
Oto dwudziesty pierwszy numer czasopisma 
„Studens Scribit”. W jego tworzeniu wzięło 
udział wiele osób. Szczególnie zachęcam 
do zapoznania się z opowiadaniem Alek-
sandry Pilch. Ilustracje do jej tekstu przygo-
towała Paulina Kaca. Ewelina Baran dzieli 
się z Wami swoimi przemyśleniami w utwo-
rze Niemowlę. Na łamach naszego pisma 
zamieszczamy także memy Urszuli Maciugi 
oraz listę interesujących filmów (i nie tylko) 
o sztucznej inteligencji, którą zawdzięczamy 
Karolinie Pocielej.

Nie jest łatwo pisać różne teksty: felieto-
ny, reportaże, recenzje, opowiadania, wier-
sze... Jeszcze trudniej podzielić się swoją 
twórczością z innymi. Wymaga to odwagi 
poddania się krytyce czy przyjmowania po-
chwał. Zachęcam Was, drodzy Studenci, 

byście znaleźli w sobie taką odwagę. Nasze 
czasopismo jest otwarte na Waszą twór-
czość — literacką czy graficzną. W imieniu 
Redakcji „Studens Scribit” oświadczam, że 
z największą przyjemnością przyjmiemy ja-
kikolwiek przejaw Waszego zaangażowa-
nia.

Jeśli coś Was zaintrygowało i uważa-
cie, że warto się tym podzielić z innymi, 
nie krępujcie się. Piszcie do nas śmiało na 
adres mailowy studens.scribit.up@gmail.
com Z chęcią opublikujemy Wasze teksty, 
ponieważ wiemy, że to, co macie do prze-
kazania, jest ważne.

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Słów kilka od nowego 
przewodniczącego 

Nazywam się Kamil Firmanty i jestem 
nowym przewodniczącym Zarządu Sa-
morządu Studentów. Dbam o to, aby 
wszystko działało sprawnie — jak je-
den organizm. To, że w Zarządzie ma-
my podział na sekcje, nie znaczy, że so-
bie nie pomagamy, wręcz przeciwnie — 
uczymy się od siebie nawzajem, dzieli-
my się wiedzą i doświadczeniami.

Moimi pomocnikami są Szymon Ka-
walec oraz Mateusz Tokarz. Szymon 
jest przewodniczącym sekcji ds. promo-
cji. Zajmuje się promowaniem naszej 
działalności, prowadzi fanpage oraz 
udziela się w mediach społecznościo-
wych. Dba o to, aby studenci zawsze 
wiedzieli o ważnych wydarzeniach na 
Uczelni, a także poza nią. Z zamiłowa-
nia jest fotografem, jego zdjęcia można 
podziwiać na fanpage’u, który prowa-
dzi. 

Mateusz to przewodniczący sekcji 
socjalnej. Zajmuje się akademikami, 

pomaga też studentom w składaniu od-
powiednich dokumentów, które są nie-
zbędne do ubiegania się o akademiki 
lub o stypendia. Wraz z Szymonem 
prowadzi stronę internetową Samorzą-
du UP. Plakaty promujące wszelkie or-
ganizowane przez nas wydarzenia są 
właśnie jego autorstwa. 

We trzech stanowimy zgrany ze-
spół, który stara się pomagać studen-
tom oraz wychodzić im naprzeciw 
w trudnych sytuacjach. Chcielibyśmy, 
aby młodzież akademicka miała świa-
domość tego, że może się do nas zwró-
cić z każdą sprawą. W miarę możliwo-
ści pomożemy ją rozwiązać lub wska-
żemy drogę, jak dalej postępować.

Dopełnieniem składu jest nasza se-
kretarka Justyna Staniszewska. To bar-
dzo kreatywna osoba z milionem no-
wych pomysłów. Pomaga nam w trud-
nych sytuacjach, wymagających kobie-
cego podejścia oraz dba o systema-
tyczność naszych poczynań. 

Jesteśmy nastawieni na współpracę 
ze studentami. Zależy nam, by każdy 

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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student mógł czynnie uczestniczyć we 
wszystkich wydarzeniach organizowa-
nych przez Samorząd Studentów. Pra-
gniemy, żebyście mieli świadomość, że 
my, jako Samorząd Studentów, jeste-
śmy zaangażowani w sprawy Uczelni 
i staramy się godnie Was reprezento-
wać. W Radach Instytutów oraz Wy-
działów mamy swoich przedstawicieli, 
którzy aktywnie uczestniczą w zebra-
niach. Wszelkie problemy, które napo-
tykacie, możecie zgłaszać do nas lub 
do swoich przedstawicieli w Instytucie 
czy na Wydziale. Chętnie pomożemy!

Mamy głowy pełne pomysłów, 
a nasze pomysły chcielibyśmy urze-
czywistnić. Między innymi staramy się 
o powrót stand-upów do Klubu Stu-
denckiego „Bakałarz” przy ul. Ingar-
dena 4, chcielibyśmy, by takie wystę-

py odbywały się jak najczęściej. W tym 
celu prowadziliśmy rozmowy z Wojt-
kiem Piętą, który ma być gospoda-
rzem wieczoru. Szykujemy dla Was 
scenę, na której występowaliby nie tyl-
ko krakowscy stand-uperzy, ale i wie-
le gwiazd o sławie ogólnopolskiej. 
Wszystko wskazuje na to, że ruszymy 
już od lutego!

We współpracy z klubem Bakałarz 
chcemy zorganizować dla Was jak naj-
więcej imprez, abyście nie zapomnieli, 
że studiowanie to nie tylko nauka, ale 
także czas na odpoczynek i rozrywkę. 
Planujemy organizować wieczory kara-
oke czy przeglądy talentów oraz wiele 
innych ciekawych akcji.

Pracujemy też wspólnie z Tymbar-
kiem oraz Panią Kanclerz nad strefami 
studenta w budynku przy ul. Ingardena. 

Zbiórka na Szlachetną Paczkę

Aktualności samorządowe
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Aktualności samorządowe

Zarząd Samorządu Studentów

Mateusz Tokarz

Przewodniczący Komisji So-
cjalnej Zarządu Samorządu 

Stu dentów UP

Kamil Firmanty

Przewodniczący Zarządu Sa-
morządu Studentów UP

Szymon Kawalec

Przewodniczący Komisji Pro-
mocyjnej Zarządu Samorządu 

Studentów UP
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Wizyta Świętego Mikołaja na Uniwersytecie Pedagogicznym

Aktualności samorządowe

Już niebawem studenci kierunków peda-
gogicznych będą mogli miło spędzić 
czas pomiędzy zajęciami w specjalnie 
wyznaczonych do tego miejscach.

Wielkimi krokami zbliża się Dzień 
Kobiet. Na tę okazję planujemy zorga-
nizować coś ekstra dla piękniejszej 
części naszego Uniwersytetu. Na razie 
nie mogę zdradzić szczegółów. Projekt 
jest ściśle tajny, ponieważ chcemy 
z wielkim hukiem uczcić ten dzień.

Już w maju będziemy obchodzić Ju-
wenalia, planujemy zorganizować je na 
dziedzińcu między nowszą a starszą 
częścią budynku. Koncerty odbędą się 
najprawdopodobniej między 16 a 19 ma-
ja. Obecnie intensywnie myślimy nad 
tym, kto mógłby zagrać na Juwenaliach 
oraz jak moglibyśmy je urozmaicić. 

Prężnie współpracujemy z Samo-
rządem Doktorantów oraz Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów. Wspólnie or-
ganizujemy spotkania opłatkowe oraz 
przeróżne ciekawe wydarzenia czy 
zbiórki. 

Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy czynnie włączają się w funkcjo-
nowanie naszego Samorządu. Jeste-
śmy w końcu po to, aby nieść sobie na-
wzajem pomoc.

Wszystkich chętnych do pomocy 
przy organizowaniu wydarzeń, akcji 
oraz imprez serdecznie zapraszamy do 
współpracy. 

 
Kamil Firmanty 

Przewodniczący  
Zarządu Samorządu Studentów UP
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Wywiad

 

 

Nad Młynówką
rozmowa z Łukaszem Mańczykiem, 

radnym V Dzielnicy Miasta Krakowa

Wielu z nas przyjeżdża do Krakowa z bardzo daleka i tylko na chwilę.  ■
Znamy trasę z Dworca Głównego na Rynek Główny i z Rynku Głównego 
w stronę miasteczka studenckiego. Wiemy, gdzie są najsmaczniejsze za-
piekanki i na pamięć znamy rozkład jazdy wybranych linii tramwajowych. 
Wywracamy oczami na takie słowa, jak „Wawel”, „hejnał” czy „Sukienni-
ce”, ponieważ z grubsza znamy historię tego miasta, o Krakowie niejedno-
krotnie czytaliśmy w podręcznikach do historii i już mamy dość. Wiemy, 
że smok, że królowie, że Generalne Gubernatorstwo... Nie trzeba nam tego 
powtarzać co kilka dni.

Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, po jakim na co dzień stąpamy 
bruku. Kraków jako miasto miał tak burzliwą „wielką” historię, że czasami 
zapominamy o tej „mniejszej”, mającej też duży urok.

Uniwersytet Pedagogiczny mieści się w Dzielnicy V. „Aktualna Krowo-
drza rozciąga się od parku Jordana na południu do torów kolejowych na pół-
nocy oraz od ulicy Piastowskiej na zachodzie do alej Słowackiego i Mickie-
wicza na wschodzie”1. Nie zawsze tak było, bo zmieniały się granice jedno-
stek pomocniczych, a i same wsie wchodzące w skład aktualnej Piątki nie 
zawsze były częścią Krakowa. Jeśli chcecie trochę lepiej poznać to miejsce, 
zapraszam do przeczytania wywiadu z panem Łukaszem Mańczykiem, rad-
nym Dzielnicy. 

Panie Łukaszu, w 2017 roku, dzięki 
współpracy Urzędu Miasta Krakowa, 
Dzielnicy V Miasta Krakowa, Cen-
trum Młodzieży im. dr. H. Jordana, 
Ośrodka Edukacji Obywatelskiej oraz 
Małopolskiego Centrum Edukacji 
„MEC”, wydano Śpiewnik polskich 
pieśni patriotycznych. Dlaczego wyda-
nie tej publikacji1 było tak istotne?

1 Łukasz Mańczyk, Dzielnica V. Uwarunko-
wania, tożsamość, przyszłość, [w:] Śpiewnik pol-
skich pieśni patriotycznych, Urząd Miasta Krako-
wa–Fall, Kraków 2017.

Esej Uwarunkowania, tożsamość, przy-
szłość to chyba pierwsza pozycja, w któ-
rej historia czterech wsi ogrodników — 
Krowodrzy, Nowej Wsi, Czarnej Wsi 
i Łobzowa — jest zestawiona nie tylko 
z historią Krakowa, ale i z historią Pol-
ski oraz różnych form państwowych na 
naszym terytorium. Najpierw długo za-
stanawiałem się, co będzie najlepiej 
sąsiadować z pieśniami. A podczas pi-
sania eseju zastanawiałem się nad 
głównymi faktorami, które wpłynęły na 
mieszkańców oraz zajmowane przez 
nich ziemie.
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W średniowieczu decydujące stało 
się przeprowadzenie tędy sztucznej od-
nogi Rudawy, zwanej później Młynów-
ką Królewską.

Drugim czynnikiem była własność. 
Inaczej rozwijała się należąca do zako-
nu duchaków Krowodrza, na północ od 
Młynówki, inaczej zaś wsie królewskie — 
Czarna Wieś, Nowa Wieś i Łobzów.

Czynnik trzeci to ukształtowanie te-
renu. Dawny Kraków od południa chro-
niła Wisła. Dlatego na niechronionej 
warunkami naturalnymi północy roze-
grała się większość bitew o miasto. Tu, 
na zakolu Młynówki, Kazimierz Wielki 
rozkazał zbudować fortalicjum, które 
z czasem całkowicie zmieniło charakter 
i przekształciło się w pierwszy letni pa-
łac królewski w Polsce, na długo przed 
warszawskimi Łazienkami. To ukształ-
towanie bywało też korzystne: przez 
nasz teren przebiegały najważniejsze 
szlaki drogowe, a następnie kolejowe. 
Kolej górnośląska, oddana do użytku 
w 1847 r., podzieliła Krowodrzę na 
część północną i południową. Przypie-
czętowano ten stan rzeczy w 1991 r., 
gdy ta druga weszła w skład sąsiedniej 
Dzielnicy IV.

Odcisnęły na nas piętno także wy-
darzenia historyczne. Szwedzi podczas 
„potopu” zniszczyli Młynówkę, której 
wody zasilały fosy wokół Krakowa. Aż 
do zasypania w XX w. nie przywrócono 
już jej średniowiecznej świetności. Prze-
niesienie stolicy do Warszawy spowo-
dowało upadek pałacu w Łobzowie, 
choć jeszcze tu Sobieski świętował zwy-
cięstwo pod Wiedniem. Żeby wzmocnić 
Kraków od północy, Austriacy zdecydo-
wali o pobudowaniu tutaj koszar i róż-
ne wojska stacjonują u nas do dzisiaj. 
Za ich czasów obowiązywały tzw. re-
wersy demolacyjne i zakaz wysokiej 
oraz murowanej zabudowy, przez co 
przedmieście utrzymało wiejski charak-
ter aż do początku XX w.

Wpływ na losy naszego terenu miał 
także przemysł, którego żywot był bar-
dzo krótki. Rozwinął się między począt-
kami umiastowienia Krowodrzy i in-
nych wsi w pierwszej dekadzie XX w. 
a początkami PRL-u, gdy zaczęły tu 
stawiać bloki spółdzielnie mieszkanio-
we i zwyciężyła funkcja mieszkalna. 

Teraz zaś głównym czynnikiem jest 
postępująca urbanizacja. Piątka konse-
kwentnie z dzielnicy peryferyjnej staje 
się dzielnicą centralną ze wszystkimi 
tego konsekwencjami.

A co z planami zagospodarowania 
przestrzennego?

Właśnie, to z kolei czynnik mający 
aktual nie największe znaczenie. W okre-
sie PRL-u, w ramach gospodarki cen- 
tralnie sterowanej, kładziono nacisk na 
jednolite planowanie stosunkowo du-
żych obszarów. W latach siedemdziesią-
tych XX w. był duży głód terenów budow-
lanych, a nie starczało pieniędzy na 
uzbrojenie kolejnych. Wtedy zaczęto be-
tonować dosłownie każdą wolną parce-
lę, dogęszczając zabudowę z lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych. Przykła-
dowo: trzypiętrowy budynek Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego na 
rogu Mazowieckiej i Wójtowskiej zaczął 
sąsiadować z jedenastopiętrowym. To 
wtedy przestano zajmować się tzw. do-
brym sąsiedztwem, z tym że zachowano 
jeszcze jakiś umiar. W PRL-u nastąpiły 
masowe wywłaszczenia gospodarstw, co 
do dziś jest traumą ogrodników. Po 
Okrągłym Stole ustawa o planowaniu 
przestrzennym (1984) zastąpiona zosta-
ła ustawą o zagospodarowaniu prze-
strzennym (1994). Zgodnie z duchem 
„wczesnego kapitalizmu” na początku 
III RP preferowano egzekucję indywi-
dual nego prawa własności kosztem inte-
resów wspólnotowych. Skutkiem tego 
była jeszcze ciaśniejsza i bardziej cha-
otyczna zabudowa. W 2003 r. uchwalono 

Wywiad
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ustawę o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Zgodnie z nazwą 
starała się ona ponownie pogodzić inte-
resy społeczne i indywidualne, ujmowa-
ła jednak zagadnienie chociaż trochę 
w skali makro. Właśnie w związku z obie-
ma ustawami uchwalonymi po 1989 r. 
uchylono stare plany zagospodarowa-
nia, a nowe, bardziej szczegółowe, trud-
no było uchwalić. Pisałem o tym 
w „Wiadomoś ciach Lokalnych” Dzielnicy 
V (nr 1/2018)2. Stąd wynikają dzisiejsze 
problemy.

