ste-

fan — umysł twój przede 
wszystkim wydziela koszyk 
z reszty widzialnego wszech-
świata niebędącego koszy-
kiem. Pierwszy stopień pozna-
nia znajduje wyraz w przeciąg-
nięciu linii ograniczającej wo-
kół przedmiotu podlegającego 
poznaniu” — i tak dalej, i tak 
dalej. A tam, jakieś dżojsy. Nie 
umiesz w cyferki? Jesteś głupi. 
Potocznie mówiąc.

Tak, sądzę, że osoba, która nie 
zdała matury [z matematyki], 
jest głupia. Rozumiem, że niektó-
rym ciężko użyć tego słowa 
wprost, więc przyjmijmy po pro-
stu, że „do inteligentnych nie na-
leży”.

Przeczytałeś wszystkie dzie-
ła Prousta i Flauberta, a o wpły-
wie Pani Bovary na wizerunek 
kobiety dziewiętnastowiecznej 
mógłbyś mówić godzinami? 
Znasz dzieła Faulknera na wy-
rywki, a Hemingway jest ci tak 
bliski, jakbyś przez 20 lat pił 
z nim absynt? Potrafisz rozwo-
dzić się nad ekonomicznymi 
i społecznymi skutkami wyda-
nia Portretu Doriana Graya, ale 
nie zdałeś matury z matematy-
ki? Pieprz się, jesteś idiotą.

Jest czwartego lipca, pół 
godziny po drugiej w nocy. Do-
wiedziałam się dzisiaj, że cier-
pię na nieuleczalny przypadek 
kretynizmu, a moje „bycie hu-
manistą” to tylko marne wytłu-
maczenie braku zdolności ma-
tematycznych. Kurczę, chyba 
pora utopić się we własnych 
łzach.

Julia Koziołek 
II rok filologii polskiej UP

Felieton
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Słusznie liberatura kojarzy się z litera-
turą, bo jest to pewien jej rodzaj. Ety-
mologia słowa jest łacińska. Trzonem 
wyrazu liberatura jest morfem liber, 
który oznacza — jako rzeczownik — 
książkę, natomiast jako przymiotnik — 
`wolny'. Liberaturę określa się jako lite-
raturę totalną. Tutaj forma i treść książ-
ki są ze sobą ściśle powiązane, jedno 
nie istnieje bez drugiego. Forma książ-
ki jest dopełnieniem jej treści i na od-
wrót. Razem tworzą autorską opowieść. 
W utworze liberackim ma znaczenie 
wszystko: kolor czcionki, papier, wiel-
kość fontu, obraz, tworzywo, kształt, 
układ. Co więcej, taka książka nie ma 
ograniczonej formy. Wcale nie musi być 

książką, jaką znamy. Może przybrać 
postać luźnych kartek, pasków, okręgu 
czy chociażby listu w butelce. Tu nie 
ma kryteriów, co można, a czego nie 
można — wszystko zależy od historii, 
wyobraźni i intencji autora.

Skąd się wzięła liberatura? 

Niewątpliwie trzeba wspomnieć nazwi-
ska Zenona Fajfera, który w 1999 r. użył 
tego słowa w tekście Liberatura. Aneks 
do słownika terminów literackich na 
określenie literatury, która ściśle łączy-
ła formę z treścią, oraz Katarzyny Ba-
zarnik. Słowo zostało po raz pierwszy 

LIBERATURA

Dla ciekawych świata

Powyżej nie popełniono błędu i nie pomylono litery „b” z „t”. Jeśli więc  ■
to nie jest literówka, to czym jest liberatura? 
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użyte w tym czasie, to prawda, ale 
idea takiej literatury istniała wcześniej 
(Laurence Sterne, William Blake, Sta-
nisław Wyspiański, James Joyce). Pan 
Fajfer i pani Bazarnik to twórcy, teore-
tycy i, przede wszystkim, propagatorzy 
liberatury na gruncie polskim. Potrze-
bowano terminu, który określałby ten 
rodzaj książki, pisarstwa, który cały 
w swej formie byłby wynikiem twórczej 
pracy artysty. „Stąd pojęcie liberatury, 
która w rezultacie wolności (łac. liber) 
twórczej pisarza, uderza w konwencjo-
nalną formę książki (łac. liber), jak 
i cały rynek wydawniczy, determinują-
cy praktykę czytelniczą”1.

Forma czy treść?

Co jest ważniejsze? Odpowiedź zależy 
od stanowiska. Mówiąc o literaturze, 
odpowiedzielibyśmy, że treść. Edytor 
z kolei stwierdziłby, że forma. W przy-
padku liberatury, niezależnie od stano-
wiska, odpowiedź będzie jedna: nie ma 
rzeczy ważniejszej. Forma i treść są 
równorzędne, dopełniają się, jedna opo-
wiada historię przez drugą. Opowieść 
„przepisana” z liberatury do pliku kom-
puterowego nie miałaby sensu. W tego 
typu literaturze mają swoje miejsce wy-
twory, które w żaden sposób nie mogły-
by zaistnieć w zwyczajnej książce ze 
względu na ograniczenia materialne. 

Trzeba też zwrócić uwagę na jedną 
kwestię. Proces wytwarzania „zwyczaj-
nej” książki jest następujący: autor 
(proces twórczy, w którego wyniku po-
wstaje tekst) — wydawnictwo (w któ-
rym następują liczne etapy pracy re-
dakcyjnej i projektowej, aby książka 
przybrała formę). Najpierw więc mamy 
treść, a potem formę. W liberaturze nie 
jest wcale na odwrót, ale te procesy 

1 https://dzialajwarte.wordpress.com/artete-
ka/wystawa-liberatury/

Dla ciekawych świata
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Dla ciekawych świata

dzieją się jednocześnie. To autor (sam 
bądź z wydawcą) wraz z historią two-
rzy formę, która zostaje potem urzeczy-
wistniona. Na każdym etapie powsta-
wania książki trzeba pamiętać zarów-
no o formie, jak i o treści. Ta subtelna 
różnica potrafi wiele powiedzieć o tym 
typie literatury.

Liberatura w praktyce

Jak liberatura wygląda w praktyce? Jak 
tylko sobie wymarzymy. Proste pyta-
nie — prosta odpowiedź. Jak już wcześ-
niej wspominałam, nie ma granic. Sed-
no tkwi w wyobraźni autora, jego inten-
cji, historii, w tym, co chce przekazać 
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Dla ciekawych świata

odbiorcy. W końcu książka liberacka — 
jak każda — skierowana jest do od-
biorcy — czytelnika. W książce wszyst-
ko ma znaczenie. Jeśli czcionka zaczy-
na blaknąć, stopniowo zanikając, to 
nie znaczy, że w drukarni nastąpił błąd, 
ale zostało to wprowadzone celowo. 

Stworzenie książki liberackiej jest 
z pewnością trudniejsze niż wydanie 
tradycyjnej. Proces nie jest typowy, ła-
twy i z pewnością nie jest tani. Inna 
ilość materiału, niekonwencjonalność 
kolorów, tworzyw, nietypowy układ, 
wielkość. To generuje pewne problemy, 
ale jednocześnie pokazuje, że niemal 
wszystko jest możliwe, a jedyne ograni-
czenie stanowi wyobraźnia.

