
„Dokąd biegnie ta napisana sarna przez 
napisany las?”

Czego możemy nauczyć się od kwiatów? 
Czy tłuszcz jest rzeczywiście szkodliwy? Za 
co powinniśmy cenić pana Muchę? Odpowie-
dzi na te i na inne pytania znajdziecie na ła-
mach naszego czasopisma. Oczywiście nie 
znaczy to, że nie będziecie już mieli żadnych 
pytań. Może okaże się, że będziecie mieć ich 
więcej niż na początku lektury.

Jakie słowo można uznać za dziwne? 
Na czym polega misja Anatomii Sukcesu? 
Co powinniśmy wiedzieć o Tokio? Niektóre 
z tych pytań prawdopodobnie nie przyszły-
by Wam do głowy, inne z kolei nurtują Was 
od pewnego czasu.

Te pytania zadawali sobie autorzy i sta-
rali się na nie odpowiedzieć.

Jakie były dalsze losy fantastycznej Kró-
lowej? Co to jest siatka Marbera? Co chciał-
by nam przekazać Pan Rektor? Nie wahaj-
cie się i sięgnijcie po dwudziesty drugi nu-
mer czasopisma „Studens Scribit”. Możliwe, 
że po lekturze sami zasypiecie Internet róż-
nymi pytaniami. Albo wzbogacicie świat 
o nowe odpowiedzi.

A zatem „dokąd biegnie ta napisana 
sarna przez napisany las”?

 
Patrycja Pancerz 

Redaktor Naczelna

Numer 2 (22)/2018

Wydawca 

Samorząd Studentów 

Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 

© Copyright by Samorząd 

Studentów UP i Autorzy, 

Kraków 2018 

Redaguje kolegium w składzie: 

Ewelina Baran 

Dominika Cieślar 

Michał Dyrkacz 

Paulina Kaca 

Katarzyna Lisowska 

Urszula Maciuga 

Ewelina Madej 

Dorota Palica 

Patrycja Pancerz 

Aleksandra Pilch 

Agnieszka Surówka 

Marek Żołądek 

Projekt okładki 
Kacper Kordus

Opieka edytorska 
Ewa Bednarska-Gryniewicz

Układ typograficzny  
i łamanie 
Tomasz Zacharski 
 

Druk 
Poligrafia 
Uniwersytetu Pedagogicznego

Nakład: 800 egz.

Numer zamknięto 1 VI 2018 r.

Studentko, Studencie!



2

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Z dnia na dzień słońce wynurza się co-
raz chętniej, więc pomysłów i chęci do 
działania nam nie brakuje. Mamy za 
sobą trudny czas sesji i niezliczonych 
egzaminów, więc zanim znów utoniemy 
w książkach i notatkach, warto wyko-
rzystać cieplejszą aurę i spędzić ten 
okres w studenckiej atmosferze. 

Początek roku obfitował w wiele im-
prez i wydarzeń kulturalnych, ale to już 
mamy za sobą. Przed nami dwa priory-
tetowe wydarzenia, nad którymi już pra-
cujemy: wybory Superstudentów Uniwer-
sytetu Pedagogicznego i Piknik Juwena-
liowy. Obiecujemy Wam, że również 
w tym roku nie zabraknie wrażeń i wiel-
kich emocji. Tymczasem nie ustajemy 
w działaniach i na bieżąco staramy się 
wypełnić Wam wolne popołudnia, aby 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
W kwietniu oferujemy kilka spotkań 
w babskim gronie, ale i dla miłośników 
podróży nie zabraknie ciekawych propo-
zycji. 13 kwietnia zapraszamy Was na 
Przegląd Kapel Studenckich w klubie 
Bakałarz. Po powrocie z majówkowych 

wojaży zachęcamy do aktywnego udzia-
łu w uroczystych obchodach święta na-
szej Uczelni, a szczególnie namawiamy 
do tego studentów pierwszych roczni-
ków. 