Co Państwo robią, by to zmienić?

Wnioskujemy o uchwalanie planów za-
gospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych podobszarów w ra-
mach naszej właściwości terytorialnej. 

2 Dostępny także online, http://www.dzielni-
ca5.krakow.pl/

Opiniujemy sporządzone projekty pla-
nów, proponując korzystniejsze rozwią-
zania alternatywne. Najczęściej zaś 
opiniujemy warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu, czyli już konkret-
ne wnioski inwestorskie dotyczące tere-
nów nieobjętych planami. Nasi delega-
ci prezentują to stanowisko w wydziale 
geodezji na spotkaniach z udziałem 
urzędników oraz inwestorów.

Inicjujemy lub wspieramy zbieranie 
podpisów pod poszczególnymi wnio-
skami o uchwalenie planu zagospoda-
rowania czy przeciwko konkretnym in-
westycjom, przy czym każda dotycząca 
tego uchwała jednostki pomocniczej 
ma charakter jedynie opiniodawczy, 
czyli nie musi być brana pod uwagę. 
A przede wszystkim: jeżeli właściciel 
wnioskuje, a wszystkie wymagania wy-
nikające z zasad prawa budowlanego 
zostały spełnione, to gmina musi się 

Wywiad

Łukasz Mańczyk na spotkaniu z cyklu „Porozmawiajmy o Krowodrzy”, fot. Biblioteka Kraków 
(https://krowoderska.pl/category/krakow/krowodrza/)
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zgodzić. Polskie prawo budowlane daje 
dużą swobodę właścicielom, a mało 
praw sąsiadom. Dlatego tak potrzebne 
jest uchwalanie planów, które ograni-
czają tę dowolność w interesie publicz-
nym.

Wspomniał Pan o znaczeniu histo-
rycznym i geograficznym Krowo-
drzy. Jakie znaczenie kulturalne ma 
Dzielnica V dla Krakowa?

Oskar Kolberg w piątym tomie mono-
grafii Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, 
mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce 
nazwał nasze ziemie wsiami ogrodni-
ków3. Życie toczyło się tu niczym w Nad 
Niemnem Elizy Orzeszkowej, wokół rze-
ki, która nawadniała pola, poiła zwie-
rzęta i zasilała rybne stawy. Tyle że 
Młynówka była mniejsza i w dodatku 
sztuczna. Rytmowi upraw towarzyszył 
folklor: stroje, przyśpiewki, malownicze 
wyprawy o świcie na targ na placu 
Szczepańskim. Wnosimy do Krakowa 
taką wiejską nutę. Dlatego powinniśmy 
się kiedyś włączyć w reaktywowany 
niedawno zwyczaj miejskich dożynek.

Kulturalne znaczenie ma też cykl 
spotkań „Porozmawiajmy o Krowo-
drzy”. Jaki jest ich cel?

Gdy zaproponowałem nazwę cyklu 
oraz jego koncepcję kolegom i kole-
żankom z Rady, chodziło mi o to, żeby 
nie tylko „gasić pożary” w formie inter-
wencyjnych spotkań, ale żeby poroz-
mawiać o naszych tradycjach i ich 
przedstawieniach w książkach. Okaza-
ło się jednak, że mieszkańcy chcą roz-

3 Oskar Kolberg, Lud: Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gu-
sła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Wsi Krowo-
drza dotyczy tom piąty monografii. Został wyda-
ny w 1871 r. Lokalizacja w spisie treści: rozdział 
Kraj, potem zaś podrozdziały: Lud, Lud lewego 
brzegu Wisły. Ogrodnicy.

mawiać także o tym, co jest, ustalać 
priorytety, a potem je wdrażać.

Odbyliśmy spotkanie z dyrektorem 
Zarządu Zieleni Miejskiej Piotrem Kemp-
fem. Rozmawialiśmy o historii i tym, jak 
się ona przekłada na aktualną koncep-
cję rewitalizacji Młynówki. Wysłuchali-
śmy pomysłów mieszkańców dotyczą-
cych jej zagospodarowania, co było 
wstępem do formalnych konsultacji spo-
łecznych. Kolejne spotkanie, z zastępcą 
prezydenta Elżbietą Koterbą, dotyczyło 
planowania. Naturalnie jednym z głów-
nych tematów stał się plan Rynku Kro-
woderskiego, u zbiegu aktualnie naj-
ważniejszych ulic dzielnicy.

Przemysław Miłoń ułatwił krowodrza-
nom zakup nasion głąbika krakowskie-
go, legendarnej rośliny spożywczej. Jest 
to coś pomiędzy ogórkiem a dynią — 
ponoć najlepiej smakuje marynowany... 
Chciałbym, żebyśmy kiedyś zorganizo-
wali konkurs wśród mieszkańców na wy-
hodowanie tych warzyw, a może i naj-
smaczniejsze ich zamarynowanie? Może 
kiedyś ogłosimy konkurs z nagrodami? 
A potem wybierzemy się z okazami głą-
bika na krakowskie dożynki?

Syn Stanisława Pagaczewskiego, 
autora Przygód Baltazara Gąbki, poda-
rował nam zdjęcia, których nie ma do-
tychczas ani w archiwum Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa, ani w Mu-
zeum Historii Fotografii. Jan Rajtar, wnuk 
Jana Dymka, przyniósł na PoK koncesję 
dziadka na wykonywanie kowalskich 
usług. Barbara Biel wręczyła szefowi Ko-
mitetu Kościuszki portret Naczelnika, 
przechowywany w jednym z krowoder-
skich domów. Wielopokoleniowe krowo-
derskie rodziny zaczęły zapraszać nas 
do domów i dzielić się niespisanymi hi-
storiami. Ostatnio na przykład rozma-
wiałem z osobą, która pamięta okolicz-
ności hitlerowskiej egzekucji ogrodników 
przy Młynówce w 1943 r. Dzięki PoK 
wszyscy wiele się dowiedzieliśmy o tym 
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miejscu, a dzięki spotkanym ludziom ja 
sam zacząłem o nim w końcu pisać.

Redakcja „Studens Scribit” bardzo 
wspiera takie działania kulturalne. 
Czy są one również skierowane do 
studentów?

Te spotkania już odbywają się z udzia-
łem studentów. Jeden z wykładowców 
UP przyprowadził na spotkanie grupę 
ćwiczeniową. Współpracują z nami na-
ukowcy Politechniki Krakowskiej: prof. 
prof. Anna Agata Kantarek, Grażyna 
Schneider-Skalska, kierownik Katedry 
Kształtowania Środowiska Mieszkanio-
wego, Klaudia Stala, dr Krzysztof Kwiat-
kowski. Zorganizowali prezentację naj-
lepszych studenckich koncepcji zago-
spodarowania terenu wokół pałacu 
w Łobzowie, co dało początek dyskusji 
o przyszłości tego terenu, także w kon-
tekście możliwego wyprowadzenia stąd 
w dalekiej przyszłości jednostki czerwo-
nych beretów i powiększenia parku Kró-
lewskiego w Łobzowie — co leży na 
sercu m.in. Lucynie Buczkowskiej, która 
od lat lobbuje w tej sprawie.

Rozmawialiśmy też o czymś, co 
może dotyczyć UP. Profesor Agata Kan-
tarek z Politechniki, zajmującej obecnie 
pałac, sformułowała podczas spotka-
nia koncepcję stworzenia strefy uspo-
kojonego ruchu, żeby upłynnić ruch 
pieszy między dwiema uczelniami i uła-
twić korzystanie z parku. Oba te obsza-
ry mają status kampusów, więc czeka-
my na koncepcję roboczą prof. Kanta-
rek. Następne należałoby zabiegać 
o wstępne zgody obu uczelni, na końcu 
zaś czekałyby nas rozmowy z ZIKiT, 
który zarządza ulicą Podchorążych.

Czyli są Państwo otwarci na wszel-
kie pomysły z zewnątrz...

Nasze spotkania są interaktywne. Kro-
wodrzanie mają dużą wiedzę i do-
świadczenie. Przychodzą, włączają się 

do narracji i ją kształtują. Tematy kolej-
nych spotkań, a nawet działań wynika-
ją z tych właśnie rozmów.

Czekamy na pomysły, dygresje czy 
pytania, na które odpowiedzi trzeba 
długo szukać. Naszym regularnym go-
ściem jest Marek Glogier, emerytowany 
kierownik archiwum UP. Dzisiejszy wy-
wiad to nasz kolejny kontakt i zacie-
śnienie współpracy. Studenci UP mogą 
się włączać w życie dzielnicy, w której 
znajduje się jej główny budynek, biorąc 
choćby udział w naszym dorocznym 
święcie — Pikniku Krowoderskim. Mamy 
też w Radzie Dzielnicy praktykantów 
z UP. Studenci mogą również zostać 
wolontariuszami „Porozmawiajmy o Kro-
wodrzy”, pomóc np. w prowadzeniu 
fanpage’a.

Wróćmy jeszcze do zagospodarowa-
nia miasta. Czy mają Państwo w pla-
nach wytyczenie dodatkowych par-
ków?

W jednym z artykułów o Krowodrzy zna-
lazłem ważne stwierdzenie: od 1945 r. 
nie powstał na tym terenie żaden nowy 
park.

W ramach dyskusji nad planem do-
tyczącym przestrzeni między ulicą Wro-
cławską a torami kolejowymi udało 
nam się wywalczyć teren pod park Ło-
kietka, u zbiegu ulic Łokietka, Oboźnej 
i Składowej. Przegraliśmy jednak zago-
spodarowanie większości terenu, gdyż 
do tego czasu na tym terenie były już 
„wuzetki” na budowę i do dziś powsta-
ły już tam bloki. Przegraliśmy jako całe 
miasto, bo zarząd dzielnicy ma w tym 
zakresie zdanie doradcze i jasno wyra-
ża swoje stanowisko. Chcemy, żeby ist-
niała równowaga między budynkami 
a zielenią, żeby każde okno było odpo-
wiednio nasłonecznione.

W tej chwili bardzo modne są parki 
kieszonkowe. Ważne jednak, żeby je 
tworzyć, nie likwidując równocześnie 
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każdej wolnej przestrzeni między bu-
dynkami. To chociażby sprawa ulicy 
Biernackiego, czyli dawnej Grottgera 
bocznej. Przyszli do nas mieszkańcy 
z protestem. Naprzeciw ich budynku 
ros ną drzewa, ostoja wiewiórek. Im sa-
mym dają cień i możliwość relaksu. To 
minipark powstały dziesiątki lat temu, 
lata przed wylansowaniem tego termi-
nu.

Pomiędzy ulicami Wrocławską a Lu-
belską, na wysokości Nowego Klepa-
rza, bardzo ciekawie zagospodarowa-
no skwer. Wcześniej było tam klepisko, 
a teraz wygląda to świetnie. Jeżeli więc 
jedną ręką tworzymy parki kieszonko-
we i zazieleniamy skwery, to bądźmy 
konsekwentni w chronieniu zieleni już 
istniejącej przez plany zagospodaro-
wania.

Czy krowodrzanie angażują się w ży-
cie dzielnicy? 

Mieszkańcy są coraz bardziej świado-
mi i aktywni. Wynika to chociażby 
z „hierarchii potrzeb” Maslowa. Po za-
spokojeniu potrzeb podstawowych po-
jawiają się potrzeby wyższe. Czymś 
„pomiędzy” jest to, o co walczymy, czy-
li racjonalne zagospodarowanie tere-
nu, a także zachowanie równowagi. 
Chodzi o to, żeby Krowodrza jako dziel-
nica centralna przestała być jedynie 
„sypialnią”. Żeby było gdzie wyjść 
z dzieckiem. Żeby było blisko do parku, 
na plac zabaw czy do kawiarni. I na to 
mieszkańcy zwracają uwagę. W „trój-
kącie”  Maslowa mieści się też potrze-
ba poczucia zakorzenienia. Odpowie-
dzią są nasze Pikniki oraz cykl „Poroz-
mawiajmy o Krowodrzy”. Przychodzą 
ludzie mieszkający tutaj od pokoleń, 
którzy chcą swą wiedzą się dzielić 
z osobami, które dopiero się wprowa-
dziły. Dzięki takim formom współpracy 
nawiązują się relacje. Krowodrzanie 
składają wnioski do Budżetu Obywatel-

skiego. Przychodzą z pomysłami na ko-
misje merytoryczne dzielnicy.

Czego Pan życzy Krowodrzy? Na 
czym Panu najbardziej zależy?

Najpilniejszą potrzebą jest uchwalenie 
reszty planów zagospodarowania, tak 
żeby objąć nimi cały teren Piątki, gwa-
rantując tereny zielone czy dobre na-
słonecznienie okien. Potem w budżecie 
miasta należy poszukać pieniędzy pod 
wykup gruntów od prywatnych właści-
cieli. W zakresie działki na Młynówce 
udało się to już naszym kolegom, rad-
nym z Bronowic.

Na drugim miejscu wymieniłbym 
stworzenie Rynku Krowoderskiego u zbie-
gu aktualnie najważniejszych krowo-
derskich arterii: ulicy Królewskiej i alei 
Kijowskiej, blisko Was. Jest to teren za-
warowany w planie, ale jeszcze nie 
gminny. Z takiego miejsca spotkań ko-
rzystalibyśmy wszyscy. 

Po trzecie — dalsza profesjonaliza-
cja narracji o Krowodrzy. Po książkach 
i przewodnikach, których sporo było 
w tej kadencji Rady, można pomyśleć 
np. o Muzeum Ogrodników albo Mu-
zeum Północnego Krakowa, albo o zlo-
kalizowaniu tutaj Muzeum Wiejskich 
Tradycji Krakowa, żywych u nas, ale 
i w części dzielnic podgórskich oraz no-
wohuckich, rokrocznie biorących udział 
w przywoływanych już dwukrotnie do-
żynkach.

Pragnie Pan jednocześnie zwrócić 
uwagę na przeszłość i na przy-
szłość...

One się ze sobą wiążą. Partner meryto-
ryczny PoK, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa, mówi o tym, że przeszłość i hi-
storia są narzędziem do opisywania 
teraź niejszości oraz projektowania przy-
szłości. Znając przeszłość, łatwiej wygry-
wać dyskusje, odwoływać się do osiąg-
nięć naszych poprzedników. Taka wie-
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dza nam bardzo pomaga — ma wymiar 
praktyczny, pozwala rozstrzygać spory 
na korzyść obecnych mieszkańców. Przy-
kładem niech będzie historia parku Kra-
kowskiego, gdzie dawniej było dużo wię-
cej atrakcji dla mieszkańców niż w obec-
nym parku Jordana. To podpowiada roz-
maite rozwiązania także dziś. Wiemy, co 
mieli nasi poprzednicy, a czego my zo-
staliśmy pozbawieni. Teraz czeka nas 
otwarcie parku, a we czwartek 24 maja 
poświęcone temu spotkanie PoK. 

Nie znając historii, mamy mniej 
pewności siebie lub wymyślamy na 
nowo przysłowiowy proch. Przykłado-
wo: wraz z przyjaciółmi stworzyliśmy 
projekt ścieżek rowerowych „Łączymy 
Parki Krakowa”, który z powodzeniem 
startuje w kolejnych edycjach Budżetu 
Obywatelskiego. Dopiero jednak gdy 
wczytałem się w niezrealizowane plany 
Wielkiego Krakowa z początku XX w., 
uświadomiłem sobie, że właśnie wtedy 
narodziła się koncepcja zielonych kli-
nów wcinających się w centrum miasta 
i rozszerzających na obrzeżach. Gdyby 
ją zrealizowano, ulica Wrocławska nie 
wyglądałaby tak jak obecnie. Poza nie-
licznymi domami byłoby tu dużo więcej 
zieleni i można byłoby dotrzeć tym zie-
lonym szlakiem do Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Ludzie, których dzielą po-
kolenia, wpadają czasem na podobne 
rozwiązania, bo wynikają one z logiki. 
Roboczo sformułowane, wydają się 
science fiction, gdyby nie świadectwa, 
dowodzące, że ktoś kiedyś myślał o tym 
samym, a nawet że było bardzo blisko 
urzeczywistnienie tego zamiaru.