Kraków a liberatura 

Nie bez powodu wspominam o Krako-
wie: „W Artetece WBP w Krakowie znaj-
duje się unikalny zbiór książek niekon-
wencjonalnych, zwanych Liberaturą. 
Jest to jedyna tego typu, tak kompletna, 
stała wystawa na świecie”2. Wystawa 
ta powstała w 2012 r. w celu propago-
wania liberatury, jako kontynuacja pra-
cy Zenona Fajfera i Katarzyny Bazar-
nik. Warto wybrać się do Czytelni Libe-
ratury, by zobaczyć unikalne dzieła. 
„Powstała w 2002 roku pierwsza w świe-
cie Czytelnia Liberatury stała się ośrod-
kiem refleksji nad taką literaturą, gro-
madząc zarówno liberaturę powstającą 
współcześnie, jak i utwory antycypują-
ce to zjawisko, a także publikacje teo-
retyczne, recenzje i materiały populary-
zatorskie”3. Dzięki takim miejscom4 mo-

2 https://dzialajwarte.wordpress.com/artete-
ka/wystawa-liberatury/

3 http://miastoliteratury.pl/miasto-literatury/
zycie-literackie/miejsca-literackie-w-krakowie/czy-
telnia-liberatury/

4 Arteteka, oddział WBP w Krakowie, MOS, 
ul. Rajska 12.

żemy zaobserwować, że rynek książki 
nie zawęża się do jednego pola. Do-
wiadujemy się także, ile pracy i kre-
atywności można włożyć w publikację. 
Tutaj zobaczymy dzieła takich twórców, 
jak: James Joyce, Stéphane Mallarmé, 
Raymond Que neau, Radosław Nowa-
kowski, Robert Szczerbowski i wielu in-
nych. Dzięki wystawie można dostrzec 
różnorodność pomysłów na tę formę li-
teratury, zobaczyć nie tylko typowe ma-
teriały introligatorskie, ale również hi-
storie zapisane na kamieniach, be to-
nie, plastiku czy drewnie, zgodnie z za-
sadą, że wszystko może być nośnikiem. 
„Wielką zaletą Wystawy Liberatury jest 
fakt, że poszczególne dzieła są repre-
zentowane przez kilka egzemplarzy, 
różne wydania i sposoby podejścia do 
literackiego tekstu. Nadaje to ekspozy-
cji wartość swoistego dokumentu, opi-
sującego historię książki, translator-
stwa, jak i rynku wydawniczego”5. 
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Agnieszka Surówka 

I rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego SUM 

Fotografie w artykule: T. Kalita (1, 2, 3) i  Ja-
skier (4)

5 https://dzialajwarte.wordpress.com/artete-
ka/wystawa-liberatury/
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Po tym mniej lub bardziej grafomań-
skim wprowadzeniu przenieśmy się 
w klimat literatury i kina grozy. Pamię-
tajmy przy tym, że motywy zjawisk wy-
kraczających poza granice zasad pa-
nujących w świecie, w którym przewa-
ża tendencja do ubierania faktów w na-
ukowe definicje, przenikają również do 
sztuk plastycznych, muzyki, teatru.

21 października 2017 r. w Kartotece 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie odbyła się piąta odsłona 
ogólnopolskiej imprezy łączącej miłośni-
ków grozy pod wszelaką postacią — 
Krakowskiego Festiwalu Amatorów Stra-
chu, Obrzydzenia i Niepokoju (FASON). 
Sympatycy tego nurtu fantastyki i jego 
twórcy wspólnie uczestniczyli w warszta-
tach, prelekcjach i panelach dyskusyj-
nych, podejmujące tematy z pogranicza 
etnologii, psychologii, sztuki. Nazw dzie-
dzin nauki można przytaczać tu bez liku, 
niemniej elementem spajającym je była 

groza. Wydarzenie uwieńczyła trzecia 
edycja wręczenia najbardziej prestiżo-
wego wyróżnienia dla polskich autorów 
horrorów — Nagrody Polskiej Literatury 
Grozy im. Stefana Grabińskiego. Laurea-
tem został Wojciech Gunia, a wyróżnie-

Sztuka grozy w Polsce  
i nie tylko

Coolturka

Chmury spowiły pokłutymi gwiazdami niebo. Potok ciemności wylał się  ■
na dom stojący na wzgórzu. Listopadowe podmuchy wciskały się przez 
szpary pod drzwiami. Wiatr dobijał się do okien. Sczerniałe, wilgotne liście 
przylepiały się do przydymionych szyb. Drzwi i okna przypominały oczy 
i usta zastygłe w grymasie złości.

Czasami w późnojesienne noce wiatr roznosił po okolicy strzępy dźwię
ków fortepianu. Urywana melodia budziła skojarzenie z furią, niewypowie
dzianą skargą...

...a w domu na ścianie wisiało przeklęte lustro. Kto przejrzy się w nim 
o północy, temu objawi się dziewczynka z czarnymi włosami zakrywający
mi twarz, wciągnie do studni i zje. Nikt nie usłyszy jego krzyków... I tak 
dalej.



36

Coolturka

nie od czytelników przypadło Arturowi 
Urbanowiczowi.

Na pierwszy plan w dyskusjach wy-
sunięto grozę jako kategorię obecną 
nie tylko na ekranach kin, telewizorów 
czy kartach książek. Mechanizmy rzą-
dzące utworami odwołującymi się do 
zdarzeń irracjonalnych nierozerwalnie 
łączą się z demonami żyjącymi w po-
kładach ludzkiej psychiki. Sztuka na-
wiązująca do grozy niejako dotyka sfe-
ry tabu, ponieważ wydobywa na świat-
ło dzienne to, co budzi niepokój. Lęk 
przybiera rozmaite odcienie: niedowie-
rzanie, strach przed nieznanym, obrzy-
dzenie, makabrę, szok. Odpryski jego 
barw dostrzegamy w pradawnych zbio-
rach wierzeń europejskich, baśniach 
i legendach, toteż na Festiwalu nie za-
brakło panelu poświęconego słowiań-
skim potworom, a także mitologii ir-
landzkiej. Podjęte tematy stanowiły pró-
bę odpowiedzi na pytania o szerokim 
spektrum. Dotyczyły one kanibalizmu, 
charakterystyki malarstwa i fotografii 

post mortem, horroru w komiksie, grozy 
w teatrze, połączeniu mrocznej poezji 
z grafiką. Na Festiwalu zaprezentowali 
się też przedstawiciele czasopism o te-
matyce grozy.

Wykładom, warsztatom i rozmowom 
przewodzili autorzy książek, publicyści, 
rysownicy, krytycy. Za punkt wyjścia do 
dyskusji przyjęto m.in. pytanie, czy hor-
ror może rozśmieszać. Wydaje się, że 
śmiech na seansie filmu grozy kłóci się 
z jego założeniami, czyli ze wzbudze-
niem strachu. W kulturę masową wpi-
sały się specyficzne filmy, takie jak se-
rie Oszukać przeznaczenie, Straszny 
film czy absurdalna wizja morderczej 
opony przemierzającej USA. Filmy te 
komentuje się jako niepoważne, a cza-
sem — delikatnie mówiąc — idiotycz-
ne. Wyśmiewamy w nich brak logiki, 
spójności, czegokolwiek, co dałoby się 
„kupić”. Nie zostawiamy na nich suchej 
nitki, a mimo to nadal są kręcone. Po 
co? Z dyskusji jasno wynikało: po to, by 
zaspokajać potrzebę oswojenia rzeczy-