Grono Zarządu Samorządu Studen-
tów coraz bardziej się powiększa, więc 
na pewno pomysłów i rąk do pracy nie 
braknie. Jeśli masz fajny pomysł i chcesz 
wprowadzić go w życie, przyjdź do poko-
ju 48B, a my pomożemy Ci go zrealizo-
wać! Czekamy na każdego, kto jest 
otwarty, lubi współpracować w grupie 
i nie chce przespać tego najlepszego — 
studenckiego — okresu w swoim życiu. 
Jeśli właśnie to czytasz i odnosisz wraże-
nie, że piszemy o Tobie, to teraz masz 
szansę rozwinąć skrzydła, doświadczyć 
czegoś interesującego i poznać niezwy-
kłych ludzi. Nie zwlekaj, daj się poznać! 
Zapraszamy do współpracy! A tych, któ-
rym brakuje pomysłów i zmysłu organi-
zacyjnego, zapraszamy do udziału w wy-
darzeniach. Na pewno nie pożałujecie!

 
Zarząd Samorządu Studentów UP

Aktualności samorządowe

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

„Wszędzie potrzebny jest 
kompromis”

Rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem,  
Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego

Nie wszyscy muszą kochać historię. Każdy jednak powinien ją znać. Do- ■
szłam do takich wniosków po rozmowie z Rektorem naszej Uczelni prof. Ka-
zimierzem Karolczakiem. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, że my 
wszyscy tę historię tworzymy. A teraz wyobraźmy sobie te biedne dzieci za 
200 lat, jak czytają w kółko o tym samym. Powinniśmy ewoluować, zmie-
niać się dla dobra własnego oraz tych, którzy przyjdą po nas. Pan Rektor 
doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jako historyk zna mechanizmy rzą-
dzące historią i współczesnym światem. Sam jako Rektor staje się częścią 
historii i tworzy przyszłość. Na jego barkach spoczywa ogromna odpowie-
dzialność nie tylko za obecną Uczelnię, ale i za jej historię. Słuchając Pana 
Rektora, nie mogłam uwierzyć, że staję się niejako świadkiem tego, co do-
piero nastąpi. 

Od 2016 r. jest Pan Rektorem Uni-
wersytetu Pedagogicznego. Jakie 
cele pragnie Pan osiągnąć w ciągu 
tych czterech lat?

Pierwszy cel: nie zepsuć tego, co zrobi-
li poprzednicy. Obejmując stanowisko 
Rektora, miałem świadomość osiągnięć 
minionego siedemdziesięciolecia. Wie-
lu rektorów budowało tę uczelnię, na-
dając jej obecny kształt. Zdaję sobie 
z tego sprawę i staram się kultywować 
tradycję. Drugi cel: rozwój uniwersytetu. 
Zależy mi na poprawie jakości kształ-
cenia. To wcale nie oznacza, że była 
ona dotąd zła, ale trzeba myśleć nad 
tym, jak ją udoskonalać. Chciałbym 
także poprawić wizerunek Uczelni. Pro-
blem z wizerunkiem dostrzegałem 

wcześniej, będąc dziekanem wydziału 
i prorektorem. Zwracam również uwa-
gę na jakość badań, ponieważ przekła-
da się ona na finansowanie uczelni, 
a więc także na kondycję naukowców.

Jak Pan Rektor podsumowałby mija-
jący rok akademicki? Bardzo dobrze 
wypadliśmy w parametryzacji...

W parametryzacji wypadliśmy bardzo 
dobrze. Cztery wydziały uzyskały kate-
gorię A, jeden — kategorię B. To rze-
czywiście ogromny sukces. Oczywiście 
nie jest to wyłącznie moja zasługa, po-
nieważ parametryzacja obejmowała 
cztery lata, aczkolwiek pewnie jakiś 
udział w tym miałem jako prorektor do 
spraw nauki. Otrzymanie przez cztery 
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wydziały kategorii A pozwala nam sta-
nąć w rzędzie uczelni, które uzyskały 
największy progres w ciągu ostatnich 
lat. Przypomnę, że wcześniej nigdy nie 
byliśmy tak wysoko oceniani. Nie mo-
żemy jednak spocząć na laurach. Za 
trzy lata mamy kolejną ocenę i gdyby-
śmy utrzymali tak wysoką pozycję, 
otrzymalibyśmy szansę tworzenia szko-
ły doktorskiej. Nieskromnie mówiąc, 
trzeba stwierdzić, że naukowo sytuuje-
my się na trzecim miejscu w Krako-
wie — po Uniwersytecie Jagiellońskim 
i AGH. Wcześniej byliśmy za trzema 
kolejnymi — myślę tutaj o Politechnice 
Krakowskiej, Uniwersytecie Rolniczym 
i Ekonomicznym — gradacja różnie się 
układała — ale raczej znajdowaliśmy 
się na piątym, szóstym miejscu, nie na 
trzecim, więc to jest duży sukces.