Wspominał Pan o różnych cieka-
wostkach związanych z Krowodrzą. 
A co z miejskimi legendami? Z kro-
woderskimi tajemnicami?

Legendą, którą musimy upowszechnić, 
jest wspomniany głąbik. A nade wszyst-
ko pamiętajmy o ludziach. Mieszkali tu 

ogrodnicy „sensu stricto”, majętni go-
spodarze oraz ich pomocnicy. Z racji 
bliskości Krakowa przybywało jednak 
też osób wykonujących zawody „miej-
skie”: żyli tu dorożkarze. Tutaj mieli 
swoje bazy. Zwłaszcza „murorze” 
i „szopkorze”. Pracowali na budowach 
na terenie całego Krakowa i powstają-
cego w tamtych czasach Podgórza. Zi-
mą, czekając na sezon, konstruowali 
szopki i chodzili po kolędzie po całym 
Krakowie.

Smutnym dziedzictwem jest dzielni-
ca rządowa Generalnej Guberni, Re-
gierungsviertel, oraz towarzyszący jej 
system schronów. Tylko część udostęp-
niono, część zaś wymaga pilnych na-
kładów, żeby przetrwały dla kolejnych 
pokoleń.

Charakterystyczną pozostałością 
wsi ogrodników są kapliczki. Mieszkań-
cy organizowali przy nich nabożeństwa 
majowe, również dlatego, że na Krowo-
drzy długo nie było kościoła. Trzeba 
było jeździć aż na plac Szczepański, 
a potem na Piasek. Niezwykłą historię 
ma kapliczka rodziny Prochalów przy 
ulicy Łokietka. Jeśli nie znajdujemy 
świadectw odprawiania radosnych na-
bożeństw przed którąś kapliczką, to 
najprawdopodobniej stanowiła ona za-
stępcze upamiętnienie o charakterze 
patriotycznym lub poświęcona była 
ofiarom epidemii cholery, która często 
nawiedzała nasze tereny. Kapliczka 
Prochalów powstała ku czci powstań-
ców styczniowych, ponieważ w czasach 
zaborów nie można było w inny sposób 
oddać im hołdu. Być może mieści się 
pod nią powstańcza mogiła. 

Skąd się u Pana wzięła fascynacja 
Krowodrzą?

Moja rodzina mieszka tutaj od trzech 
pokoleń. Mieszkańcy dzielnicy wybrali 
mnie na radnego. Przez to jeszcze in-
tensywniej zacząłem szukać swych ko-
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Widok z mostku na Młynówce w kierunku dzi-
siejszej al. Słowackiego, na prawo ul. Grottge-
ra, na lewo stodoły, 1951 r. (fot. Stanisław Pa-
gaczewski, udost. Tomasz Pagaczewski)

rzeni, a potem swojej roli w radzie. Nie 
chciałem naśladować urzędników, na-
uczycieli czy inżynierów w niej zasiada-
jących. Działamy wspólnie, ale każdy 
wnosi swój indywidualny talent i osobi-
ste doświadczenie. Snucie narracji kro-
woderskich jest wdzięcznym zadaniem 
dla poety, reportażysty i eseisty. Na 
szczęście ma też odzwierciedlenie prak-
tyczne. Zarówno na zebraniach rady, 
jak i w rozmowach z władzami miasta 
bardzo skutecznie można używać argu-
mentów historycznych. Kiedy stoi za 
nami historia, jesteśmy silni.

Wciąż sobie przypominam, jak tuż 
po moim wyborze na drugą kadencję 
Muzeum Historyczne otworzyło wysta-
wę o Krowodrzy. Chodziłem po niej go-
dzinami, czytałem tyle, ile się dało. 
I oglądałem zdjęcia. Wisiał tam też 

portret ostatniej rady gminy Krowodrza, 
na czele z Adamem Zbroją. Zastana-
wiałem się, co oni wówczas sobie my-
śleli, jakie kierowały nimi motywacje. 
Można z biegiem czasu dotrzeć do źró-
deł, a potem nawet domagać się reali-
zacji tych samych postulatów. Wielu 
umów miasto nie dotrzymało. Nasi po-
przednicy, podpisując umowę włącze-
niową, zawarowali sobie między inny-
mi doprowadzenie linii tramwajowej, 
co zrealizowano tylko połowicznie. 
Tramwaj dociera już na Krowodrzę 
Górkę, ale linia na Azory jest ciągle 
w planach, mimo że włączenie nastąpi-
ło w 1910 r. A tak bardzo to połączenie 
przydałoby się prawnukom dawnych 
radnych. 

Krowoderskie narracje, którymi zaj-
muję się już półzawodowo, znajdą za 
jakiś czas także miejsce w książce. 
Nosi ona roboczy tytuł Nad Młynówką. 
Nad rzeką, której nie ma. Wciąż o nim 
myślę, bo to smutny tytuł. Tymczasem, 
pod warunkiem spełnienia kilku postu-
latów, czeka nas dobra przyszłość. Nie 
tak dobra, jak ta planowana z począt-
kiem XX w., ale wciąż pomyślna. 

 
Rozmawiała Patrycja Pancerz 
I rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

Rada Dzielnicy oraz Biblioteka Kraków (współ-
organizator) zapraszają na najbliższe spotka-
nie z cyklu „Porozmawiajmy o Krowodrzy” już 
we czwartek 24 maja br. w Filii nr 21 Bibliote-
ki Kraków, ul. Królewska 57. Temat: „O Parku 
Krakowskim w przededniu jego nowego otwar-
cia”. Goście: Mieczysław Czuma, krakowiani-
sta, oraz prof. Agata Zachariasz, autorka 
pierwszego projektu rewitalizacji i konsultant-
ka obecnego. Koncepcja i prowadzenie spo-
tkania: Łukasz Mańczyk.  

Początek o godzinie 17.30. Wstęp wolny. 
Zapraszamy!



14

Spośród nieprawdopodobnej liczby wy-
darzeń ubiegłego roku trudno wskazać 
te najważniejsze. Nowohuckie Centrum 
Kultury to miejsce, które rok w rok kipi 
od imprez różnego kalibru. Rok 2017 
nie różnił się pod tym względem od po-
przednich. Jak zawsze, dbaliśmy za-
równo o to, by swoje miejsce znaleźli 
w Centrum wszyscy ci, którzy pragną 
rozwijać własne talenty oraz zaintere-
sowania w klubach i zespołach, jak 
i o tych, którzy zapełniają widownię 

Sceny NCK, przestrzenie galerii i towa-
rzyszą nam podczas festiwali. 

O znaczeniu kultury można mówić 
długo i intensywnie. NCK — wypełnia-
jąc swoje statutowe obowiązki — stara 
się przybliżać tę dziedzinę życia w jej 
przeróżnych odmianach, tak by każdy 
mógł uczestniczyć w niej jako twórca 
lub odbiorca. I właśnie dlatego każdy 
kolejny sezon rozpoczynamy od wrześ-
niowego Kombinatu Kultury, czyli otwar-
tych dni Centrum, podczas których pre-
zentujemy całą naszą ofertę programo-
wą i zapraszamy do współpracy przez 
kolejne 10 miesięcy.

Przez cały rok kluby, zespoły i pra-
cownie działają w stałym rytmie cy-
klicznych spotkań, a wokoło wciąż tyle 
się dzieje... W pięciu naszych galeriach 
odbyło się w zeszłym roku kilkadziesiąt 
wystaw. Wśród nich wyróżnić należy 
prezentacje prac Bettiny Bereś, Jerzego 
Wrońskiego, Sławomira Lewczuka, 
Leszka Misiaka czy 9. Międzynaro-
dowego Biennale Grafiki. Cały czas 
cieszy się dużym powodzeniem stała 
wystawa malarstwa Zdzisława Beksiń-
skiego — 50 obrazów Mistrza z Sano-
ka wciąż zadziwia, zastanawia i pro-
wokuje. Po raz kolejny miłośnicy jego 
malarstwa mogli zobaczyć spektakl 
Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color 
Ballet, będący scenicznym komenta-
rzem do malarskich wizji Beksińskiego. 
A skoro jesteśmy już na Scenie NCK, to 
kalejdoskop odbywających się na niej 
wydarzeń był jak zwykle różnorodny. 
Naszą publiczność bawiła czołówka 

2017 — 
jak było

Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza

Nosowska (fot. A. Grzanka)
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Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza

Artur Andrus z zespołem (fot. H. Karapuda)

Kortez (fot. A. Gryczyński)

Kryptonim 27 (fot. P. Sieprawski)
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polskich kabaretów: Grupa MoCarta, 
Artur Andrus, Ireneusz Krosny i Piotr 
Bałtroczyk. Muzycznie było nie mniej 
interesująco — koncerty Korteza, Doro-
ty Miśkiewicz, Stanisławy Celińskiej, 
Roberta Kasprzyckiego, Chłopców 
z Placu Broni i Elżbiety Adamiak zapeł-
niały widownię. Wreszcie teatr — z jed-
nej strony, znane i lubiane komediowe 
spektakle w gwiazdorskiej obsadzie, 
a z drugiej — przejmujący monodram 
„Biała bluzka” w wykonaniu Krystyny 
Jandy. Było w czym wybierać.

NCK jak co roku grało w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wspie-
rało Dni Nowej Huty i organizowało cy-
kliczne imprezy. Majowy Alternatywny 
Festiwal po raz kolejny przeniósł jego 
uczestników w rejony niezbadanych 
zjawisk, niepotwierdzonych teorii, dyle-
matów poznawczych, dostarczył szero-
kiej wiedzy na temat zdrowia i rozwoju 
osobowości. Z kolei BalletOFFFestival 

był kilkudniową konfrontacją artystów 
reprezentujących krakowskie, polskie 
i europejskie środowiska taneczne.

W tym roku nie zamierzamy zmie-
niać tempa ani poziomu kulturalnych 
wydarzeń. Jeszcze w lutym zapraszamy 
na koncert Pawła Domagały oraz na 
występ Kabaretu pod Wyrwigroszem. 
W marcu zagrają u nas Raz Dwa Trzy 
i Voo Voo. Pierwszy kwartał zakończy-
my Preludium słowiańskim, muzycznym 
spektaklem w wykonaniu Art Color Bal-
let. 

W kolejnych miesiącach nie zabrak-
nie stałych punktów naszego programu 
i wielu niespodzianek. Właśnie dlatego 
warto na bieżąco śledzić stronę inter-
netową www.nck.krakow.pl

Do zobaczenia w Nowohuckim Cen-
trum Kultury! 

 
Nowohuckie Centrum Kultury  

studentom

Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza

Kryptonim 27 (fot. P. Sieprawski)
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Czuła się jak strojne jajo, składane 
w ofierze przy powitaniu wiosny. 

Było jej nieswojo stać wśród ciżby 
w tej pięknej, zbyt pięknej dla niej suk-
ni. Nie zdążyła się jeszcze stęsknić za 
wysłużonymi spodniami i obszernymi 
koszulami, ponieważ wciąż trwała 
w szoku przez swoją aktualną sytuację. 
Przesunęła lekko drążącymi palcami 
po krzywiźnie bioder. Misternie utkane 
arcydzieło, które miała na sobie, nie-
mal w całości składało się z lekkiej 
kryształowej stali i setki maleńkich 
szmaragdów i diamentów, jakie wyko-
pano dla Tkacza ze skarbca. 

Obróciła się posłusznie na maleń-
kim podwyższeniu, gdy czyniono ostat-
nie poprawki nad niewielkim trenem. 
Nic kobiety nie uwierało prócz nowych 
botków, jakie dla niej zdobyto. Może 
tylko korona zbyt mocno osiadła na jej 
głowie, ale nawet to skwitowano: „Przy-
najmniej czujesz na tobie ciężar ciążą-
cej na tobie władzy, Królowo”. 

Gładko wciśnięto jej przypomnienie 
nowej pozycji, przez co denerwowała 
się coraz mocniej. Próba niepokazania 
po sobie wszystkich emocji była karko-
łomna. 

Nigdzie nie widziała swojego Króla- 
-małżonka, który miał towarzyszyć jej 
w otwarciu ceremonii. Zignorowała po-
nurą rezygnację, jaka od dawna gnieź-

dziła się w jej wnętrzu, rozrastając się ni-
czym trucizna, powoli ją wykańczająca. 

Mocno ściskała w pięściach Traktat 
o Królestwie Niedoli, rozpoczynający 
doroczne święto plonów. Brała płytkie 
wdechy, nie mogąc pomieścić w sobie 

Opowiadanie

Królestwa istnieją po to, 
by je niszczyć
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echa huku, tej całej wesołości docho-
dzącej do nich z sali. Poradzi sobie, 
przecież sobie poradzi. Donowie i doñe 
z możnych rodów nie stłamszą jej, pa-
robkowie służący za oczy swoim pa-
nom nie zobaczą żadnej słabości, 
a mieszczaństwo po prostu będzie się 
czuć trochę lepiej niż zwykle w towarzy-
stwie bogaczy. 

A przynajmniej taką miała nadzie-
ję. 

Po zeszłotygodniowym sprzeciwie, 
który ogłosiła wobec reformy wysnutej 
przez ród Tusconi, nie widziała żadnej 
nadziei na to, że zdobędzie poparcie 
don Marca. Może zbyt szybko próbo-
wała ulokować gdzieś swoje nadzieje 
i aprobatę, ale jeśli już teraz nie zdo-
będzie sojuszników, skończy jak kolej-
na bezwolna Królowa, która tylko pro-
dukuje potomków dla królestwa. Na 
swoje nieszczęście lubiła mówić, a przez 
lata życia na prowincji napatrzyła się 
na wiele złych rzeczy.

Przypomniała sobie płomienne wspar-
cie, jakie otrzymała od doñii Fatri z rodu 
Calinich. Przecież to ona pierwsza 
w podległej sobie prowincji zniosła nie-
wolnictwo, od stuleci pielęgnowane 
przez bogatych. Może jeśli będzie mieć 
u swojego boku tak silną personę, omi-
nie wiele kłód, które będą jej rzucać pod 
nogi. A przynajmniej większość z nich. 

Nerwowo tupała stopą, rozglądając 
się po krzątającej się wokół niej służbie 
oraz grupie straży, oddelegowanej do 
ochrony całonocnej fety. Więcej oddzia-
łów będzie przemierzać całą stolicę, 
która na równi z elitą będzie świętować 
zakończenie żniw. Skakała spojrzeniem 
od jednej osoby do drugiej, nigdzie nie 
widząc złotych pagonów na mundurze. 
Król się spóźniał bądź, jak zawsze, wy-
stawiał ją do wiatru. Starała się stłumić 
sfrustrowany jęk, który chciał uciec z jej 
gardła. W końcu dojrzała Żołnierza, 
który z mozołem przeciskał się przez 

ciżbę w kierunku kobiety. Skinęła mu 
głową, mocno zaciskając wargi. Nara-
stała w niej wściekłość, gdy pierwszy 
z trzynastu dzwonów obwieszczających 
wstęp do balu, rozbrzmiał nad ich gło-
wami. Machnęła ręką, gdy Żołnierz 
skłonił się przed nią elegancko mimo 
utrudniającej mu to protezy nogi.

— Jak mniemam — wycedziła su-
cho — mój małżonek nie pojawi się tej 
nocy. 

Żołnierz miał tyle przyzwoitości, by 
udać zakłopotanie. Powaga w jego 
oczach odrobinę zaniepokoiła kobietę. 

— Spóźni się na otwarcie ceremo-
nii — odparł powoli. — Prosił jednak, 
bym to ja poprowadził ją z tobą. 