Spotkanie pełne grozy (https://www.facebook.com/kfasonfestival/); zapraszamy również na fan-
page’a na Facebooku
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Coolturka

wistości. Humor niezaprzeczalnie łączy 
się z horrorem, pełniąc rozmaite funk-
cje. Ustępuje, gdy fabuła osiągnie 
punkt krytyczny. Humorystyczne wstaw-
ki są potrzebne, aby dać widzowi ode-
tchnąć, złagodzić przerażenie. Albo 
przeciwnie — zbudować poczucie bez-
pieczeństwa przed przerażającą sceną 
po to, by bardziej wstrząsnęła. Humor 
sprawdza się w specyficznym rodzaju 
kina, epatującym przemocą i makabrą. 
W filmach gore uwypukla się przeryso-
wanie. Obrzydliwe sceny powinien rów-
noważyć humor, wówczas widz lepiej je 
przyjmie. Uzmysłowi sobie, że nie są 
one realne. Prawdopodobieństwo do-
świadczenia brutalności na wzór boha-
terów filmów jest minimalizowane. Pa-
stisze operują absurdalnym humorem, 
kpią ze schematów powielanych przez 
lata. Śmiejemy się z ogranych moty-
wów, przenosząc je w ramy komedii. 
Na to, czy widz parsknie śmiechem na 
filmie grozy, rzutują dwa czynniki: wiek 
oraz znajomość konwencji budujących 
świat przedstawiony. Rola śmiechu 
w horrorze sprowadza się do oswojenia 
lęków, poznania ich prawideł i umniej-
szenia realności, dzięki czemu demony 
nie budzą już paraliżującego przeraże-
nia.

Na Festiwal przybyła też z próbką 
swojej twórczości grupa filmowa Attic 
Film Production. Ekipa udowodniła, że 
można kręcić interesujące filmy, pole-
gając tylko na własnej wyobraźni i fun-
duszach wynoszących raptem kilkaset 
złotych. Pomysł przeradza się w scena-
riusz, który potem, po ustaleniu, co fi-
zycznie jest wykonalne, a co nie, pod-
lega modyfikacjom. Następnie członko-
wie grupy spotykają się, by często w je-
den dzień nakręcić film. Improwizacja 
i dobra zabawa odgrywają podczas 
kręcenia zasadniczą rolę. Bawiąc się 
konwencjami i łącząc gatunki (od dow-
cipu po sensację oraz horror), grupa 

potrafi stworzyć niebanalny obraz, na 
pewno inny niż masowe produkcje ser-
wowane przez Hollywood. Materiał 
idzie pod nóż. Odbywa się obróbka, 
montaż. Wreszcie podkłada się stwo-
rzoną na potrzeby filmu ścieżkę dźwię-
kową. Spotkanie ubogaciły dwie części 
filmu Pony Up 300, z których druga 
miała na Festiwalu swoją premierę. 
Ten i inne filmy grupy Attic udostępnia-
ne są na jej kanale na youTube.

Aspirujący do publikowania autorzy 
mieli okazję poznać polskie wydawnic-
two Videograf i przekonać się, jak wy-
gląda współpraca z nim. Wypłynęły py-
tania o to, czy w Polsce warto wydawać 
horrory. Otóż największą popularnością 
na gruncie rodzimym cieszy się litera-
tura kobieca. Wydanie książki grozy 
niejednokrotnie okupione jest walką re-
daktorów z dyrektorami. Wydawnictwa 
zmagają się z problemami finansowy-
mi. Niski poziom czytelnictwa w Polsce 
oraz przekonanie, że dobra pozycja 
musi znaleźć się na półce w popularnej 
księgarni, bo inaczej nikt się o niej nie 
dowie i nikt jej nie przeczyta, rzutują na 
przykry fakt: nawet jeśli utwór prezen-
tuje wysoki poziom, dominuje strach 
przed inwestowaniem w gatunek bądź 
co bądź niszowy. Mimo to autorzy 
współpracujący z Videografem — któ-
rego specjalnością są też „obyczajów-
ki” — nie narzekają. Jako główne zale-
ty oficyny wymieniali zarówno poziom 
redakcji, dystrybucję, jak i kontakt z au-
torem. Ponadto podkreślali, że pisarz 
jest artystą; tworzy, gdyż czuje taką po-
trzebę i ponieważ kocha angażować 
się w ten proces. Wypaczenie roli arty-
sty pojawia się wówczas, gdy idzie za 
ciosem, pisząc teksty, które przyniosą 
dochody, jeśli trafią do szerszego gro-
na odbiorców. Znając trudną drogę, ja-
ką trzeba przejść od napisania książki 
do jej wydania, pisarz automatycznie 
ponosi ryzyko, ale mimo to powinien 
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walczyć, skoro chce się nazywać arty-
stą. Kwestie marketingu należy pozo-
stawić wydawnictwu. 

Jak widać, nie można scharaktery-
zować tematyki Festiwalu jako jedno-
rodnej, służącej wyłącznie potrzebie 
rozrywki. Nie zabrakło prelekcji o cha-
rakterze poważnym, z czego, w moim 
osobistym odczuciu, najdojrzalsza oka-
zała się dyskusja o używkach — głów-
nie o alkoholu, choć także o morfinie 
i narkotykach — jako motywu przewija-
jącego się w twórczości takich autorów, 
jak Edgar Allan Poe, Michaił Bułhakow 
czy Stephen King. Nierzadko doświad-
czenia biograficzne przekładały się na 
potrzebę przenoszenia ich do świata 
fikcyjnego, w którym to bohater do-
tknięty chorobą bywa usprawiedliwia-
ny. Człowiek uzależniony od używek 
nadaje się świetnie na bohatera horro-
ru, gdyż czytelnik nie wie, czy to, co go 

spotyka, traktować jako wytwór maja-
ków, czy zetknięcie się ze zjawiskiem 
paranormalnym. Zdarza się, że taki 
bohater często zaskakuje trafnymi spo-
strzeżeniami. Trudno przewidzieć jego 
zachowanie. Niewątpliwie łatwość 
w prowadzeniu go przez zawirowania 
fabularne opiera się na dużej dozie 
nieobliczalności. Bohater nie musi za-
chowywać się spójnie, ponieważ pro-
blem, z jakim się zmaga, tłumaczy 
wszelkie niezgodności. Podsumowanie 
panelu przez pisarza Piotra Kulpę i ko-
ordynatora Krzysztofa Bilińskiego za-
warło się w przykrym stwierdzeniu, że 
w kulturze lekko mówi się o piciu, 
a przygody z używkami bywają mocno 
kolorowane, przedstawiane wręcz w po-
zytywnym świetle. Niestety twórczość 
autorów książek, w tym powieści gotyc-
kich i horrorów, dowodzą czegoś zupeł-
nie odwrotnego.