Jednym z trudniejszych wydarzeń 
dla społeczności akademickiej było 
wprowadzenie ustawy wymuszają-
cej na uczelniach ograniczenie licz-
by studentów. Co Pan Rektor myśli 
o tej ustawie?

To nie była ustawa, ale raczej rozpo-
rządzenie, które inaczej układało nam 
algorytm finansowania uczelni. Rzeczy-
wiście, było to dla nas trudne, ponie-
waż byliśmy jedną z tych uczelni, które 
miały zbyt dużą liczbę studentów 
w przeliczeniu na nauczyciela akade-
mickiego. Dopuszczano maksymalnie 
13 studentów przypadających na jed-
nego pracownika, a u nas wypadało 
wtedy 14,5, co spowodowało, że dota-
cję pomniejszono o ładnych parę milio-
nów. Gdyby to się powtórzyło w kolej-
nym roku, nasze kłopoty urosłyby do 
takich rozmiarów, że trudno by nam by-
ło wyjść z tej sytuacji. W pierwszym ro-
ku nie mogliśmy zareagować odpo-
wiednio szybko, rozporządzenie obo-
wiązuje bowiem od 1 stycznia 2017 r., 
a my byliśmy już po rekrutacji 

z 2016 r. — lipcowej i wrześniowej. Nie 
mogliśmy nic zrobić. Później udało nam 
się dostosować się do rozporządzenia. 
Odjętych paru milionów nie przywróco-
no nam jednak w dotacji w następnym 
roku. Korzystnie wypadliśmy w para-
metryzacji, dostosowaliśmy także do 
przepisów liczbę studentów i z tego po-
wodu otrzymaliśmy nagrodę za naj-
większy progres. Ta nagroda była dwu-
krotnie większa niż to, co straciliśmy. 
Wyciągnęliśmy wnioski z tego doświad-
czenia. Dzisiaj studentów mamy dużo 
mniej, już się zastanawiam, czy nie za-
częliśmy postępować zbyt rygorystycz-
nie, ale to już inna kwestia.

Kolejna ważna zmiana czeka nas 
w październiku 2018 r., kiedy to wej-
dzie w życie reforma szkolnictwa 
wyższego. Czy nasza Uczelnia jest 
na nią przygotowana? Jak reforma 
wpłynie na jej pedagogiczny cha-
rakter?

Staramy się przygotowywać do tego 
projektu w takim kształcie, w jakim go 
znamy i w jakim został przedyskutowa-
ny na konferencjach, które co miesiąc 
odbywały się w innym ośrodku akade-
mickim i których ustalenia zostały osta-
tecznie przedstawione na Kongresie 
Nauki we wrześniu ubiegłego roku. Py-
tanie tylko, czy ten projekt w takim 
kształcie będzie ustawą. Tego nie wie-
my. W środowisku akademickim wzbu-
dza on różne odczucia — od umiarko-
wanie pozytywnych, zwłaszcza na naj-
większych uczelniach, do bardzo kry-
tycznych w mniejszych środowiskach 
akademickich, które boją się utraty na-
wet części tego, co mają. Pierwszy raz 
zresztą środowisko akademickie, w któ-
rym funkcjonuję już kilkadziesiąt lat, 
spotkało się z tym, że ktoś, kto chce 
zmieniać ustawę, rozmawia z uczelnia-
mi. Wcześniej niejako ex cathedra 
wprowadzano nową ustawę czy zmie-