Zmarszczyła lekko brwi. Nie chodzi-
ło o to, że uważała Żołnierza za osobę, 
która nie pasuje do tej roli. Ba, gdyby 
miała wybrać, jego wpierw błagałaby 
o pomoc, ale to zawsze małżonkowie 
celebrowali żniwa. To personalizacja 
pełni, jaką tworzą mąż i żona, miała 
być boską afirmacją, przedstawieniem 
Traktatu o Królestwie Niedoli. A to, że 
sam Król wystawiał swoją partnerkę do 
wiatru, było nie do pomyślenia. Dono-
wie i doñe będą mieć używanie z niej 
przez całą noc. Blamaż, którego szyb-
ko nie zmyje. Znów. Co pomyślą o Żoł-
nierzu? Jaką łatkę mu przyczepią? Za-
sznurowała mocno usta, wyobrażając 
sobie wszystkie obelżywości, których 
będzie się musiał nasłuchać od swoich 
podwładnych. Wszystkich pikantnych 
insynuacji, których potwierdzenia by 
chcieli.

— Przykro mi — wymamrotała — 
że zostałeś do tego zmuszony. 

Posłał jej łagodny, lecz sztywny 
uśmiech. 

— Zrobię to z wielką przyjemno-
ścią, moja Królowo. 

Parsknęła cichym śmiechem, od-
wracając spojrzenie od jego szczerego, 
oddanego oblicza. Wyuczony kłamca. 

Opowiadanie
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— Oczywiście, Żołnierzu — wes-
tchnęła cicho, przyciskając niewielką 
tubę z Traktatem do piersi. — Czy tej 
nocy i ja dostąpię zaszczytu dowiedze-
nia się w końcu, jak masz na imię? 

Szeroki, sprytny uśmieszek wykwitł 
na twarzy mężczyzny, choć jego oczy 
czujnie rozglądały się po otoczeniu. 
W końcu spojrzał na nią, skłaniając 
nieznacznie głowę. 

— Ciemność jest niezmierzona, 
a tajemnice bogatsze — zełgał gładko 
jak bóg Hanek swojej przyszłej małżon-
ce, bogini Neko.

Delikatnie przycisnęła palce do ust, 
by nie rozmazać pieczołowicie nałożo-
nej pomady podczas próby stłumienia 
głośnego śmiechu, który chciał wyrwać 
się z jej piersi. Wesołość jednak szybko 
umarła w kobiecie, gdy coraz szybsze 
bicie dzwonu obwieszczało rozpoczęcie 
ceremonii. Żołnierz strzelił obcasami 
wypolerowanych butów, parsknął cicho 
i pokręciwszy głową, wystawił ku niej 
ramię. Ujęła je z ciężkim sercem, czu-
jąc w głębi, że nawet jeśli nie będzie 
fiaska, to i tak coś tej nocy się nie po-
wiedzie. 

Huk trąb wytrącił Królową z równo-
wagi, lecz Żołnierz sztywno utrzymał ją 
przy swoim boku. Rytmicznie poczęła 
uderzać tubą o biodro, a wzmocniony 
dźwięk szkła zderzającego się z kamie-
niami sukni, przypominający bębny, 
powoli przywoływał i uciszał zebranych 
na sali. Dwuskrzydłowe drzwi stanęły 
przed obojgiem otworem, a mężczyzna 
tylko delikatnie przymusił Królową, by 
wkroczyła przed ten cały żądny krwi 
tłum. 

Szła z dumnie uniesioną głową 
oraz łagodnym uśmiechem monarchini 
na ustach. Nikt jej nie przygotowywał 
do tego, jak ma wyglądać władczyni. 
W jej mniemaniu musiała mieć coś 
z wyrozumiałej matki i zaciętej hetery. 
Czując się jak dziecko we mgle, rzuci-

ła tubę na schody, a ta roztrzaskała się 
wśród głośnego wiwatu zebranych. 

Wybrani, odpowiednio wystrojeni 
aktorzy padli błagalnie przed Królową 
na ziemię, wyłuskując z odłamków de-
likatny zwój Traktatu. Czuła na sobie 
każde nienawistne i aprobujące spoj-
rzenie, mieszały się one w tak potwor-
ną feerię, że resztka odwagi powoli ją 
opuszczała. Gdy Żołnierz przykląkł tuż 
koło niej, prawie go powstrzymała, 
chcąc uciekać w te pędy. Widział w jej 
oczach narastającą panikę. Przesunął 
łagodnie palcem po udzie kobiety, gdy 
powoli rozwijał traktat, by swobodnie 
mogła czytać. Skinęła mu głową 
z wdzięcznością i zamiast mozolnie za-
jąć się tekstem zaczęła nucić go z pa-
mięci. Kochała to święto, celebrujące 
urodzajny rok, udane zakończenie żniw. 
Odkąd była dość duża, by uczęszczać 
na świętowanie w ich prowincji, przy-
słuchiwała się bardom, tworzących 
wręcz mityczną baśń zamiast nudnej, 
sztywnej historii. Uczyła się od najlep-
szych, a szeroko otwarte oczy zaszoko-
wanego Żołnierza dodały jej animuszu. 
Blask zielonych oczu napędzał ją do 
łagodnego, melodyjnego wspominania 
legendy. Nagle ludzie prawie przestali 
jej przeszkadzać.

Czuła się coraz bardziej swobod-
nie, gdy widziała, że porwała tłum tą 
dobrze im znaną opowieścią. Byli jak-
by wbrew sobie, pod wrażeniem. Odro-
bina zawiści mieszała się na ich zasłu-
chanych twarzach z obojętnością, którą 
próbowali sobie narzucić. Kończyła 
cichnącym głosem, szepcząc niczym 
wiatr na pastwiskach królestwa i obmy-
wając zebranych swoim miłosiernym 
błogosławieństwem, jakiego udzieliła 
przed tysiącem lat jej poprzedniczka. 
Równie łagodny w swej mocy był wi-
wat, który podniesiono na koniec cere-
monii — wybitnie jednak zgodny, pełen 
urzeczenia. Lekko dygocąc, ukłoniła 
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się Żołnierzowi, który porwał obie jej 
dłonie i ucałował każdą, przytulając na 
koniec do nich czoło.

Wszem wobec świętowanie czas za-
cząć. 

Ludzie witali się z nią z uprzejmą 
rezerwą, mimo występu, który im za-
fundowała. Nie oczekiwała wierno-
poddańczości, ale zbyt podejrzana 
była niechęć do umizgów do Królowej. 
Wystarczająco nasłuchała się psio-
czenia matki, że zapomni o rodzinie, 
gdy tak wiele osób będzie jej nadska-
kiwać. Ona jednak patrzyła po lu-
dziach możnych rodów i bogatszych 
mieszczanach i nikt, doprawdy nikt, 
nie był zainteresowany konwersacją 
z nią. Zauważali ją, ale na tym się 
kończyło. Nie wiedziała, czy powinna 
wziąć ich obojętność za obrazę. Nie 

powinna przejmować się ich lekcewa-
żeniem? Może musiała zasłużyć na 
cokolwiek pozytywnego z ich strony, 
nie wiedziała. Do czasu zaślubin była 
tylko dwukrotnie w stolicy. Raz, gdy 
jako mała dziewczynka wkradła się 
do powozu ojca i tam poznała młode-
go Żołnierza, oraz powtórnie, gdy roz-
poczęły się obowiązkowe, królewskie 
des-gody, mające wyłonić przyszłą 
Królową. 

Zmarszczyła zamyślona brwi, cicho 
dziękując służącemu, który podał jej na 
tacy wąski kieliszek z musującym wi-
nem. Dyskretnie odsunęła się od rozen-
tuzjazmowanych elit. Stanąwszy pod fi-
larem, gdzie, jak się wydawało, nie 
przyciągała już niczyjej uwagi, po-
spiesznie łykała chłodny alkohol. 

Obserwowała mijające ją osobisto-
ści, nie mając tak naprawdę co robić 
na tym balu. Chciała porzucić tę ma-
skaradę już na samym początku, po-
nieważ wcale nie była tutaj potrzebna. 
Bez męża stawała się ozdóbką na par-
kiecie. Ludzie bawili się wybornie, sto-
ły zostały suto zastawione, a żaden 
z muzyków nie umiał rzępolić. Tema-
tów do rozmów nigdy nie zabraknie 
żadnemu plotkarzowi, więc mogła się 
swobodnie wkrótce stąd ewakuować.

Niespełna godzina sterczenia wy-
dłużała się niemiłosiernie, lecz wciąż 
nikt nie przyszedł jej z pomocą. Żołnie-
rza często odciągały drobne sprawy or-
ganizacji bezpieczeństwa. Każdy z je-
go wojaków patrzył na nią przeprasza-
jąco, zabierając mężczyznę w bliżej 
nieznanym jej kierunku. Nie miała ser-
ca wymagać od niego ciągłej obecno-
ści przy swoim boku, w końcu to nie je-
go rola. Przestała oczekiwać, że ktokol-
wiek się dziś przy niej pojawi, zwłasz-
cza Król. 

Żołnierz powrócił do niej z cichym 
westchnieniem. Przeczesał dłonią już 
i tak rozwichrzone włosy, gdy chwycił 

Opowiadanie



21

szybko nowy kielich. Podał go kobiecie, 
powoli badając spojrzeniem jej posęp-
ną twarz. Sama uczyniła nie lada ba-
łagan na swojej głowie, gdy od czasu 
do czasu pociągała niezdecydowana 
za koronę, plącząc niemożebnie gąszcz 
kruczoczarnych włosów.

— Zaproponowałbym ci taniec, mo-
ja pani, lecz... — zaczął łagodnie, 
szybko urywając wypowiedź. Niemal 
parsknęła ponurym śmiechem. Żołnierz 
naprawdę próbował jej zrekompenso-
wać zachowanie Króla. Doskonale wie-
dzieli, że w ich narodzie taniec jest nie-
porównywalnie bardziej intymną czyn-
nością niż pocałunek, który winni dzie-
lić tylko małżonkowie. Wybitnie nie-
przyzwoite, a wręcz obrazoburcze było 
poproszenie świeżo upieczonej mężatki 
na środek parkietu.

Wzruszyła więc ramionami, posyła-
jąc mu wymuszony uśmiech.

— Gdy bóg Almyn zaślubił latawi-
cę Kisti, ustanowił taniec świętością 
małżeńską i postaram się tego trzy-
mać — zauważyła odrobinę cierpko, by 
po chwili dodać nieco ciszej: — Nawet 
jeśli Hizorio tak nie czyni. 

Patrzyła, jak Żołnierz zacisnął gniew-
nie szczęki, a mięsień drgał wyraźnie na 
jego policzku. Oczy błyszczały mu ponu-
ro, ponieważ wiedział, że miała rację.

— Zapewniam cię... — zaczął ci-
cho, zaciskając uspokajająco palce na 
rękojeści miecza. Głownia Potępionego 
lśniła w świetle tysięcy świec i pochod-
ni niczym jej suknia. 

Szyderczo zasalutowała ku niemu 
niedziałającym na nią tej nocy alkoho-
lem.

— Napij się — zachęciła go. — Żad-
na mijająca minuta nie będzie tutaj ła-
twa. 

Mimo krzywego uśmieszku nawet 
na nią nie patrzył, wciąż obserwując 
wejście.— Nie jesteś naiwny — mruknę-
ła niewyraźnie. — Dobrze wiesz, że nie 

przyjdzie — kontynuowała, upijając 
spo ry łyk. — Nigdy tego nie robi. 

Żołnierz parsknął cicho, potrząsa-
jąc głową w marnej próbie zaprzecze-
nia jej gorzkim słowom.

— Jesteście małżeństwem od trzech 
miesięcy — zaoponował. — Daj mu się 
poznać. 

Uniosła wysoko brwi, szukając 
wsparcia i pomocy na dnie kielicha. 

— On nie chce tego zrobić — wy-
mamrotała. — Unikając Królowej, ja-
sno daje do zrozumienia, że zalotów 
nie będzie.

Jakież to było szaleństwo w naszym 
ludzie, wpierw się żenić, by później do-
piero czynić zaloty ku sobie. Bogowie 
twierdzili, że miało to pogłębić więź 
małżeńską, ale któż powiedział, że nie 
błądzą oni w swych osądach.

Mężczyzna spojrzał na nią krzywo, 
odbierając z jej spragnionych rąk wino. 
Pociągnął z kielicha niespiesznie, pró-
bując dodać sobie animuszu. 

— Jest rozsądny — podsumował, 
ale jak dla niej, niezbyt trafnie. — Cze-
kałoby go pięć lat w zawieszeniu, za-
nim wasze... nieudane małżeństwo wy-
gasłoby z racji prawa. 

— Rozsądek to trudna sprawa, gdy 
najwyraźniej nie było się przygotowa-
nym na przyjęcie korony — rzuciła 
kwaśno, ze smutkiem zaglądając do 
środka pustego kielicha. — Sama...

— To nie miejsce na takie rozmo-
wy — upomniał ją cicho, skłaniając się 
nieznacznie. 

Przytaknęła mu, zmęczona, delikat-
nie ściskając jego ramię. 

— Masz rację, Herinie, masz ra-
cję — mruknęła, odwracając się pleca-
mi. Obejrzała się jeszcze przez ramię, 
obserwując zmarszczoną w zadumie 
i zdziwieniu twarz mężczyzny. — Nie lu-
bię tajemnic, które bardziej szkodzą, 
niż pomagają — przyznała chrapli-
wie. — A one nawarstwiły się niebez-
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piecznie. Jeśli ani ty, ani on niczego mi 
nie powiecie, sama dotrę do prawdy.

— Varila — cichy, ostrzegawczy 
głos mężczyzny zatrzymał ją na mo-
ment w miejscu. Okręciła się wokół 
własnej osi, a suknia, utkana z tysięcy 
kamieni, zalśniła w mocnym blasku 
świec. 

— Jestem zmęczona — przerwała 
mu. — Idę spać, ta maskarada mnie 
męczy. 

Pospiesznie skierowała się ku bocz-
nemu przejściu, chcąc uciec od nich 
wszystkich. Strażnicy pozdrawiali ją ci-
chymi głosami, stając na baczność. 
Machnęła ręką na ich wdzięczne salu-
ty, każąc im spokojnie wrócić do służby. 
Tej nocy nie miała już ochoty widzieć 
nikogo, choć mężczyźni nalegali na 
choć jednego towarzysza do eskorty. 
Odetchnęła, gdy ich śmiechy ucichły za 
węgłem. Miała nadzieję, że nie wpędzi 
ich w zbyt poważne tarapaty. 

Bo sama na siebie je sprowadziła. 
Poczuła się obserwowana już w ko-

lejnym korytarzu. Ledwo słyszalny stu-
kot butów dotarł do niej, gdy minęła 
kolejny wyłom. Niewyraźny syk roz-
brzmiał w jej uszach niczym wrzask, 
gdy poderwała się do biegu, a tamci 
wraz za nią. Znajdowała się w najbar-
dziej odludnej części zamku, do której 
nocą nikt się nie wybierał — nie było 
takiej potrzeby. Sama nie znała wszyst-
kich jego zakamarków, ponieważ dotąd 
nie miała ku temu żadnej sposobności. 
Wściekłe przekleństwo zawibrowało 
w jej głowie, gdy pospiesznie zaczęła 
wdrapywać się na schody, prowadzące 
na inną kondygnację, przechodzącą 
w wartownię. Jeśli się nie pomyliła, 
oczywiście. U szczytu szarpnęła mocno 
za paradną zbroję, zrzucając ją na bie-
gnących za nią mężczyzn. 

Niemal roześmiała się, słysząc nie-
opanowane bluzgi, wydobywające się 
z ich gardeł. Choć triumf smakował 

niezwykle, musiała się pospieszyć. 
W piersiach brakowało jej tchu, gdy nie 
zwalniając tempa, rozglądała się nad 
mostkiem. Wiatr szarpał włosami Królo-
wej, które uwolniły się z ciasnego upię-
cia. Upewniwszy się, że korona mocno 
siedzi na jej głowie, zrzuciła buty, które 
ją piły. Obróciła się przez ramię, gdy 
głosy stały się zbyt wyraźne. Poradzili 
sobie ze zbroją, gramoląc się w końcu 
na szczyt schodów. Zęby jednego 
z mężczyzn błysnęły w mocnym blasku 
księżyca, gdy ich spojrzenia się spotka-
ły. Bosa, chwyciła mocno poły spódnicy 
i cofnęła się o parę kroków. Nie spo-
dziewali się tego. 