Coolturka

Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego (https://www.facebook.com/nagro-
dapolskiejliteraturygrozy/); zapraszamy do polubienia fanpage’a



39

Czemu horror w Polsce plasuje się 
nisko w hierarchii gustów czytelni-
czych? Według pisarza Grzegorza 
Grajka w naszym kraju brakuje wy-
kształconej tradycji snucia przy komin-
ku niesamowitych opowiadań. Jeśli się 
pojawiają, to zwykle służą jako stra-
szak na dzieci. Ponadto należy wspo-
mnieć o czynniku politycznym — tępią-
cym przejawy zabobonności komuni-
zmie. W krajach anglosaskich historyj-
ki z dreszczykiem służyły i wciąż służą 
określonemu celowi, nieco paradoksal-
nemu: zbudowaniu poczucia bezpie-
czeństwa we wspólnym gronie. Na ze-
wnątrz zmierzcha, wiatr hula, z mro-
ków nocy wydobywają się dziwne od-
głosy, ale nie tu, przy świetle i cieple, 
gdzie jesteśmy razem i zajadamy kola-
cję. Masowe wędrówki ludzi z wsi do 
miast sprawiły, że wraz z nimi przenio-
sły się elementy folkloru. W dziewiętna-
stowiecznych ośrodkach cywilizacji po-
jawiła się potrzeba wymyślania historii 
grozy. Anglosaska tradycja snucia hi-
storii w podobnej scenerii przyczyniła 
się do eksplozji opowiadań o duchach. 
Akcja w angielskiej czy amerykańskiej 
opowieści grozy najczęściej toczyła się 
późną jesienią lub zimą, a pogoda 
właściwa tym porom roku wspomaga 
budowanie klimatu niepokoju. Tutaj 
należy dopatrywać się przyczyn tego, 
że groza na Zachodzie cieszy się ol-
brzymią popularnością, inaczej niż 
w Polsce.

Bez względu na to, jak postrzegamy 
i co rozumiemy jako grozę, zabobony 
krążą nam po głowie. Racjonalizujemy 
je, lecz jako elementy kultury powinny 
być rozpatrywane w tej kategorii. Sta-
rożytni Słowianie nadawali imiona 
i kształt temu, czego nie znali. Tłuma-
czyli sobie świat, oswajając tym samym 
lęki. Podczas panelu poświęconemu 
ich mitologii podkreślono, że my, współ-
cześni, nasiąkliśmy w dzieciństwie opo-

wiadaniami o Babie Jadze i różnych 
potworkach porywających dzieci niepo-
słuszne rodzicom. Jako dorośli skłania-
my się do poszukiwania makabrycz-
nych wątków w filmie czy książce, żeby 
powrócić do dzieciństwa. Dlatego współ-
cześni autorzy książek kierują uwagę 
na duchy tkwiące w pokładach rodzi-
mej kultury. Topielce, wodniki i strzygi 
niejako przewyższają rangą oklepane 
wampiry czy wilkołaki. Im czytelnik 
mniej wie, tym łatwiej go zaskoczyć. Ar-
tyści malują mroki folkloru, sięgając 
głęboko po wiedzę zawartą w mitologii 
słowiańskiej, albo ją przekształcają, 
dostosowując do potrzeb fabuły.

Nie plącząc się w kwestiach wiary 
lub niewiary w świat niematerialny, 
trzeba sobie uświadomić, że współcze-
sny szeroko pojmowany horror opiera 
się na igraniu z jedną z podstawowych 
ludzkich cech, wypływającą z instynktu 
przetrwania. Radzenie sobie ze stra-
chem przed tym, czego nasi przodko-
wie nie potrafili wyjaśnić, przybierało 
różne formy, do których zaliczyć można 
nazywanie rzeczy po imieniu w celu 
oswojenia ich, a na północnym zacho-
dzie — na opowiadaniu historii potęgu-
jących poczucie bezpieczeństwa w gro-
nie najbliższych. Dziś również sięgamy 
do horroru, ale po to, żeby wyśmiać je-
go konwencje albo uwypuklić problemy 
społeczne czy zdrowotne tkwiące w bo-
haterach. Polska literatura i filmy grozy 
nadal raczkują, ale, jak optymistycznie 
oznajmił Grzegorz Grajek, wszystko da 
się nadrobić. Owo współczesne zainte-
resowanie grozą i jej przejawy w na-
szej epoce przypuszczalnie posłużą 
przyszłym pokoleniom do różnych ba-
dań, zarówno etnologicznych, jak i lite-
raturoznawczych czy filmoznawczych.

 
Urszula Maciuga 

I rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach UP

Coolturka
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Kącik poetycki

Bez tytułu 

głosy szepcą mi do ucha mącą i gotują 
wywar 
wywar moich przyszłych planów 
nic mnie od nich nie wyrywa 
hełm i zbroje w sobie wykuję 
polecę nad ludzkie oceany 
to na chmurach przenocuję 
to na tęczy złożę ciało 
nikt mnie przecież nie pilnuje 
a mnie życia się zachciało 
bez konwencji bez zasad 
gwiazdy ciemność zapomnienia 
łuna zorzy zanim zasnę 
ja i chmury kłębuszaste 
skonam jak nie dotknę nieba 
chociaż troszkę... 
małym palcem... 
chociaż odrobinkę... kruchą 
skonam jak nie zobaczę 
gdzie się diabły w skrzydłach duszą

Nagi grzech

Mam świadomość. Sama ugryzłam jabłko.  
Miliony par oczu, które modlą się, że to moja 
wina.  
Uśmiecham się, bo ja już wiem — oni nie

Przepraszam, Morfeuszu 

Nie chciałam wejść do Twojej krainy,  
byś zawładnął dniem, ukradł pół z roku.  
Bałam się Ciebie, stojąc nad przepaścią,  
we mgle jasnej, która zaciemniała wzrok. 

Otwarte oczy mieć się starałam,  
znaleźć coś więcej w życiu niż Ciebie.  
Po co tracić czas, skoro tylko snujesz marzenia,  
niespełnione przygody, druzgocące oszustwa? 

To niesprawiedliwe, że kusisz ciągle.  
Wygrywałam te zaciekłe walki.  
Przepraszam więc, luby Morfeuszu,  
za te nokauty, bitwy, wojny. 

Chcę Ci się oddawać w nocy 
i w dzień, i kiedy zmęczenie kroczy.  
Teraz przez zatrzaśnięte oczy widzę, 
jak bardzo mnie kochałeś.

Bezdomna 

Szła ciemną uliczką 
uliczką zła  
dyszała szła i szła  
mała jak pchła w mieście 
idźcie latarnie ją nieście 

Szła jasną uliczką  
filantropijną i żwawą  
uliczką szła i szła  
krzywą linią w mieście  
lećcie gołębie ją ponieście 

Po bruku 
cieniach betonu  
niepotrzebna nikomu  
zatopiona w marzeniach  
marzeniach o domu 

„Po pis” 

Dobre czasy, pole do popisu,  
ładny mi po pis.  
Przepraszam, ja nie od tego.  
Nie umiem rozmawiać  
albo czas już nie nadąża,  
by mówić.  
Bełkoty, stukoty, monosylaby (po co słowa). 
To jakby dać dziecku tłuczek 
i kazać mu zagrać Chopina.  
Wie, kto to Chopin 
i tłuczek też wie,  
tylko jak to połączyć?
 
Studiuję filologię polską ze specjalnością edy-
torską. Ukończyłam liceum humanistyczno-te-
atralne w Kętach, poszłam tam, ponieważ 
uwielbiam teatr i książki. Przez trzy lata aktyw-
nie uczestniczyłam we wszelkich warsztatach 
związanych z teatrem i pogłębiałam swoją 
wiedzę na temat literatury. Brałam również 
udział w licznych konkursach poetyckich, na 
których zdobywałam miejsca na podium. 
Obecnie angażuję się w sprawy Uczelni — na-
leżę do Rady Wydziału oraz do Naukowego 
Koła Polonistów, w wolnych chwilach czytam 
Pawła Huellego i Jerzego Pilcha oraz wiersze 
Marcina Świetlickiego.