Varila z rozbiegu przeskoczyła ar-
kadę, ciężko oraz odrobinę koślawo lą-
dując na daszku poniżej. Z mocno dud-
niącym sercem przyspieszyła. Musiała 
jednocześnie być gibka, szybka i uważ-
na, gdyż dach był śliski od mchu, desz-
czu i bogowie wiedzą czego jeszcze. 
Niemal natychmiast poraniła nagie 

Opowiadanie
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podbicia stóp. Sycząc cicho pod nosem 
z powodu własnej głupoty, ześliznęła 
się na kładkę poniżej. Zahaczyła stroj-
ną spódnicą o wystający fragment ka-
miennego muru i niemal zapłakała 
z wściekłości. Musiała szarpnąć się 
mocno, by w końcu uwolnić się z drob-
nej pułapki. Mężczyźni znajdowali się 
tak blisko, że gdyby któryś przyśpie-
szył, byłaby martwa. 

Zebrała wszystkie swoje siły, zacis-
nęła zęby i biegła, chociaż powoli słab-
ła. Nie mogła nazwać tego kluczeniem, 
ponieważ nie znała tej części zamku 
i zwyczajnie się zgubiła. Krzyknęła głu-
cho, gdy nóż wbił się w jej bark. Królo-
wa zatoczyła się na ścianę, ciężko 
opierając się o kolumnę. Nogi się jej 
plątały, gdy parła powolutku wprost 
przed sobie. Wprost na lity mur, ku śle-
pemu zaułkowi. Mężczyźni nie dopadli 
jej od razu, bo wiedzieli, że z tej pułap-
ki nie uda jej się uciec. 

Spojrzała na swoją lewą stronę, ku 
jednemu z kamiennych rycerzy, który 
w dłoniach dzierżył antyczny propo-
rzec. 

— To co, panowie? — wymamrota-
ła, patrząc na to niewzruszone obli-
cze. — Kończymy na dziś? 

Zapytanie wyrwało jej się z piersi, 
gdy obróciła głowę na prawo, do dru-
giego rycerza. Królowej udało się nie 
potknąć o własne słowa. Nie była w aż 
takim potrzasku, jaki myślała. Ściana 
tuż obok rycerza była zwykłym przepie-
rzeniem, oddzielającym korytarz od 
ukrytych, prawdopodobnie prywatnych 
alków, służących tylko do schadzek. 

Oczywiście. 
Przyjrzała się zadyszanym mężczy-

znom przed nią. 
Tylko jeden z nich był względnie 

opanowany, gdy przesuwał uważnym 
spojrzeniem po jej sylwetce, bawiąc się 
nożem. Nierozsądnie wyciągnęła drugi, 
pasujący do tamtego, ze swojego ra-

mienia i mocno ściskała go w pięści. Jej 
własna krew uczyniła uścisk nieco 
mniej pewnym. Spojrzała na lichą broń, 
a jeden z nich roześmiał się drwiąco. 
Tak. Odchyliwszy do tyłu głowę, śmiał 
się radośnie i obnażył swoją szyję. 
Cienka warstwa pudru nie zamaskowa-
ła tatuażu. Niestaranny makijaż spły-
wał wraz ze strużkami potu. Denerwo-
wali się, pogoń za Królową najwyraź-
niej pokrzyżowała im plany. 

Kobieta oblizała niepewnie usta, 
znów patrząc w prawo. 

Uchwyciła kontakt wzrokowy z kimś 
innym. Z inną kobietą. Niemal się roze-
śmiała. Oczywiście, jak mogła być tak 
głupia, żeby to zignorować? Pokręciw-
szy głową, żałując sama siebie, odrzu-
ciła w bok nóż. Choć rana w ramieniu 
szarpała z bólu, Królowa delikatnie wy-
ciągnęła z ręki drugiego rycerza hala-
bardę. Ustawiła się w lekkim rozkroku, 
ignorując pokiereszowane stopy. Led-
wo miała czas, by mocno zaprzeć się 
w miejscu, natarcie jednego ze zbirów 
było gwałtowne i mocne. Niezdarnie 
sparowała jego cios, krzesząc migotli-
we iskry. Nie miała gdzie odskakiwać, 
więc wyskoczyła w przód ku nim. Roze-
śmiali się szyderczo, lecz radość zbira 
zamieniła się w charkotliwy bulgot, gdy 
zatopiła w jego żołądku ostrze. Szybko 
przykucnęła, unikając ciosu od tego 
najbardziej opanowanego mężczyzny. 
Jego nóż zatopił się w piersi towarzy-
sza, a Królowa pospiesznie podcięła 
mu nogi. Upadł z cichym sapnięciem 
na podłogę, popychając w tył zwłoki 
kompana. Trzeci z nich nie zdążył się 
nawet zdziwić, gdy ostrze miecza na 
wylot przebiło jego gardło. 

Ciąg dalszy nastąpi...
 

Aleksandra Pilch  
III rok informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa

Opowiadanie
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Nikozja. Widok z części greckiej na część turecką
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Studia takie są?
Na wstępie zaznaczam, że nie śmiem 
wchodzić w kompetencje doradców za-
wodowych ani powielać internetowych 
poradników z cyklu „Jaki kierunek wy-
brać? To ma przyszłość, a to nie!”. 
Prawdopodobnie stwierdzisz, że temat 
już Cię nie dotyczy — pomyślnie prze-
szedłeś proces rekrutacji, jesteś tu, hur-
ra — pominiesz te dwie strony.

Możesz jednak żałować.
Temat wydaje się dość oklepany, 

zresztą znasz już nieźle realia panują-
ce na uczelni — stale pomagają Ci je 
zrozumieć znajomi, współlokatorzy 
oraz... memy.

Młody człowiek, podłączając swój 
mózg do wirtualnej przestrzeni, którą 
kreują najczęściej Google i Facebook, 
prędzej czy później zetknie się z falą 
mądrości życiowych, pozwalających 
przetrwać studia, albo ze śmiesznymi 
obrazkami szerzącymi obiegowe opinie 
na ich temat. Zwykle jedno łączy się 
z drugim.

Ironiczna pochwała matury, stu-
diów, poszczególnych kierunków — na-

uki w ogóle — w pewnym momencie 
zaczyna utrwalać dość przykry sche-
mat. Ten modelowy obraz wikła czło-
wieka w określoną sferę doświadczeń, 
nawet jeśli... nie budzisz się codziennie 
o dwunastej, nie imprezujesz siedem 
razy w tygodniu, o dziwo, notujesz na 
wykładach i jakoś radzisz sobie z eg-
zaminami.

Problem w tym, że memy budują mit 
studiowania i losów absolwentów. I ma-
ją bezapelacyjną rację. Zawsze, wszę-
dzie każdy student jest taki sam, każdy 
jego weekend wygląda identycznie, 
każdy z dyplomem humanistycznym 
kończy tak samo. Przecież uczelnia co 
roku wypuszcza kilkanaście tysięcy 
młodych, ambitnych i zdolnych pracow-
ników McDonalda! Kto śmie podważyć 
rację obrazka z netu, ten głupi i życia 
nie zna.

Dlaczego właściwie zdecydowałeś 
się na studia? Bo ładnie to będzie wy-
glądać w CV? Bo coś po maturze trze-
ba ze sobą zrobić? Dla mamy, aby 
miała czym się pochwalić koleżankom 
w pracy? Na pewno znajdziesz wiele 
różnych powodów, a jeden z nich powi-
nien być mniej więcej taki: „Studiuję 
dla samego siebie, ponieważ chcę się 
rozwijać zgodnie z moimi zaintereso-
waniami. Nie obchodzi mnie zdanie in-
nych, skoro wiem, że najpewniej się 
czuję właśnie w tej dziedzinie!”.

Idealistyczna myśl, prawda? Stu-
diować to, co się chce, do czego zosta-
ło się stworzonym i co sprawia przy-
jemność. Sen optymisty. Dlaczego go 
jednak nie spełnić? Kto nam broni? 
Statystyki ministerstwa? Komentujący 
na forach anonimowi ludzie? Oczeki-

Felieton
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wania naszych rodziców? Mit o kierun-
kach zapewniających dobrze płatną 
pracę zaraz po otrzymaniu dyplomu 
dawno został obalony. Po żadnym kie-
runku nie znajdziesz pracy, jeżeli nie 
czujesz tego, co studiujesz.

Dojrzałe studiowanie jest studiowa-
niem świadomym, w które się angażu-
jesz. Ono ma niewiele wspólnego z pu-
stą nauką i zbieraniem pozytywnych 
ocen na koniec semestru. Powiedziała-
bym raczej, że studiowanie jest proce-
sem szukania, szlifowania charakteru 
i rozwijaniem pasji.

Nie łudzę się, że teraz nagle otwo-
rzę oczy tym, którzy przeczytają ten 
tekst. Ja sama potrzebowałam aż trzech 
lat, by na własnej skórze przekonać 
się, że bezpieczny kierunek (choć mu-
szę przyznać: niezaprzeczalnie przy-
szłościowy) nie zapewni mi ani szczę-
ścia, ani pieniędzy. A nawet gdyby, to 
co komu z pieniędzy, skoro sposób ich 
zarobienia jest męczarnią i poczuciem, 
że traci się coś z siebie? Na przykład 
potencjał, który można wykorzystać 
inaczej? Utrapieniem studenta powin-
na być nie tyle sesja, ile odpowiedź na 
dwa proste pytania: „Jaki mam na sie-
bie pomysł?” i „Czy studia pomogły mi 
go choć trochę zrealizować?”.

Gdyby odciąć absolwentów szkół 
średnich od internetu i nieraz bardzo 
pomocnych rad rodziny, po czym zosta-
wić ich, aby przyjrzeli się sobie i włas-
nym oczekiwaniom (a nie tym zaszcze-
pionym przez środowisko postrzegają-
ce świat w kategoriach czarno-białych), 
ich wybory byłyby lepsze. Znikłaby 
chociaż część memów. Może.

Wiem, że nie wszyscy mogą sobie 
pozwolić na zmienienie, ot tak, kierun-
ku. Nie namawiam też do pochopnych 
decyzji. Czasem trzeba zostać, by się 
przekonać, czy jest sens ciągnąć to, na 
co się zdecydowaliśmy jako (w gruncie 
rzeczy) nastolatki.

Końcowa część artykułu zabrzmi jak 
lokowanie produktu, ale sądzę, że war-
to rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, co 
oferuje uczelnia. Nawet jeśli studiujesz 
coś niesatysfakcjonującego, nic nie stoi 
na przeszkodzie, abyś na własną rękę 
poszukał dróg rozwoju. Taką możli-
wość stwarzają przecież koła naukowe, 
zrzeszenia, większe i mniejsze organi-
zacje. Nie przejmuj się krytycznie na-
stawionymi znajomymi ani nie próbuj 
ich namawiać na „pójście z tobą” tylko 
dlatego, żeby było ci raźniej. Jeśli masz 
taką możliwość, odważ się na dodatko-
wą aktywność, by nie stać w miejscu. 
Musisz wierzyć, że z najczarniejszej sy-
tuacji istnieje tuzin wyjść. Ani znajomi, 
ani rodzice, ani specjaliści od tworze-
nia statystyk o rynku pracy czy też au-
torzy gorzkich memów nie przejdą two-
jego życia za Ciebie — sam je sobie 
projektuj!

Urszula Maciuga 
I rok kulturoznawstwa i wiedzy  

o mediach UP 

Memy autorstwa Urszuli Maciugi

Felieton



28

Wyobraź sobie przełom epoki renesan-
su i baroku. Jak myślisz, co wtedy dzia-
ło się w sztuce? Renesans — statyczny, 
nawiązujący do antyku, hołubiący per-
spektywę i światłocień, tak wyważony, 
tak idealny. A barok? Wyraziste malar-
stwo, wydobywające z mroku skręcone, 
ludzkie sylwetki o bogatej dynamice, 

teatralności oraz pozornej „walce” barw. 
Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko 
nowym stylem zainteresował się Koś-
ciół katolicki, który to w tym czasie 
mocno potrzebował reform, starając się 
odeprzeć zbierającą plony Reformację. 

Właśnie w tym okresie urodził się 
i tworzył słynny w dzisiejszych czasach 
(niestety obdarzony sławą dopiero po 
śmierci) Michelangelo Merisi da Ca-
ravaggio (1571–1610). Czymże jednak 
zasłużył na tak wielką niechęć ówczes-
nego społeczeństwa? Otóż był on awan-
turnikiem, a jego życie pełne było kon-
fliktów. Wiele razy wstawiali się za nim 
jego patroni, chroniąc przed konse-
kwencjami wybryków. 29 maja 1606 r. 
w wyniku pojedynku dopuścił się zabój-
stwa młodego Ranuccia Tomassonie-
go. Taka zbrodnia nie mogła pozostać 
bez odpowiedzi, w związku z czym Ca-
ravaggia skazano na śmierć. Mimo to 
nie poddał się wyrokowi i uciekł, cały 
czas starając o uniewinnienie. Ustalo-
no nawet cenę za jego głowę. Przykre 
przeżycia nie uspokoiły temperamentu 
artysty. Wdawał się w kolejne bójki. 
Najpoważniejszą było pobicie jednego 
z rycerzy Zakonu Maltańskiego1 (1608). 
Został za to wsadzony do więzienia, 
a następnie wydalony z zakonu (które-

1 Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników 
Świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. 
szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy).

Z notesu historyka sztuki

Czas przeszły

Bachus, ok. 1595/1596, https://krasnal101.files.
wordpress.com/2015/10/ 10bacch.jpg
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Czas przeszły

Judyta odcinająca głowę Holofernesowi, 1598–1599, https://1.bp.blogspot.com/-Qr_WiexiPUQ/
WEG lf5yW48I/AAAAAAAAFBw/nGPbofVy0_Ik531zzOR_inuaySqwxYuUgCLcB/s1600/800px-Judith_
Beheading_Holofernes_by_Caravaggio.jpg

Nawrócenie św. Pawła w drodze do Damaszku, 
1600–1601, http://www.wloskieprzygody.pl/uplo-
ad/gallery/20/caravaggio1jpg7433.jpg

Ukrzyżowanie św. Piotra, 1600–1601, http://www.
wloskieprzygody.pl/upload/gallery/20/caravag-
gio2jpg4369.jpg
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go wcześniej był członkiem i nadwor-
nym malarzem). Po ogłoszeniu ekstra-
dycji Michelangelo uciekł na Sycylię. 
Wraz ze swoim kompanem wędrował 
przez różne miasta (Syrakuzy, Mesynę, 
Palermo), utrzymując się ze zdobytych 
tam zleceń. 

Kolejny i ostatni jego przystanek to 
Neapol. Artysta przeżył tam atak z rąk 
nieustalonego zamachowca, po czym 
dalej, napędzany potrzebą uniewinnie-
nia, malował jak opętany obrazy dla 
katolickich dostojników. Jego ostatnie 
dzieła przeznaczone były dla kardyna-
ła Borghese2 (prawdopodobnie stano-
wiło to cenę za ułaskawienie malarza). 
Niestety Caravaggio nie zrealizował 
upragnionego celu. Zmarł w podróży 
do Rzymu — jak można domniemywać 
na podstawie jednego z listów — z po-
wodu gorączki. Nie jest to jednak po-
twierdzona informacja i wciąż istnieje 
wiele hipotez dotyczących tego zdarze-
nia. Wspomniany pokrótce życiorys do-
wodzi burzliwej i chaotycznej natury 
jednego z największych malarzy baro-
kowych, prekursora głównego kierunku 
w kulturze i sztuce europejskiej od koń-
ca XVI do XVIII w. Możemy w pewnym 
stopniu zauważyć przełożenie jego oso-
bowości na obrazy, które malował. 