Klaudia Sordyl 
II rok filologii polskiej UP
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Na językach

Przysłowia... Czasami się nimi posługu-
jemy, ale czy ktoś z nas zastanawiał 
się, co to właściwie jest i skąd się wzię-
ło (ale przecież i nadal się bierze) w ję-
zyku polskim. Zacznijmy zatem od de-
finicji. Jak podaje Słownik języka pol-
skiego PWN, przysłowie to „krótkie zda-
nie zaczerpnięte ze źródeł literackich 
lub ludowych i utrwalone w tradycji ust-
nej, wyrażające jakąś myśl ogólną: 
wskazówkę, przestrogę”1. Przysłowia 
zawierają istotne prawdy o otaczają-
cym nas świecie. Najstarsze przysłowia 
europejskie narodziły się już w staro-
żytnej Grecji i Rzymie. Prawdziwą ko-
palnią przysłów jest jednakże Biblia2. 

W dawnych czasach różne porzeka-
dła nawiązywały często do przyrody 
i związanych z nią obserwacji (Gdy ja-
skółka lot swój zniża, deszcz się zbliża; 
Nie chwal dnia przed zachodem słoń-
ca). Przysłowia pomagały ludziom prze-
widzieć, jaka pogoda czeka ich w naj-
bliższych dniach (Gdy ranek mglisty, 
wieczór przezroczysty; Gdy w Narodze-
nie pogodnie, będzie tak cztery tygo-
dnie). Do dziś tak jest, ponieważ starsi 
ludzie, obserwując pogodę, przytacza-
ją często różne powiedzenia dotyczące 
tej sfery życia. 

Porzekadła dotyczą niemalże 
wszystkich sfer życia. Prawdzie, którą 

1 https://sjp.pwn.pl/slowniki/przys %C5%82o-
wie.html

2 http://socjolook.pl/2012/ 01/10/o-przyslowiach- 
-slow-pare/

w sobie zawierają, często towarzyszy 
humor (Kto się zbyt młodo żeni, ten 
wolności nie ceni; Lepiej z mądrym pie-
chotą niż z głupim toyotą). Są przysło-
wia znane, których używamy, ale i te 
rzadziej spotykane. Na pewno znacie 
przysłowie: Z przodu liceum, z tyłu mu-
zeum. Ostatnio dowiedziałam się, że 
istnieje jeszcze inna wersja tego porze-
kadła, mianowicie: Z tyłu seminarium, 
z przodu antykwarium. Przeglądając 
książkę Dobrosławy Świerczyńskiej 
Przysłowia są... na wszystko, natknę-
łam się na wiele interesujących przy-
słów, których nigdy wcześniej nie sły-
szałam. Chciałam się z Wami podzielić 
najciekawszymi przykładami.

ŚWIAT 

Kto się po świecie włóczy, wiele się rozumu na-
uczy.
Młodemu na świat, staremu ze świata.
Jeden świat, jeden Bóg, a ludzie niejedni.
Dobrze na niebie, wszyscy powiadają, przecie 
się ze światem nieradzi żegnają.
Kto świat ten bez początku i końca uznaje, niech 
powie, co pierwszego, czy kokosz, czy jaje.

CZłOWIEK

Człowiek i do rady, i do zwady.

ŻYCIE

Słodkie życie, gorzka śmierć.
Lepszy słomiany żywot niż jedwabna śmierć.
Nierychło w mieszek utyje, który sprawiedliwie 
żyje.

Przysłowia  
są dobre na wszystko
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MąDROŚć 

Mądrość przychodzi z laty, acz nie każdy jest 
mądry brodaty.
Mądry po szkodzie nie szuka zysku na wo-
dzie.
Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć.

GłUPOTA

Nie ma takiego głupiego, żeby nie znalazł od 
siebie głupszego.

Nie spodziewałem się tego — słowo jest człe-
ka głupiego.

KOBIETA/BABA

Gdy się baba rozpanoszy, to i diabła wypło-
szy.
Jak wie co baba, to wie ksiądz i cała groma-
da.
Co komu rzecze białogłowa, pisz jej na wietrze 
i na wodzie słowa.
Długo ten pokuka, co babę oszuka.
Jak się baba uprze, to jej nosa nie utrze.

DZIEWCZYNA/PANNA

Kiedy się panna maluje, boską rękę poprawuje.
Lat piętnaście kiedy minie, nie ma co wierzyć 
dziewczynie.
Lepiej panną siwieć niż za mężem parszy-
wieć.

KAWALER

Kawalerze gładki, nie kochaj mężatki, bę-
dziesz w piekle gorzał po same łopatki.
Lepszy kawaler w kaftanie niżeli wdowiec 
w żupanie.
Niech się święci kawalerski stan, kędy sobie 
pójdę, wszędziem sobie pan.
Z chłopca wyrósł, do chłopa nie dorósł.
Zielona ruta, jałowiec, lepszy kawaler niż wdo-
wiec.

PIęKNOŚć

Piękność przeminie, cnota nie zginie.

MIłOŚć

Miłość z bojaźnią nie stoi, nie miłuje, kto się 
boi.

SERCE

Co na sercu mają, to usta prawią.

ZALECAć SIę

Gdy się zalecał, czterema końmi latał, a jak 
się ożenił, czapką portki łatał.
Kto się zalecał w adwenta, będzie miał żonę 
na święta.
Nie idź, niebogo, bo nie ma za kogo.
W adwencie same zięcie, w karnawale nie ma 
wcale.
Zalecał się Maciek Marynie, póki widział klu-
ski w kominie.

POSAG

Choćby koza biała, byle posag miała.

NAUKA

Nauka, gdy smakuje, prędko się pojmuje.
Nauka nie idzie w las, tylko w nas.

GOSPODARSTWO

Gdzie pełno w oborze, tam pełno w komorze.

POLE

Co w roli, o to głowa nie boli.
Jak się dużo pola ugorzy, to się brzuch morzy.
Jaka rola, taka dola.

POGODA

Księżyc w lisiej czapie, wnet ci na głowę naka-
pie.
Patrz, skąd wiatr wieje, tedy cię deszcz nie zleje.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Bibliografia

https://sjp.pwn.pl/slowniki/przys%C5%82owie.
html

http://socjolook.pl/2012/ 01/10/o-przyslowiach- 
-slow-pare/

Wszystkie przysłowia pochodzą z książki Do-
brosławy Świerczyńskiej Przysłowia są... na 
wszystko (Warszawa 2001).

Ewelina Madej 
I rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

Na językach
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Z długiej znajomości 
z Haliną Birenbaum

Halinę Birenbaum znam od wielu lat 
(mimo że mieszka w Izraelu, a ja pod 
Krakowem, między Kalwarią Zebrzy-
dowską a Wadowicami), spotykamy 
się, rozmawiamy, wymieniamy myśli na 
Facebooku. Na początku nasza kore-
spondencja była intensywna, bo Halina 
była dostępna w mediach społeczno-
ściowych od rana do późnych godzin, 
a mnie interesowała historia. Poznałam 
dokładnie jej biografię i wymiar literac-
ki książek oraz wierszy, których głów-
nym wątkiem jest opowieść o Shoah. 
Niewątpliwie dzieje się to przez język li-
teratury i z punktu widzenia historycz-
nego — znaczenie tych publikacji jest 
nieocenione. 

O czym rozmawiam z Haliną Biren-
baum? O świecie teraźniejszym i tym 
z czasów Zagłady. Halina wciela się 
w rolę mojego nauczyciela i tłumaczy 
wszystko, opowiada o najpodlejszych 
esesmankach (i cieszy się, że słucham 
oraz pamiętam), takich jak Mandel, 
które słynęły z potworności wyrządza-
nych w obozie. Nie każdy były więzień 
przebaczał, spotkałam takich, choć 
społeczeństwo polskie nosi w sobie ra-
ny i trudno, by było inaczej. Nie można 
zapomnieć o tych wydarzeniach, stało 
się, taka jest historia i nic już tego nie 

zmieni (i będąc w Muzeum, działając 
tutaj, musimy o pamięć dbać). Halina 
Birenbaum podróżuje po Niemczech, 
spotyka się z młodymi osobami, by do-
trzeć do ich świadomości, i to się jej 
udaje. Obserwuję te działania o wymia-
rze niewątpliwie pedagogicznym. 

W lipcu miała miejsce konferencja, 
na której Halina Birenbaum czytała 
mój wiersz, który został przetłumaczony 
na język hebrajski. Była to forma po-
dziękowania za wszystko: współpracę 
wydawniczą, nasze rozmowy, spotka-
nia, dobre, życzliwe relacje mimo róż-
nic pokoleniowych. Temat Zagłady był 
mi znany od zawsze — mój dziadek 
przeżył Dachau. Z Muzeum w Oświęci-
miu współpracowałam przez wiele lat. 
Nagrodą za moją pracę i projekty histo-
ryczne było otrzymanie od premier Be-
aty Szydło pióra w dowód uznania. 
Największą jednak nagrodą jest możli-
wość obcowania z wieloma ciekawymi 
osobami, np. noblistami, którzy tutaj 
przyjeżdżali. 

Niniejszy artykuł zakończę przeka-
zaniem przesłania Haliny Birenbaum 
na wspomnianej konferencji, zależy 
nam bowiem w naszych działaniach, 
aby młode pokolenia wyrastały w sza-
cunku do drugiego człowieka. Jak pod-

Wielcy ludzie
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kreślają byli więźniowie — przesłanie 
brzmi: by nieuzasadnionej podłości 
i upokorzenia więcej człowiek nie do-
świadczył od człowieka. 

Przemówienie z okazji międzynarodowej kon-
ferencji „Świadomość — odpowiedzialność — 
Przyszłość”. Panel rozmowy z byłymi więźnia-
mi Auschwitz i Krystyną Oleksy. Udostępniam 
pełną wersję przemówienia, która nie została 
zrealizowana w Oświęcimiu.

Krystyna Oleksy: Jak wyglądał Pani 
pierwszy przyjazd do Muzeum?

Halina Birenbaum: Był czerwiec 1986, 
40 lat, odkąd opuściłam Polskę, by roz-
począć nowe życie w Izraelu. Od pew-
nego czasu komunistyczny rząd polski 
zaczął wydawać Izraelczykom wspólne 

grupowe wizy na kilkudniowy przejazd 
po kraju. Postanowiłam dołączyć do 
dziesięcioosobowej grupy ocalonych 
z Shoah. W domu bali się o mnie. Star-
szy syn i mąż uprzedzali, żebym nie je-
chała do Oświęcimia i Treblinki, bo do-
stanę tam ataku serca. Ale właśnie te 
miejsca cierpień i kaźni były głównym 
celem mojej wyprawy. Chciałam prze-
kroczyć ich bramy z własnej, nieprzy-
muszonej woli. Dotknąć ich bez strachu 
i móc stamtąd wyjść, kiedy zechcę. 
A gdy po pewnym czasie otrzymałam 
pierwszy list z Muzeum Oświęcimia od 
nowych znajomych, synowie wstrząsnę-
li się na widok adresu na kopercie: 
Oświęcim?! Cóż, nie znali Polski z cza-
sów powojennych, normalnych, jedynie 
tę ze strasznej legendy matczynego 
dzieciństwa.

Wielcy ludzie

Halina Birenbaum w czasie lipcowej konferencji
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Konferencja w Oświęcimiu „Świadomość — odpowiedzialność — przyszłość”

Z nieopisaną potęgą cisnęły się do 
mózgu wspomnienia, które w obecnym, 
żywym Oświęcimiu tak bardzo pragnę-
łam przekazać komuś bliskiemu, rozu-
miejącemu — a przecież nikogo nie 
znałam, nikt mnie nie znał i wątpiłam, 
czy zechce poznać.

Czułam, że nie wytrzymam w sa-
motności z ciężarem wspomnień i wzbu-
rzonych uczuć. Nie mogę być obca 
i nieznana nowym ludziom związanym 
z tym miejscem i tematem Zagłady.

W drodze do Oświęcimia nie mo-
głam wydobyć z siebie słowa ani znieść 
rozmowy z kimkolwiek. Jedynie widok 
cmentarzy przydrożnych koił, czułam 
się tu najbardziej u siebie...

Roznosiła mnie niewiedza tych, któ-
rzy teraz mnie otaczają. Młoda, ładna 
przewodniczka tłumaczy skupionej wo-
kół niej gromadce, że było tu tyle 
a tyle, stąd i stąd, że ich zabijali, mor-
dowali, bili, strasznie, strasznie... Jak 

dobrze, że potrafi im coś wytłumaczyć! 
Podziwiam ją, czuję wdzięczność, że 
może coś powiedzieć. Nie chwytam jed-
nak sensu, nie mogę się włączyć w wy-
jaśnienia — dla mnie to zbyt delikatne, 
zbyt kulturalne, z innego świata. Tam-
to było dzikie, ponad i poniżej wszyst-
kiego, co ludziom wiadome, znane, 
prawdopodobne. 

Widzę te tłumy kobiet odartych ze 
wszystkiego, z ludzkiego wyglądu, któ-
rych już nie ma nigdzie. Słyszę znów 
ryk śmierci tutaj w powietrzu, na ziemi 
i w niebie. Słońce wieczyste, szydercze, 
wrogie. Wszystko jest tak okropne, że 
właściwie nic już nie jest straszne, bo 
najgorsze, najbardziej niemożliwe było 
na co dzień jedynie realne. I człowiek 
już nie był człowiekiem, mowa ludzka 
nie wyrażała niczego w tej ohydzie na 
dnie piekła — słowa te piękne i inne 
sprzed Auschwitz giną wraz z ludźmi, 
są już zbędne. Wszystko się spala 