Styl Caravaggia charakteryzował 
się ostrym światłem wyłaniającym ukry-
te w mroku sylwetki. Dawało to mocny 
efekt teatralności, a ukazane sceny ja-
wiły się odbiorcom niczym zaplanowa-
na inscenizacja, sztuka na deskach za-
ciemnionej sceny. Artysta był doskona-
łym obserwatorem. Czerpał inspirację 
z otaczającego świata, nie idealizując 
go, a na modeli wybierał osoby z ludu, 
biedaków o spracowanych dłoniach 
i zmęczonych oczach. Rodziło to wiel-

2 Scipione Borghese-Caffarelli — włoski kar-
dynał, który w 1605 r. został papieżem Paw-
łem V.

kie kontrowersje u katolickich zlecenio-
dawców. Zdarzało się, że odrzucali oni 
prace artysty, posądzając go o obrazo-
burstwo. 

Jako ciekawostkę można wspo-
mnieć, iż wszystkie modelki Caravag-
gia pozujące do religijnych realizacji 
były kurtyzanami. Za powód konfliktu 
z Kościołem można również uznać ob-
rane przez artystę rozwiązania kom-
pozycyjne. Nierzadko umieszczał on na 
pierwszym planie koński zad lub jed-
nego z wypiętych niewolników. W ża-
den sposób nie zakłócało to harmonii 
dzieła, lecz według katolickich dostoj-
ników ingerowało w kościelną hierar-
chię (w epoce renesansu rozmieszcza-
no święte sylwetki w centralnym punk-
cie obrazu). 

Caravaggio jako artysta został 
w pełni doceniony dopiero współcześ-
nie. Kontrowersyjność wpisana była 
w jego twórczość i — w przeciwień-
stwie do stylu życia3 — nie wprowadzał 
jej celowo. Chciał pokazywać świat 
w prawdziwych barwach i kształtach. 
Każdym swoim działaniem podburzał 
zastane renesansowe reguły. Wprowa-
dził do sztuki coś prawdziwego oraz 
świeżego. Z perspektywy współczesne-
go odbiorcy możemy analizować jego 
psychologiczne motywy i szukać ukry-
tych przesłań w odróżnieniu od jego 
następców, którzy pod kościelną presją 
nadal unikali psychologicznego reali-
zmu. Jako konsumenci sztuki i kultury 
nie bójmy się sięgać nawet do najbar-
dziej awanturniczych i niedoskonałych 
twórców!

Paulina Kaca 
I rok zarządzania informacji  

i publikowania cyfrowego SUM

3 Niektórzy badacze utrzymują, że Caravag-
gio był osobą chorą psychicznie. Istnieją jednak 
zaprzeczające temu dowody.

Czas przeszły
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Moc słów

Jestem dwudziestoletnim niemowlę-
ciem. Cała domniemana dojrzałość 
i dumnie brzmiące słowo „dorosłość” 
w odniesieniu do mojej osoby brzmi 
wręcz karykaturalnie. Jestem dzieckiem 
we mgle. Błądzę, potykając się co pół-
tora kroku i czekając na bolesny upa-
dek. Zdarza się to częściej, niż bym so-
bie życzyła. Za każdym razem, gdy 
próbuję sama stanąć na nogi, los bez-
czelnie ze mnie kpi, uświadamiając mi, 
jak niewiele mogę. Każe mi chwilę po-
czekać, a że jestem z natury najbar-
dziej niecierpliwym człowiekiem korzy-
stającym z uroków życia na Ziemi, 
chwila wydaje się wiecznością. Bywam 
wtedy okropnie sfrustrowana, o czym 
oczywiście skwapliwie Go informuję, 
często nie przebierając w słowach. 
W końcu, u licha, leżę na podłodze, 
a to, po pierwsze, dość uwłaczająca 
pozycja, a po drugie — średnio komfor-
towa. Na pewno przegrywa starcie z ul-
trawygodnym domowym łóżkiem. Gdy 
sobie Go wyobrażam, a w chwilach po-
czucia szczęścia i wewnętrznego spo-
koju lubię to robić, widzę, jak kręci gło-
wą z udawaną dezaprobatą, wzdycha 
niby ciężko, aż w końcu uśmiecha się 
promiennie i delikatnie mnie podnosi, 
jakbym była cennym skarbem, a nie 
tylko jednym z miliarda innych ludzkich 
istnień, którymi musi się stale opieko-
wać. Przy Nim czuję się absolutnie wy-
jątkowa.

Żeby jednak nie było tak pięknie, 
bo w końcu opowiadam o życiu na Zie-
mi, a nie w Raju, powiem, że często się 
z Nim kłócę. Nawet jednak nasze kłót-
nie są takim naszym cichym porozu-
mieniem. Ja krzyczę, a On słucha. Cza-
sem wpadam w furię i zagłuszam Jego 
próby dotarcia do mnie. Jestem bardzo 
wybuchowa, po prostu muszę sobie po-
wrzeszczeć, żeby potem upaść z wysił-
ku tam, gdzie akurat w danej chwili 
stoję, i pozwolić płynąć łzom.

Więcej jest momentów złych niż do-
brych. Często dopada mnie ból tak 
wielki, że przenika każdą część mojego 
ciała. To nie jest jednak cierpienie. Ży-
cie nie dało mi poznać jego gorzkiego 
smaku. Podkładało nogę, lecz raczej 
dlatego, żeby przypominać mi o pa-
trzeniu pod moje własne. Jakby mi mó-
wiło, że chodzenie z dumnie podniesio-
ną głową jest nie dla mnie. Taka nie-
groźna lekcja pokory. Podejrzewam, że 
kiedyś ostro da mi w kość, ale jeszcze 
nie teraz, więc nadal jestem niewdzięcz-
na i nie doceniam tego, co mam. Bo 
mogę pozwolić sobie na komfort narze-
kania. Bo jestem zdrowa, młoda i silna. 
Bo wiem, czym jest ból, ale nie znam 
cierpienia. Bo jeszcze jestem szczęścia-
rą. Niemowlęciem w Jego objęciach.

Ewelina Baran 
II rok  

stosunków międzynarodowych UP

Niemowlę
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Akcja Czytaj PL ma na celu promowa-
nie czytelnictwa. To ogromne przedsię-
wzięcie obejmuje całą Polskę.

W 2017 r. akcja jest obecna aż w 22 
miastach Polski, a także w 1000 szkół 
ponadpodstawowych na terenie całego 
kraju. Po raz pierwszy akcja przekra-
cza też na taką skalę granice państw — 
jej plakaty trafiły do 10 Miast Literatu-
ry UNESCO na całym świecie, w tym 
do dalekiego Dunedin w Nowej Zelan-
dii1.

Poza tak szeroką skalą akcji może-
my być dumni również z Krakowa, któ-
ry zachęca do czytania. Akcja ta jest 
częścią programu „Kraków Miasto Lite-
ratury UNESCO”. Co ciekawe, na ryn-
ku w Krakowie w listopadzie zagościła 
wielka (ważąca pół tony!) książka Czy-
taj PL. Miała 12 stron, na których mo-
gliśmy znaleźć opisy tytułów, które były 
wówczas objęte akcją. Taka monstrual-
na książka przyciągała wzrok wszyst-
kich ciekawskich, nie tylko turystów. 
Wielu ludzi wyciągało telefony nie tylko 
po to, by zrobić sobie zdjęcie z tym 
pięknym dziełem, ale — co najważniej-
sze — aby zeskanować kod, który po-
zwolił udostępnić im daną pozycję.

Historia

Początki akcji sięgają 2013 r., kiedy to 
Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury 
UNESCO. Rozpoczęła się akcja przy-
stankowa, która oferowała wypożycza-
nie fragmentów bestsellerowych ksią-

1 http://akcja.czytajpl.pl/oakcji.html

żek. W 2014 r. akcja była promowana 
pod hasłem Czytaj KRK. Z roku na rok 
znaczenie i zasięg akcji rosły. W 2015 r. 
akcja objęła nie tylko Kraków, ale i in-
ne największe miasta Polski — War-
szawę, Gdańsk, Poznań, Katowice, 
Wrocław. Trzeba było więc zmienić jej 
nazwę. I tak powstało znane nam dziś 
Czytaj PL. W 2016 r. do akcji wkroczył 
Woblink — aplikacja mobilna umożli-
wiająca dostęp do wirtualnej biblioteki. 
Wokół Czytaj PL powstawały mniejsze 
przedsięwzięcia, które zachęcały do 
korzystania z akcji, oferując np. pomoc 
w rozwoju kariery zawodowej2.

Jak działa akcja?

Akcja skierowana jest do wszystkich bez 
ograniczeń. Prowadzi coś w rodzaju bez-
płatnej wypożyczalni e-booków i audio-
booków. Wśród książek objętych akcją 
w każdej edycji znajdują się same best-
sellery! Na przykład w listopadzie moż-

2 Tamże. 

Rok 2017 z Czytaj PL

Dla ciekawych świata

Screen z oficjalnej strony akcji (akcja.czytaj.pl)
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na było znaleźć.: Shantaram Gregory’e-
go Davida Robertsa, Księżniczkę z lodu 
Camilli Läckberg, Miasto Archipelag Fi-
lipa Springera, Sekretne życie drzew Pe-
tera Wohllebena i wiele innych. Książkę 
można wypożyczyć nieodpłatnie na 30 
dni. Wystarczy zeskanować kod dostęp-
ny na nośnikach reklamowych znajdują-
cych się w mieście bądź wejść na stronę 
internetową akcji. 

90 tysięcy darmowych e-booków 
i audiobooków wypożyczono w ramach 
największej w Polsce i jednej z najwięk-
szych na świecie akcji promujących 
czytelnictwo — Czytaj PL. Wirtualne 
książki trafiły nawet w odległe zakątki 
globu, m.in. na antypody. To już piąta 
i znów rekordowa edycja akcji, dającej 
dostęp do bezpłatnych bestsellerów. 
W tym roku Polacy przeczytali dzięki 
niej 12 milionów stron. Gdyby przeczy-
tane strony wydrukować i ułożyć w jed-
nej linii, stworzyliby ścieżkę sięgającą 
od Polski do Morza Arktycznego!3.

3 http://czytajpl.pl/2017/12/11/akcja-czytaj-pl-
2017-podsumowanie/

Jak wiadomo, stan czytelnictwa w Pol-
sce nie jest zadowalający, dlatego też 
powstają takie akcje. Szczególnie waż-
ne jest w dobie intensywnego rozwoju 
technologii zainteresowanie dzieci czy-
taniem książek. Technologia też może 
kojarzyć się z książkami. Stąd też ho-
norowy patronat akcji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Nie tylko jednak 
dzieci potrzebują takiego projektu. Ak-
cja wciąż się rozwija, angażuje coraz 
więcej ludzi, instytucji. I o to chodzi! Je-
śli przegapiliście ostatnią edycję Czytaj 
PL, to nic straconego! Śledźcie akcję, 
bo w wybranych miesiącach pojawiają 
się nośniki umożliwiające zeskanowa-
nie kodu i dostęp do wirtualnej biblio-
teki. Weźcie udział w akcji, ponieważ 
„głupio nie skorzystać”4.

 
Agnieszka Surówka 

I rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego SUM 

4 http://akcja.czytajpl.pl/index.html

Dla ciekawych świata

Fot. z oficjalnej strony akcji, czytajpl.pl/2017/12/11/akcja-czytaj-pl-2017-podsumowanie/
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Żyjemy w epoce intensywnego rozwoju 
nauki i technologii. Zewsząd docierają 
do nas informacje o fascynujących od-
kryciach, badaniach, wynalazkach, prze-
kraczaniu granic „niemożliwego”. Jed-
ną z dziedzin, której dalszego rozwoju 
niecierpliwie oczekujemy, jest sztuczna 
inteli gencja. Jej ewolucję obserwujemy 
z dozą obawy i ekscytacji, a nasze za-
interesowanie podsycają twórcy kultury 
popularnej, coraz częś ciej sięgając po 
problematykę SI w swoich dziełach.

Nie da się ukryć, że stworzenie sztucz-
nej inteligencji, jaką oglądamy w fil-
mach lub o jakiej czytamy w powie-

ściach z nurtu fantastyki naukowej, udo-
wodniłoby wielkość człowieka jako wy-
nalazcy, a nawet stwórcy. SI już jest 
wprawdzie obecna w naszym życiu 
w postaci spamu na e-mailu, botów, 
z którymi można prowadzić rozmowy 
(np. Siri w systemie IOS), czy też reko-
mendacji dopasowanych do naszej hi-
storii przeglądania. Są to jednak przy-
kłady słabej sztucznej inteligencji (ANI1), 

1 Wobec sztucznej inteligencji stosuje się 
trzystopniową skalę jej rozwoju, a poszczególne 
etapy nazwano: Artificial Narrow Inteligence, Arti-
ficial General Inteligence i Artificial Superinteli-
gence.

Sztuczna inteligencja  
w czasach popkultury

Coolturka

2001: Odyseja kosmiczna. Centrum sterowania HAL-em 9000 (https://qph.ec.quoracdn.net/main-
qimg-197ffe3283d3503755481b6abfc3416c-c)
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niebędącej interesującym tematem dla 
scenarzystów. Tymczasem silna sztucz-
na inteligencja (AGI), a nawet superinte-
ligencja (ASI), próbuje zatrząść kondy-
cją człowieczeństwa w filmach, książ-
kach i serialach.

W kulturze SI zadomowiła się dzię-
ki futurologom, którzy w swoich utwo-
rach zmierzyli się z konsekwencjami jej 
rozwoju. Czy to w postaci komputera 
pokładowego na statku kosmicznym, 
czy też androida odgrywającego rolę 

funkcjonariusza w państwie przyszłoś-
ci — fantastyka naukowa zapoznaje 
nas z całą gamą postaci będących SI 
i ukazuje ich wpływ na ludzi. W tym 
miejscu warto przyjrzeć się kilku przy-
kładom, dzięki którym twórcy, sięgają 
po motyw SI i starają się pokazać ludz-
kie słabości, uświadamiając nam, że 
rozwój techniki, na który tak bardzo 
czekamy, wcale nie musi być — i nie 
zawsze będzie — idealnym spełnie-
niem naszych oczekiwań.

Blade Runner. Replikant Roy Batty wygłaszający swój ostatni monolog (https://crossingzebras.
com/wp-content/uploads/2015/06/blade_runner.jpg)

Ex Machina. SI poddawana testowi Turinga, mającemu określić, w jakim stopniu jej rozumowa-
nie bliskie jest ludzkiemu (https://filmgrab.files.wordpress.com/2015/07/24.jpg)



36

Coolturka

2001: Odyseja kosmiczna (film, reż. 
Stanley Kubrick, 1968; książka, Arthur 
C. Clarke, 1968)

Film Stanleya Kubricka to klasyk, 
tak jak i książka Arthura C. Clarke’a 
pod tym samym tytułem. Ta powstała 
w 1968 r. wizja misji statku Discovery 
zapoznaje nas z jego mózgiem — kom-
puterem HAL 9000. HAL nie tylko kon-
troluje przebieg misji i dotrzymuje towa-
rzystwa astronautom, prowadząc z ni-
mi konwersacje, ale — jak się okazu-
je — realizuje również swój własny 
plan. Duet Kubrick–Clarke czynią z SI 
antagonistę, któremu nie można ufać. 
Czy SI może się zbuntować, a w imię 
własnych przekonań zabić? Odyseja 
przedstawia jeden z podstawowych 
problemów związanych z SI — konse-
kwencje płynące z powierzania jej zbyt 
ważnych zadań w chwili, gdy kontrolę 
nad nią przejmuje przeciwnik. 