Wielcy ludzie
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Wielcy ludzie

w tym ogniu z pieców. W płucach i ser-
cu mam ten dym i teraz w czystym po-
wietrzu na tej przestrzeni, między za-
rdzewiałymi już drutami kolczastymi. 
Oddycham nim tak mocno i przenikli-
wie! Nie mogę zmieścić w sobie siebie 
z teraz, tej stojącej przed barakiem 
i słuchającej wyjaśnień, oraz tamtej sie-
bie, która brnęła w błotach tego piekła 
i ma je na zawsze przed oczyma. Po-
mieścić przeszłość w teraźniejszości 
oraz obie razem w sobie! Mała, samot-
na, obca wśród tylu obecności we-
wnątrz i na zewnątrz, z wtedy i z dziś. 
Weszłam do baraku, było ciemno. Za-
cisnęłam gołymi rękami drewnianą kra-
wędź nary... I nagle jakbym dotknęła 
niepojętej potęgi! Potęgi największego 
zła i jeszcze większej potęgi zwycię-
stwa nad nim. Coś mnie uniosło w tym 
baraku ponad wszelkie marności świa-
ta. Jakbym przerosła siebie i to wszyst-
ko. Poprosiłam izraelskiego przewodni-
ka, by mnie zaprowadził do kogoś 
z sekretariatu. Od progu zaczęłam wy-
rzucać z siebie, kim jestem, kim byłam. 
Wyjęłam swoje zapiski z Izraela o Oś-
więcimiu... W rozgorączkowaniu, w ja-
kie ich wprowadziłam swym napięciem 
i pośpiechem, nawet nie dopuściłam, 
aby mnie zaprosili do stołu i usied li ze 
mną. Wreszcie jednak porozumieli się 
między sobą i kierownik zaproponował, 
że przyniesie szybko magnetofon... Ba-
łam się, że moja grupa odjedzie i nie 
zdążę opowiedzieć wszystkiego. Nie 
spodziewałam się tylko, że nagłe łka-
nie zdusi mi głos. Nigdy przedtem nie 
płakałam, gdy opowiadałam o swoich 
przeżyciach. Teraz wszystko było ina-
czej, mocniej — bliżej! Bo było tutaj, na 
tym skrawku ziemi, pod tym niebem! 
Zrobiło mi się słabo, przestraszyłam 
się, że już drugi raz nie wyjdę żywa 
z Oświęcimia... Modliłam się o darowa-
nie życia jeszcze raz, przyrzekając so-
bie nie wracać nigdy tutaj ani do tego 

tematu. Na szczęście słabość mi prze-
szła, nie umarłam od tych wzruszeń, 
a obietnicy ani myślę dotrzymywać do 
końca moich dni. Przyjeżdżam z mło-
dzieżą do Oświęcimia, opowiadam tam 
w tym ciemnym, jakby magicznym ba-
raku przy mojej pryczy, a słuchacze 
chłoną chciwie moje słowa, czytają 
w moich oczach i wyrazie twarzy, jak 
mi potem mówią.

Do dziś moją energią i siłą przeka-
zu są zasoby nabytych doświadczeń od 
września 1939 r., gdy ukończyłam 
10 lat, a mój wiek zaczął się odliczać 
inną miarą. Te doświadczenia są dziś 
także siłą dla tych, którym przekazuję 
moje wspomnienia — szczerze, bez ża-
lów, bez nienawiści.

Dorośli i młodzież uświadamiają 
sobie nagle przez te opowieści wartość 
i sens życia, przyjaźni, miłości, odda-
nia drugiemu człowiekowi, rodzi się 
w nich nowe spojrzenie na życie, na hi-
storię. I wtedy zacierają się różnice, nie 
padają prowokacyjne pytania, nie ma 
ironicznych uśmieszków przy słowie 
„Żyd”, nie ma miejsca na wrogość... 
Może właśnie tu rodzi się to, co bo-
skie? 

Jakie znaczenie miała ta wizyta dla 
Pani?

Przyjazd do Auschwitz po 40 latach 
miał ogromny wpływ i znaczenie na 
dalsze losy oraz tryb życia moje i mo-
jej rodziny. Zapoznałam się i zaprzy-
jaźniłam niemal z wszystkimi pracowni-
kami i dyrekcją Muzeum, nawiązałam 
bliskie kontakty podczas pracy nad ra-
towaniem wspomnień. Zaczęłam przy-
jeżdżać często, mąż towarzyszył mi 
w tych podróżach. Serdeczne stosunki 
z pracownikami Muzeum, ich zaintere-
so wa nie i uznanie, niezwykły szacunek 
do byłych więźniów obozu, do mnie, są 
inspiracją i otuchą do dalszych opisów 
moich doświadczeń oraz także losów 
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powojennych na tle przeżyć z Shoah. 
Porównania, obserwacje, refleksje, 
wnioski. Synowi powiedziałam, że ten 
pierwszy przyjazd do Polski, do War-
szawy, Treblinki, Majdanka, Auschwitz 
był dla mnie dosłownie dotknięciem 
wieczności, której on nie może zrozu-
mieć. Jakoś jednak zrozumiał, jakby 
tam był na moim miejscu, jakby tam 
był ze mną. Napisał w albumie swoich 
pieśni, że wieczność to popiół i kurz... 
Taki nosi tytuł ten album Popiół i kurz, 
który uznano za najlepszy od powsta-
nia państwa Izrael i stanowi on pewne-
go rodzaju dowód identyfikacyjny tego 
państwa. Album ten zmienił atmosferę 
i stosunek do ocalonych z Shoah, do 
tematu Shoah w Izraelu. 

Powrót do Auschwitz ukazał mi ca-
łą siebie, tę najsilniejszą, najlepszą 
z lat mojego rozpaczliwie trudnego 
dzieciństwa, zabronionego w szponach 
hitlerowskich praw dla Żydów z góry 
wydanym wyrokiem Zagłady. Odczu-
łam tutaj właśnie po 40 latach najmoc-
niej potęgę i sens swego przeżycia. 
Uświadamiam sobie w pełni, że potęga 
zła, które wydawało się niezwyciężone, 
wszechwładne i wieczne, poniosła cał-
kowitą klęskę, a nadzieja umiera ostat-
nia...

Co było i jest najistotniejsze w pro
wadzonych przez Panią działaniach 
na rzecz upamiętnienia?

Miliony zamęczonych, zabitych ludzi 
przedstawia się przeważnie jako jeden 
przeogromny tłum, bezimienny, bez-
barwny, pozbawiony woli, czucia, cha-
rakteru, reakcji czy momentów wzlotu 
mimo niemożliwych warunków! A prze-
cież każdy miał swoją twarz, sposób 
działania, nawet w piekle. Wszędzie aż 
do śmierci człowiek czegoś doznaje, re-
aguje, przeżywa chwile klęsk i radości 
nawet z chwilowych zwycięstw w da-
nych sytuacjach. W Auschwitz też jeden 

wytrzymywał dłużej, inny od razu nie-
mal się zapadał. Każdy walczył, zma-
gał się, jak długo darowano mu i trzy-
mało się w nim życie. Pragnę, żeby 
świat o tym wiedział, żeby wiedział, jak 
człowiek trwał jednak wtedy, w tamtych 
niesamowitych warunkach, w niewy-
obrażalnym bestialstwie, ciągle na kra-
wędzi śmierci. Jak zachowuje się, co 
czuje i myśli zwykły człowiek w przed-
ostatniej godzinie swego życia — i w tej 
ostatniej jeszcze.

Jakie jest Pani przesłanie, zwłasz
cza dla młodych ludzi?

Poznać i pamiętać. Nie dla zemsty ani 
nienawiści! Dla zrozumienia, wczucia 
się i uszanowania drugiego człowie-
ka, innego. Pragnę uświadomić potę-
gę aktów i doznań z lat Shoah, to, 
czym jest i do czego prowadzi niena-
wiść, wojna. Kim jest człowiek w prze-
różnych sytuacjach. Jak wielka jest 
siła życia, przyjaźni, miłości w każ-
dych warunkach, w samym piekle na 
ziemi, jakim był Auschwitz, Shoah. Jak 
bardzo wielka jest potrzeba tych war-
tości! One okazały się konieczne do 
życia, do trwania w niemożliwym. Kie-
dy opowiadam o tym, jestem po pro-
stu całą sobą i wszystko inne nagle 
staje się małe, nik łe, także dla moich 
słuchaczy, jednakowo dla młodzieży 
i dorosłych... Przeszłość moja z lat 
Shoah, tak mocno związana z naszą 
wspólną teraźniejszością, stwarza bli-
skość, głębokie wczucie się, uświado-
mienie sobie prawdziwych wartości 
w życiu nawet na krok od śmierci. One 
przerastają nas i to, co wokół nas. 
Stają się natchnieniem, przeradzają 
się w twórczość od doznawanego 
bólu, żałoby, od żarliwej walki o życie 
i nieśmiertelnej nadziei. Pragnę po-
nad wszystko przez moje doświadcze-
nia z Auschwitz zwrócić ludzką twarz 
ofiarom Shoah.

Wielcy ludzie
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Dlaczego tak wiele piszę o historii obo-
zowej? Te zdarzenia działy się nieopo-
dal nas (nie tylko życie obozowe, ale 
także życie kulturalne w obozie). Przez 
parę lat badałam pozostałości po KL 
Płaszów, odwiedzałam teren i doku-
mentowałam na zlecenie m.in. dr Marii 
Ciesielskiej z Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz wielu innych osób, history-
ków, byłych więźniów (stworzyliśmy, 
z Haliną Birenbaum na czele, grupę, 

która oddziaływała na władze, aby za-
jęto się niezabezpieczonym terenem; 
w efekcie będzie on terenem muzeal-
nym). Widziałam to, co widzi się pod-
czas trwających wreszcie prac: osobi-
ste przedmioty wryte w ziemię, buty, bu-
telki, ogrom rozsypanych konstrukcji. 
Część byłego obozu została zagospo-
darowana. Teraz tam bawią się dzieci, 
są huśtawki i bloki. Dotykamy historii 
tak żywej, namacalnej...

Upominki od polskiego rządu

jakbym zawisła w powietrzu 
nie na ziemi 
nie w niebie 
i sam czas chyba zawisł 
w tej pustce 
wraz ze mną

21 XI 99

            Halina Birenbaum 

 
Katarzyna Lisowska  

studentka I roku edytorstwa SUM

W tekście wykorzystano fotografie Autorki.



49

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

AMAZONIA, 
CZYLI WAKACJE  
Z MOSKITIERĄ

Marek Żołądek w trasie, szukając dopływów Amazonki w Ekwadorze (fot. M. Apollo)

Amazonia... Słowo, które w umysłach większości osób powoduje pojawie ■
nie się obrazu mitycznej, odległej krainy pełnej zwierząt, dla których naj
lepszym obiadem jest człowiek. Każdy geograf powinien jednak sprawdzić 
osobiście zgodność opowieści o świecie z jego prawdziwym obliczem. 
Z tego powodu obszar Amazonii pojawił się na trasie dwóch wypraw, któ
rych szlak wiódł przez tereny Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii oraz Bra
zylii. Jak wygląda obecnie ten legendarny obszar świata? Czym się charak
teryzuje? Czy jest to miejsce na wakacje marzeń? Aby odpowiedzieć na te 
pytania, konieczne było spędzenie prawie sześciu tygodni w tej części świa
ta.

Położenie i klimat

Obszar Amazonii to prawie 7 mln km2 terenu w dorzeczu rzeki Amazonki. Z per-
spektywy Krakowa jest to dosyć odległy obszar, położony w zupełnie innej strefie 
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klimatycznej. Nie mamy tutaj zbyt dużej 
różnicy w pogodzie między kolejnymi 
miesiącami roku, dzień i noc trwają 
przez cały rok po około 12 godzin, 
a moment zmierzchu i świtu jest bardzo 
krótki. Temperatura przez całą dobę 
ma podobną wartość, jest ciepło oraz 
duszno przez cały czas. Popołudniami 
występują deszcze zenitalne, utrudnia-
jące podróż. Są one jednak czynnikiem 
stałym, który można uwzględnić w pla-
nowaniu wyjazdu. Jeśli marzymy o zdję-
ciach z Amazonii z błękitnym niebem 
w tle, to musimy się przygotować na 
cierpliwe czekanie. Takie warunki po-
godowe występują tutaj bardzo rzadko. 
Wysoka temperatura oraz wilgotność 
powietrza powodują, iż kolor oraz wy-
gląd nieba podczas bezchmurnej po-
gody jest inny niż ten, który znamy 
z naszego kraju.

Zwierzęta

Amazonia kojarzy się z najróżniejszymi 
zwierzętami, które pożerają ludzi. Na 
szczęście nie jest aż tak źle, ale oczy-
wiście trzeba uważać. Nie jest to Pol-
ska, gdzie możemy co najwyżej złapać 
kleszcza. Amazonia to największy i naj-
bogatszy gatunkowo obszar naszej pla-
nety. Poruszając się po dżungli, musi-
my pamiętać o kilku podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa, aby nie zostać 
zaskoczonym przez okazy lokalnej fau-
ny. Podstawowym dodatkiem dla każ-
dego odwiedzającego jest moskitiera, 
której musimy używać nawet przy naj-
krótszej drzemce. Jeśli o tym zapomni-
my, możemy się obudzić pokąsani 
przez owady. Bardzo ważna jest rów-
nież profilaktyka antymalaryczna. Do 
tej pory nie opracowano szczepionki 
przeciw malarii. Można jedynie unikać 
kontaktu z komarami oraz zażywać ta-
bletki przeciw malarii. Należy pamię-

tać, żeby je brać codziennie (chodzi 
o tabletki Malarone; w przypadku in-
nych cykl przyjmowania może być od-
mienny), a pierwszą i ostatnią dawkę 
musimy przyjąć około dwóch tygodni 
przed i po powrocie z obszaru lasów 
tropikalnych. 

Komunikacja

Podróżując po tym rejonie świata, ko-
nieczne jest wpisanie do grafiku kilku 
zapasowych dni. Jeden z rozkładów 
jazdy autobusów miał adnotację przy 
kursie „czas podróży: 30 godz.–3 dni”. 
Nie jest to winą przewoźnika, a zabez-
pieczeniem się przed sytuacjami, które 
mogą wydarzyć się po drodze. W Ama-
zonii nie ma wielu mostów. Mniejsze 
i większe rzeki pokonujemy najczęściej 
promami. By jednak odbyło się to szyb-
ko i sprawnie, musi być spełnionych kil-
ka warunków: m.in. działający prom, 
brak kolejki do przeprawy oraz korzyst-
ne warunki pogodowe. Najpewniejszym 
środkiem transportu są małe samoloty, 
lądujące na trawiastych pasach starto-
wych, znajdujących się przy większości 
wiosek.

Wakacje w raju

Czy wyjazd do Amazonii to rzeczywi-
ście wakacje w raju? Oczywiście, aby 
na to odpowiedzieć, najlepiej osobi-
ście odwiedzić ten rejon świata. Aby 
jednak w pełni wykorzystać czas, trze-
ba się przygotować na panujące tutaj 
warunki oraz zwyczaje. Przy dobrym 
przygotowaniu każdy będzie mógł od-
kryć niezwykłą różnorodność tutejszej 
przyrody oraz wyjątkowość tego ob-
szaru.

 
Marek Żołądek 

Klub Studencki „Bakałarz”

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Na drodze El trampolín de la muerte (Pasto-Mocoa), prowadzącej do kolumbijskiej Amazonii 
(fot. M. Żołądek)

Spotkanie z mieszkańcem lasów deszczowych w Kolumbii (fot. M. Apollo)
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W dorzeczu Amazonki w północnej Boliwii (fot. M. Żołądek)

Prom na dopływie Amazonki... 45°C, komary oraz inne insekty (fot. M. Apollo)