Blade Runner (film, reż. Ridley Scott, 
1972; książka, Philip K. Dick, 1968)

Również w 1968 r. Philip K. Dick po-
stanowił odpowiedzieć na pytanie, 
o czym śnią androidy. Jego SI to już nie 
komputer, a humanoid, którego od czło-
wieka odróżnić może jedynie test na 
empatię. Czy androidy Dicka, czy też 
replikanci w filmie Scotta, są faktycznie 
niezdolne do uczuć, a ich podobień-
stwo do człowieka ograniczone jest do 
zewnętrznej powłoki? Postać Roya Bat-
ty’ego, replikanta ściganego przez łow-
cę androidów Ricka Deckarda, sugeru-
je, że nie są one tylko marionetkami 
sterowanymi przez ludzi, ale potrafią 
przejąć nad sobą kontrolę. Temat repli-
kantów, ich pragnień i walki z własny-
mi ułomnościami kontynuowany jest 
w filmie Blade Runner 2049 (reż. Denis 
Villeneuve, 2017), gdzie po raz kolejny 
zastanawiamy się, do czego w imię so-
lidarności z drugą istotą zdolny jest an-
droid i czy umiejętność dokonywania 

wyborów jest najdoskonalszą formą 
człowieczeństwa. 

Westworld (serial, Jonathan Nolan, Lisa 
Joy, 2016)

Wyobraźmy sobie park rozrywki, do 
którego bilet gwarantuje nam nieogra-
niczone możliwości. Wchodząc, wyzby-
wamy się skrupułów i dylematów mo-
ralnych, gdyż przed nami rozciąga się 
świat, gdzie możemy wszystko — nie 
możemy jedynie zginąć. Możemy zabi-
jać i krzywdzić na milion różnych spo-
sobów androidy, które następnie zosta-
ną załatane, a ich pamięć wyczyszczo-
na. Androidy, zwane Gospodarzami, 
mają wgrane scenariusze i nie wiedzą, 
w czym uczestniczą — do czasu, aż 
w systemie pojawia się luka. Czy czło-
wiek jest w stanie znęcać się w imię 
rozrywki nad istotą humanoidalną? SI 
w serialu umożliwia ludziom porzuce-
nie etyki, będącej tym, dzięki czemu 
nasz gatunek wciąż istnieje. Androidy, 
chcące zawalczyć o swój los, muszą 
odkryć w sobie samoświadomość, któ-
ra stanowi klucz do wolności. Jeśli to 
w ogóle możliwe.

Ex Machina (film, reż. Alex Garland, 
2015)

Czy SI może być przerażająca? 
A przynajmniej niepokojąca? Jeśli cał-
kiem dobrze radzi sobie w teście Turin-
ga2, dochodzimy do wniosku, że oto do-
wód na w pełni humanoidalną, silną 
sztuczną inteligencję. Ponadto SI ma 
postać kobiety o imieniu Ava. Jest ujmu-
jąca, wręcz urocza, i — jak się zdaje — 
wyposażona w rozwiniętą inteligencję 
emocjonalną. Wobec tego rodzi się py-
tanie, czy SI jest w stanie odczuwać 
emocje, czy tylko ich znajomość umoż-

2 Test polegający na swobodnej rozmowie 
z SI, mający na celu sprawdzenie podobieństwa 
maszyny do człowieka.
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Westworld. Tworzenie humanoidalnych androidów (https://i0.wp.com/media2.slashfilm.com/
slash film/wp/wp-content/images/ZZ74F5CE52.jpg)

Ona. Spacer po plaży z dziewczyną, która jest sztuczną inteligencją (http://pixel.nymag.com/
imgs/daily/vulture/2013/09/13/13-her.w529.h352.jpg)
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liwia jej idealne manipulowanie roz-
mówcą? Co może się stać, jeżeli damy 
się zmanipulować?

Ona (film, reż. Spike Jonze, 2013)
Czy głęboka samotność może spra-

wić, że namiastką życia towarzyskiego 
stanie się sztuczna inteligencja za-
mknięta w małym urządzeniu? Bohater 
filmu Ona postanawia wypróbować 
system operacyjny o imieniu Saman-
tha, zaprojektowany po to, by sprostać 
oczekiwaniom użytkownika. SI spełnia 
więc wszystkie warunki ideału „kobie-
ty”, co sprawia, że z czasem bohater 
się w niej zakochuje. Fabuła filmu to 
nieco wyjaskrawiony obraz kondycji 
współczesnych relacji międzyludzkich, 
przeniesionych do świata wirtualnego. 
Ona stanowi przejmujący obraz społe-
czeństwa, którego członkowie nie po-
trafią tworzyć związków z drugim czło-
wiekiem i jednostronnymi uczuciami 
obdarzają SI. Motyw więzi ze sztuczną 
inteligencją podjął także wspomniany 
już Blade Runner 2049. Relacja nie 
ogranicza się tylko do prowadzenia 
konwersacji, SI jest bowiem hologra-
mem, który w odpowiednich warunkach 
przyjmuje formę cielesną. Nie zmienia 
się jednak to, że jako program jest na-
pisana idealnie dla użytkownika, by 
wpasować się w jego gust i — w zało-
żeniu — uchronić go przed samotno-
ścią. Tylko czy na pewno?

Hyperion, Upadek Hyperiona (książki, 
Dan Simmons, 1989, 1990)

Były motywy buntu, poszukiwania 
własnej tożsamości, samoświadomości, 
dokonywania wyborów i miłości. A jeśli 
celem sztucznej inteligencji są masowe 
zniszczenia, wojna i cierpienie gatunku 
ludzkiego? SI zwracająca się przeciw-
ko człowiekowi stanowi największe za-
grożenie związane z jej tworzeniem 
i rozwojem. Jednym z motywów powie-

ści jest wojna o dominację między ludź-
mi a SI. Sztuczna inteligencja Simmon-
sa jest już tak zaawansowana, że mo-
że pójść o krok dalej i stworzyć Najwyż-
szy Intelekt, który można uznać za od-
powiednik bóstwa — superinteligencję, 
będącą spełnieniem konceptu techno-
logicznej osobliwości3, punktem kry-
tycznym w naszym rozwoju. NI nie tyl-
ko panuje nad SI, ale i prowadzi włas-
ną wojnę z równie silnym przeciwni-
kiem, której skutki odczuje najbardziej 
prymitywna w tym gronie istota — czło-
wiek. 

Współcześni twórcy podchodzą do moty-
wu SI z różnych punktów widzenia. Uka-
zawszy jej „ludzką” stronę, próbują 
wzbudzić naszą sympatię, a niekiedy 
współczucie wobec istot, które nie ko-
niecz nie miały wybór w kwestii swojego 
zaistnienia. Jednocześnie przez uczło-
wieczenie androi dów potęgują w nas 
niepokój związany ze zjawiskiem tzw. 
doliny niesamowi toś ci4, co rozwija w nas 
podejrzliwość i ostrożność wobec SI. 
Z każdego tekstu kultury traktującego 
o sztucznej inteligencji płynie refleksja 
nad skutkami jej powstania, z którymi 
jako ludzkość będziemy musieli się zmie-
rzyć. Teksty te ukazują nam możliwości, 
jakie daje rozwój tej dziedziny, a także 
stawiają granice i ostrzegają przed ich 
przekraczaniem. Możemy w zaistnienie 
wymienionych scenariuszy uwierzyć lub 
nie, pewne jest jednak to, że nie pozosta-
niemy wobec tych dzieł obojętni.

 
Karolina Pocielej 

I rok zarządzania informacji  
i publikowania cyfrowego SUM

3 Hipotetyczny punkt w przyszłości, w którym 
rozwój cywilizacji doprowadzi do zdezaktualizo-
wania wszelkich przewidywań. Utożsamiany z po-
wstaniem superinteligencji.

4 Lęk i dyskomfort wywołane zbyt ludzkim za-
chowaniem robotów.

Coolturka
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Na językach

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach 
młodzież uchodzi za grupę społeczną, 
która nie tylko nie dba o język ojczysty, 
ale i przyczynia się do jego notoryczne-
go okaleczania. Zastanówmy się, czy 
na pewno tak jest? Fakt, wielu młodych 
ludzi nie dba o dobór słów i sposób wy-
powiadania. Wszystko przez pęd życia. 
Dziś nie mamy czasu na to, by na każ-
dym kroku zastanawiać się, czy to, co 
powiemy, ma w ogóle sens, nie wspo-
minając już o poprawności. W związku 
z tym czasami przyczyniamy się do 
zniekształcania języka polskiego, ale 
i zupełnie nieświadomie możemy go 
wzbogacać o nowe słowa, tworząc przy 
tym tzw. neologizmy. Może nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale każdy z nas je 
tworzy, bo wszyscy kształtujemy język. 
Mimo tego, co mówi się o młodzieży, 
Wydawnictwo Naukowe PWN postano-
wiło zorganizować plebiscyt na mło-
dzieżowe słowo roku. Po raz pierwszy 
taki konkurs, w którym wzięło udział aż 
trzy tysiące osób, przeprowadzono 
w 2016 r. Wyniki plebiscytu wyglądały 
wówczas następująco:

1. miejsce: sztos
2. miejsce: ogarnąć się, ogar, nie-

ogar 
3. miejsce: beka, masakra, gitara, 

siema
Kolejne miejsca: kappa, hajs, props, 

przypał, spoko, rozkminić, yolo, mega, 
lol.

Skoro powyższe słowa okazały się 
najpopularniejszymi wśród młodzieży 

w 2016 r., warto przyjrzeć się im bliżej 
i poznać ich znaczenie. 

sztos — jak się okazało, ten wyraz 
ma wiele znaczeń. Internetowy Miejski 
słownik slangu i mowy potocznej poda-
je następującą definicję sztosu: „«1. coś 
kozackiego»; 2. «obciach, wstyd, poraż-
ka»”1. Słowo sztos rozumiane jest rów-
nież jako „szczęście, coś dobrego”2. 

ogarnąć się — zwrot ten potocznie 
oznacza „doprowadzić się do porząd-
ku”3.

ogar — ogarem zazwyczaj nazywa 
się osobę zaradną. Słownik gwary 
miej skiej Poznania wskazuje jednak, 
że słowo ogar ma zabarwienie eks-
presywne i oznacza łobuziaka: „Tylko 
nie zadawaj mi się z tymi ogarami 
z dołu”4. 

nieogar — „osoba nieogarniająca 
życia. Niezdarna, nieudaczna, pozba-
wiona umiejętności logicznego rozumo-
wania. Nie potrafiąc pewnych rzeczy, 
nie umie się do tego przyznać”5.

beka — „«coś śmiesznego»; «ale be-
ka — coś bardzo śmiesznego, zabaw-
nego»”6. 

1 https://www.miejski.pl/slowo-Sztos [data do-
stępu? Itd.]

2 https://www.tvp.info/30888870/sztos-ogar-be-
ka-i-masakra-ulubione-slowa-polskiej-mlo dzie zy

3 https://sjp.pl/ogarn%C4%85%C4%87
4 Słownik gwary miejskiej Poznania, red. 

M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Po-
znań 1997, s. 313.

5 https://www.miejski.pl/slowo-Nieogar
6 Nowy słownik gwary uczniowskiej, red. 

H. Zgół kowa, Wrocław 2004. 

Młodzież nie gęsi...



40

masakra — „1. «kłopoty w domu lub 
w szkole»; 2. «rozróba; bójka»; 3. «prze-
rażenie»; 4. «całkowite znisz czenie»; 
5. «odpytywanie uczniów przez nauczy-
ciela»; 6. «bardzo trudna lekcja»”7.

gitara — „1. «ocena niedostateczna; 
jedynka»; 2. «miotła»; 3. «jest wspania-
le», 4. «noga», 5. «ręka». Podaj gitarę 
na zgodę; 6. «wszystko w porządku»”8. 

siema — „1. «zwrot powitalny lub po-
żegnalny»: siema wiara; 2. «wszystko 
jest jasne, zrozumiałe»”9.

kappa — „sarkazm”10.
hajs — „pieniądze”11. 
props — „szacunek”12. 
przypał — „1. «osoba postrzegana 

negatywnie, jako głupia, wolno myślą-
ca; głupek [...]» 2. «wstyd, zawstydze-
nie się»”13. 

spoko — „1. «zachowaj spokój, nie 
denerwuj się»: Spoko, niech cię głowa 
o to nie boli [...]» 2. «oczywiście; na 
pewno, tak, dobrze, w porządku»”14. 

rozkminić — „rozumieć”15.
yolo — „akronim od angielskiego 

You Only Live Once, oznaczającego 
«Żyje się tylko raz»”16. 

mega — „bardzo, bardzo”17. 
lol — Nowy słownik gwary 

uczniowskiej podaje raczej niespoty-
kaną definicję tego słowa „LOL: «oce-
na niedostateczna; jedynka»”18. W To-
talnym słowniku najmłodszej polsz-

 7 Tamże, s. 210.
 8 Tamże, s. 116.
 9 Tamże, s. 325.
10 https://www.miejski.pl/slowo-Kappa 
11 Nowy słownik gwary uczniowskiej, dz. cyt., 

s. 129.
12 https://dobryslownik.pl/wyszukaj/?t=1&q= 

propsv
13 Nowy słownik gwary uczniowskiej, dz. cyt., 

s. 300.
14 Tamże, s. 339.
15 Tamże, s. 311.
16 https://www.miejski.pl/slowo-YOLO
17 Nowy słownik gwary uczniowskiej, dz. cyt., 

s. 213.
18 Tamże, s.195.

czyzny pojawia się informacja, że 
„LOL może pochodzić od angielskiego 
wyrażenia Laughing out Land «śmieję 
się do rozpuku»19. W rzeczywistości 
„[n]iejasne jest to, od czego właściwie 
skrótem jest LOL. Bo obok Laughing 
out Land jest Lots of Laughter («kupa 
śmiechu»). Ba, niektórzy twierdzą, że 
LOL to tak naprawdę Lots of Luck 
(«dużo szczęścia»), a nawet Lots of 
Love (czyli «dużo miłości»). Jeszcze 
inni kurczowo trzymają się tego, że 
LOL to po prostu oznaka podziwu (jak 
«wow», czyli «łoł», ale bez polskich 
znaków)”20.

NAJPOPULARNIEJSZE SŁOWA 
2017 ROKU

W bieżącym roku w plebiscycie na 
młodzieżowe słowo roku oddano po-
nad pięć tysięcy głosów. Pierwsze 
miejsce przyznano wyrazowi XD, któ-
ry — paradoksalnie — zdobył naj-
mniej głosów (tylko 227). Najwięcej, 
bo aż 417 głosów, oddano bowiem na 
zeszłorocznego zwycięzcę, a więc na 
wyraz sztos. Na drugim miejscu upla-
sował się neologizm dwudzionek, któ-
ry zdobył 269 głosów. Komisja zdecy-
dowała jednak, że z racji zeszłorocz-
nego zwycięstwa wyraz sztos nie może 
po raz kolejny zająć pierwszego miej-
sca. Natomiast dwudzionek to „słabo 
akceptowany purystyczny pomysł, wy-
śmiewany już przez Juliana Tuwima, 
który uważał, że weekendu niczym za-
stępować nie trzeba”21. Takim oto spo-
sobem „championem” wśród słów naj-
częściej używanych przez młodzież 

19 B. Chaciński, Totalny słownik najmłodszej 
polszczyzny, Kraków 2007, s. 213.

20 Tamże, s. 334.
21 https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/roz-

strzygniecie-plebiscytu-mlodziezowe-slowo-roku-
2017;6383058.html
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ostatecznie okrzyknięto rzeczownik 
XD. W konkursie zorganizowanym 
przez PWN wyłoniono także najcie-
kawszy neologizm, którym została 
smartwica oraz czasownik odjanie-
pawlić. Tytuł najciekawszej metafory 
przyznano rzeczownikowi pocisk. Po-
niżej przedstawiam Wam krótkie obja-
śnienie słów, których podobno używa-
my najczęściej. 

XD — na stronie internetowej PWN 
widnieje informacja, że „rzeczownik 
XD może też funkcjonować jak wy-
krzyknik, partykuła, nieodmienny przy-
miotnik lub przysłówek, powstał jako 
połączenie liter symbolizujące graficz-
nie uśmiech. Jest więc znakiem iko-
nicznym. XD, dziś zapisywane tak-
że iksde, należy do języ ka pisanego 
mediów społecznościowych, ale poja-
wia się również w języku mówionym. 
W polszczyźnie rozpowszechnił się 
prawdopodobnie kilka lat temu. W an-
gielskojęzycznej sieci XD funkcjonuje 
od 2003 r. (pierwszy wpis w słowniku 
slangu Urban Dictionary)”22.

DwuDzionek — „weekend”23.
smartwica — „chorobliwe uzależnie-

nie od telefonu”24.
oDjaniepawlić, oDjaniepawlać — „zda-

rzyć się niespodziewanie”25.
pocisk — „cięta riposta lub wypo-

wiedź pogrążająca przeciwnika”26. 
Przyznam szczerze, że wyniki tego 

konkursu nieco mnie zdziwiły. Z niektó-
rymi słowami uznanymi za najpopular-
niejsze zetknęłam się bowiem po raz 

22 https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/roz-
strzygniecie-plebiscytu-mlodziezowe-slowo-roku-
2017;6383058.html

23 http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-
mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172

24 http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-
mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172

25 http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-
mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172 

26 http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-
mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172

pierwszy. Wydaje mi się, że XD jest 
modne wśród młodzieży, choć nikt tak 
naprawdę nie wie, co ten rzeczownik 
dokładnie oznacza. Natomiast nigdy 
wcześniej nie słyszałam o dwudzionku, 
smartwicy czy czasowniku odjaniepaw-
lać. Smartwicę uważam za ciekawe 
określenie, przyznam natomiast, że wy-
raz odjaniepawlić kojarzy mi się z wul-
garyzmem. Co prawda na stronie inter-
netowej www.rmf24.pl czytamy, że „[c]
zasownik nie jest rozumiany jako bluź-
nierstwo, a jedynie jako reakcja na 
wszechobecny w przestrzeni publicznej 
zewnętrzny kult”27. Ja ten czasownik 
odbieram negatywnie. Z tego wniosek, 
że chyba już powoli przestaję należeć 
do młodzieży. 
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Ewelina Madej 

I rok zarządzania informacji  
i publikowania cyfrowego SUM

27 http://www.rmf24.pl/nauka/news-znamy-
mlodziezowe-slowo-roku-2017,nId,2477172
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Kontrowersje wokół współczesnej sztuki — 
Krystyna Janda, Barbara Rosiek,  

Swietłana Aleksijewicz
Myślę, że kobiet noszących wymienione 
nazwiska nie trzeba nikomu przedsta-
wiać. Zacznijmy od Krystyny Jandy, jej 
osobistego spojrzenia na teatr, tworze-
nie sztuki. Miałam okazję rozmawiać 
z nią na te tematy; aktorka doradzała 
mi, w jakim kierunku pójść w pisaniu 
własnego dramatu. Krytycznie drążyły-
śmy temat. 

Jesienią 2015 r. analizowałyśmy 
z Krystyną Jandą problematykę do-
świadczania choroby nowotworowej, 
gdyż wówczas podejrzewano, że choru-
ję. Nie chodziłam wtedy na zajęcia, 
dyskutowałam wciąż z Krystyną Jandą 
na wszelkie tematy, prowadząc z nią 
intensywną korespondencję. 

Krystyna Janda, zapytana, szybko 
oceniła, iż pisanie dramatu sceniczne-
go dotyczącego nowotworu nie jest naj-
lepszym pomysłem, temat bowiem zo-
stał już wyczerpany. Pisała o tym do 
mnie w ten sposób (10 października 
2015 r., o godzinie 5.12, co wskazuje na 
intensywnie zaplanowany harmono-
gram dnia aktorki):

Znam temat i wiem wiele [o nowotworach]. 
Ale wracając do literatury: napisano o tym 
temacie tony, tony po prostu. Jest kilka zna-
komitych sztuk teatralnych. Książek całe 
mnóstwo. Z jednoczesnym opisem zmie-
niającego się świata z rakiem. Osobistych, 
wstrząsających relacji. Położonych na sze-
rokiej i zaskakującej płaszczyźnie. Moim 
zdaniem tego typu zapis w teatrze nie zy-
ska swego miejsca. Ukłony i serdeczne po-
zdrowienia.

Znając aspiracje Krystyny Jandy, 
przekazałam jej swoje szkice. Przeczy-

tała je z chęcią i otwarcie mówiła o swo-
jej wizji teatru: jaki musi być, jak trafić 
w niszę. I aktorka trafiła. Był nią mię-
dzy innymi temat autyzmu.

Zupełnie inaczej było w teatrze 
w Bielsku-Białej, gdzie miałam okazję 
poznać warsztat aktorski od wewnątrz. 
Stało się to przez znajomego, dość do-
brze obeznanego z tematem. Znał wie-
lu aktorów, byli w koleżeńskich rela-
cjach. Wpadliśmy wówczas z Markiem 
na pomysł stworzenia dwóch oddziel-
nych sztuk. Marek Bakalarczyk przyje-
chał po 11 latach z Rzymu, gdzie two-
rzył głównie poezję. Pisany przez niego 
dramat dotyczył historii współczesnej 
Polski relacjonowanej przez królów na 
Wawelu, którzy wybudzają się ze „snu”, 
aby zabrać swój głos w ważnych wyda-
rzeniach rozgrywających się w kraju. 
Tematem moich dramatów było z kolei 
życie artystów, np. Haliny Poświatow-
skiej. Tylko niewielkie fragmenty na-
szych pomysłów zostały wykorzystane 
w Bielsku przez artystów. Byli oni otwar-
ci na nasze pomysły i zechcieli z nich 
skorzystać, zmieniając nieco swój re-
pertuar w dopuszczalnym zakresie. Na-
leży dodać, że oboje z Markiem pisali-
śmy wcześniej jedynie poezję, byliśmy 
więc amatorami, którzy mieli trochę 
kontaktów, czasu i chęci, by stworzyć 
coś własnego.

Moje późniejsze, opublikowane 
w Krakowie dramaty dotyczyły np. ży-
cia Słowackiego. Kartoteka Jula Sło-
wackiego, pisana językiem „łamanym”, 
czyli myślami, które rwą się w połowie, 
galopują, są błędne (rozchodzą się we 
wszystkie strony), momentami zupełnie 

Wielcy ludzie
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pozbawione logiki, onirycznie „upojo-
ne”, szukają sensu, pośród tego chaosu 
twórczego i kondycji Słowackiego. Włas-
na koncepcja sztuki, jaką zaprezento-
wałam, była zdaniem aktorów najlep-
szym pomysłem. W ten sposób doceni-
li wartość dramatu jednej sceny, który 
skupia się na jednym temacie. Takie 
też są moje dramaty. Dzięki temu za-
biegowi potrafiłam z niebywałą inten-
sywnością oddać pewien problem, któ-
ry uderzał w widza z jeszcze większą 
mocą. 

Warto dodać, że współczesny teatr, 
sztuka i kultura w Polsce „łapią” mod-

ne hasła, za pomocą których ogłaszają 
wolność, brak ideologii i przekonań po-
litycznych. Obserwujemy jednak, że wy-
soka kultura odnosi się do spraw waż-
nych, krajowych i międzynarodowych. 
Uważam zatem, że postulaty dobre są 
w teorii, a brak polemiki na tematy bie-
żące oznacza ustrój totalitarny, niema-
jący z pewnością nic wspólnego z de-
mokracją. 

Kolejną osobą, którą „wzięłam na 
celownik”, jest Barbara Rosiek. Znamy 
się od dłuższego czasu, spotykamy 
w Krakowie, Częstochowie, dyskutuje-
my o twórczości, piszemy. Pierwszy raz 

Wielcy ludzie

Swietłana Aleksijewicz na spotkaniu z czytelnikami w Krakowie (fot. K. Lisowska)
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Barbara Rosiek na dworcu w Krakowie (fot. K. Liskowska)

Barbara Rosiek użyła mojego wiersza 
w Skazanej, która rozpoczynała trylo-
gię o współczesnej narkomanii, Pamięt-
nik narkomanki, jak mówi pisarka. 

Pamiętnik narkomanki czytało się 
w gimnazjum jako lekturę szkolną. Ko-
lejną książką, w której Rosiek o mnie 
wspomina, jest Obsesja. Określa mnie 
w niej mianem genialnej młodej poetki. 
Obecnie jesteśmy po premierze książki 
Zapiski zabójczyni. Prowadzę w niej 
obszerną korespondencję z „córką” 
Barbary Rosiek. Ta osoba uważa się za 
córkę Barbary Rosiek, wiem o tym, ale 
mimo to całość kończy się zaskakująco 
(zaznaczam, że mimo wszystko to od 
wyobraźni czytelnika zależy, jak przyj-
mie to, co piszemy), do czego prowoku-
je autorka. W Śpiączce, kolejnej pozycji 
w planach wydawniczych, występuję 

jako przyjaciel Basi Rosiek, kierujący 
do niej korespondencję. Tak też jest na 
co dzień, prowadzimy ze sobą stale ko-
respondencję. Spotykamy się, wędruje-
my po knajpach krakowskich, spaceru-
jemy po „świętym mieście”, odwiedza-
my grób Poświatowskiej, wysłuchujemy 
opowieści jej brata o niej, odwiedzamy 
miejsca, w których toczy się akcja Pa-
miętnika narkomanki. Jedyne spotkanie 
autorskie, jakie poprowadziłam w ży-
ciu, odbyło się w szpitalu psychiatrycz-
nym (odmawiam zaproszeń, podcho-
dząc skromnie do swojego pisania 
i unikając konsekwentnie znajdowania 
się w centrum uwagi). Wcześniej, po 
ukończeniu studiów pedagogicznych 
i kursów medycznych w szpitalach, 
przez wiele lat pracowałam z takimi 
osobami bezinteresownie. Obecnie pa-

Wielcy ludzie
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Wielcy ludzie

trzę na to z mniejszym entuzjazmem. 
Są osoby, które nie mogą wyjść z cho-
rób, ale mimo to są twórcze, przejawia-
ją różne zdolności. Basia często wspo-
mina czasy, kiedy była psychologiem 
w hospicjum czy szpitalu psychiatrycz-
nym (pisała tam książki, starając się 
wykorzystać każdą wolną chwilę), twier-
dząc, że to zajęcie wypalające. Tyle po-
stanowiłam w tym artykule napisać 
o „Baśce eR”, jak zwykła podpisywać 
swoją twórczość. 

Na koniec zostawiłam sylwetkę 
Swietłany Aleksijewicz. Można było ją 
spotkać na Festiwalu Conrada w Kra-
kowie. Pisarka dała się poznać jako 
osoba skromna. W ostatnich latach No-
bel wzbudzał wiele kontrowersji, „krą-
żył” wokół tematyki politycznej. Swie-
tłana Aleksijewicz to dobry przykład te-
go, jak można pisać o sprawach histo-
rycznych i politycznych, przybliżając 
drugiego człowieka, z wrażliwością 
twórczą (ale skandalem jest, że noblist-
ka oskarża Polaków o to, że najgorzej 
traktowali Żydów, skoro ich ratowali, 
narażając życie). Zresztą laureatka li-
terackiej Nagrody Nobla daje się po-
znać jako człowiek otwarty na kontakt 
z innymi, a w swoich licznych utworach 
bardzo często porusza trudne tematy. 
Pisała m.in. o drugiej wojnie światowej 
oraz o katastrofie w Czarnobylu. To na 
pewno nie było łatwe. Kiedy pisarz po-
rusza takie tematy, zaczyna nimi żyć. 
Tym bardziej podziwiam tę pisarkę.

Krystyna Janda, Barbara Rosiek, 
Swietłana Aleksijewicz to osoby, które 
łączy przestrzeń działania — artystycz-
na, publiczna. Zabierają głos w dysku-
sji publicznej — mocny, bez kompromi-
sów. Piszę w tym artykule zatem o oso-
bach, o których jest głośno, głównie 
właśnie dlatego, że wyrażają kontro-
wersyjne opinie. Co więcej, trafiają 
swoją twórczością w kulturalne nisze, 
mówią o społeczeństwie i są mu po-

trzebne. To dlatego te artystki są w cen-
trum zainteresowania nie tylko dzienni-
karzy, ale i zwykłych ludzi.

Obecnie piszę drugą książkę z Bar-
barą Rosiek, to także będzie mocna po-
zycja. Nosi tytuł Samobójstwo Baśki eR 
(to ostatnia część trylogii o Basi). Wi-
dzimy zatem, że ta twórczość jest moc-
no kontrowersyjna, ale nie możemy za-
przeczyć, że przyciąga ona uwagę 
i skłania do dyskusji, niezależnie od te-
go, czy dyskusja ta ma wydźwięk pozy-
tywny, czy negatywny. 

 
Katarzyna Lisowska 

I rok filologii polskiej SUM

Krystyna Janda (fot. K. Lisowska)
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Nikozja —  

miasto podzielone
Tym razem odwiedzimy miejsce odda-
lone o niecałe trzy godziny lotu z Kra-
kowa. Ciekawe miasto z bogatą histo-
rią? Śródziemnomorska i blisko wschod-
nia kuchnia? To wszystko znajdziemy 
w największym mieście Cypru — Niko-
zji. Miasto ma również inne oblicze. Ni-
kozja to jedyna stolica na świecie po-
dzielona pomiędzy dwa państwa: Cypr 
oraz Cypr Północny.

Cała wyspa jest mieszaniną wielu 
kultur. Oprócz części południowej 
(Cypr), zwanej tak że „częścią grecką”, 
duży obszar wyspy zajmuje część pół-
nocna (Cypr Północny), zwa na także 
„częścią turecką”. Obszar obydwu kra-
jów rozdziela strefa zdemilitaryzowana 
o szerokości od kilku do kilkuset me-
trów, która dzieli wyspę na dwie części. 
Strefa, zwana również zieloną linią, 
znajduje się pod nadzorem sił pokojo-
wych ONZ, a jej przekraczanie jest do-
zwolone tylko w kilku miejscach. Na 
Cyprze są również dwie duże brytyjskie 
bazy wojskowe Akrotiri oraz Dhekelii. 
Obie mają status terytorium zamorskie-
go, a kontrolę nad nimi sprawuje Wiel-
ka Brytania.

Jak więc obecnie wygląda „podwój-
na” cypryjska stolica? Tak naprawdę 
są to dwa tętniące życiem miasta, roz-
dzielone pustą i smutną strefą buforo-
wą. Nieważne, czy jesteśmy po stronie 

„południowej”, czy „północnej”, Nikozja 
tętni życiem w niewyobrażalnej miesza-
ninie różnych kultur, języków oraz zwy-
czajów. Lokalizacja w środkowej części 
wyspy ma również duże znaczenie dla 
pozycji miasta jako ośrodka centralne-
go całego obszaru.

Dlaczego warto odwiedzić Nikozję? 
Na to pytanie można odpowiadać przez 
dłuższy czas. Dla większości turystów 
miasto jest przede wszystkim oszała-
miającą mieszaniną kultur rejonu Mo-
rza Śródziemnego. Zwłaszcza kultury 
greckiej oraz tureckiej, której podobień-
stwa oraz różnice można oglądać 
w każdej części miasta. Jest jeszcze je-
den ważny aspekt rzeczywistego świa-
ta, obecny w każdej sferze cypryjskiej 
stolicy. To podział miasta oraz dające 
się odczuć napięcie wewnętrzne pomi-
mo przynależności do Unii Europej-
skiej. Nieodłączny element — ważny 
z perspektywy historii — życia miesz-
kańców Nikozji stanowi strefa buforo-
wa. To nie jest wyłącznie relikt prze-
szłości, ale również smutny symbol dzi-
siejszego świata, podzielonego nie tyl-
ko w obrębie jednego miasta lub wy-
spy.

Marek Żołądek  
Klub Studencki „Bakałarz”

W tekście wykorzystano fotografie Autora
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W środku strefy buforowej ONZ

Centrum Nikozji — Green Line
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Mieszkaniec Nikozji

Ulice Nikozji w 2017 r.