Wywiad
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niano w części poprzednią i w zasa-
dzie nie było możliwości dyskusji. Na-
wet kilkudniowe czy dwutygodniowe 
konsultacje — tzw. społeczne — odby-
wały się w terminie wygodnym tylko 
dla jednego z rozmówców. Jestem czymś 
w rodzaju królika doświadczalnego, bo 
jako dziekan byłem konsultowany przez 
panią minister Kudrycką. Na konsulta-
cje w końcu lipca mieliśmy zaledwie 
kilkanaście dni. Ludzie byli na urlo-
pach, nie było z kim rozmawiać. Te 
konsultacje w gruncie rzeczy do nicze-
go nie prowadziły. Teraz mieliśmy szan-
sę się wypowiedzieć. Wiele tematów 
poruszanych w dyskusjach wprowadzo-
no do tego projektu. Minister Gowin był 
obecny niemal na każdym posiedzeniu 
Prezydium Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich i otwarty na 
wszystkie propozycje, które wtedy rek-
torzy składali. Staraliśmy się znaleźć 
jakiś kompromis. Oczywiście nie wszyst-
kie postulaty KRASP-u zostały uwzględ-
nione, ale też nie KRASP tworzył tę 
ustawę. Uważam, że jeżeli projekt 
wszedłby w takim kształcie, w jakim zo-
stał przedłożony pod obrady Sejmu, to 
jesteśmy gotowi na dostosowanie się 
do tej nowej ustawy. Martwi mnie jed-
no. Do projektu w ostatniej chwili mini-
ster wprowadził na własną rękę zapis, 
że nauczycieli będą mogły kształcić tyl-
ko te wydziały, które mają minimum ka-
tegorię B. Kształcimy nauczycieli przed-
miotowych na prawie wszystkich wy-
działach, wkrótce otworzymy kierunek 
pedagogiczny na Wydziale Politologii. 
Na Wydziale Pedagogicznym także 
kształcimy nauczycieli nauczania po-
czątkowego i przedszkolnego oraz pe-
dagogów specjalnych, a ten wydział 
był zagrożony kategorią C. Na szczę-
ście po odwołaniu Uniwersytet Pedago-
giczny będzie mógł nadal kształcić na-
uczycieli na wydziale, który z samej na-
zwy powinien być ikoną Uniwersytetu.

Wspomniał Pan Rektor o rozmowach 
przedstawicieli uczelni wyższych 
z przedstawicielami władzy. Na czym 
rektorom najbardziej zależało? Na ja-
kiej zmianie w tej reformie?

Rektorom skupionym w KRASP-ie 
przede wszystkim zależało, żeby uczel-
nie nie utraciły autonomii. Walka cały 
czas szła o wprowadzoną w projekcie 
zmianę, która dotyczy zarządzania 
uczelnią. Ponoć ma powstać nowe cia-
ło, które ma być nad rektorem i nad se-
natem. Rada ta przedstawiałaby pro-
pozycje kandydatów na rektora. Dysku-
towaliśmy z ministrem nad celami dzia-
łania owej rady oraz nad tym, kto ją 
będzie powoływał. Pierwsza propozycja 
była bardzo niebezpieczna — więk-
szość nowej rady ma być powoływana 
przez jakieś niezidentyfikowane ciała 
zewnętrzne. Wtedy uczelnie straciłyby 
autonomię. Po długich dyskusjach zo-
stało to trochę zmienione — minister 
nie wycofał się z projektu rady, wywal-
czyliśmy jednak to, żeby senat uczelni 
proponował do niej kandydatów. Oso-
biście nie jestem przekonany o koniecz-
ności powoływania takiej rady. Nie je-
stem także zwolennikiem silnej, dykta-
torskiej władzy rektora, którą przewidu-
je projekt. Chciałbym, żeby w struktu-
rze uczelni pozostawić coś, co zawsze 
funkcjonowało — wydziały. Nowy pro-
jekt zakłada, że wydziałów może nie 
być. Obowiązki rad wydziału (nadawa-
nie stopni, kwestie związane z nauką) 
przejąłby senat. Dziekani oraz rady wy-
działu pełniliby raczej funkcję repre-
zentacyjną, niż sprawowali konkretną 
władzę. Więc może nie wszystko w tym 
projekcie jest dobre. Czego oczekiwali-
śmy po tej ustawie? System szkolnic-
twa wyższego jest skostniały. Po prostu 
funkcjonuje już dziesiątki lat praktycz-
nie bez zmian. Trzeba go organizacyj-
nie zmienić na tyle, żeby nadążyć za 



6

tym, co się dzieje w Europie i na świe-
cie. Mamy możliwość aplikowania 
o unijne środki na naukę, z czego Pol-
ska w niewielkim stopniu korzysta. 
Przyczyna tkwi nie tylko w tym, że 
w unii jesteśmy krótko. Są kraje, np. 
Słowacja, Czechy, dużo mniejsze od 
Polski, które są tak samo długo w unii 
jak my, a wykorzystują tych środków 
nieproporcjonalnie więcej. Jestem zwo-
lennikiem zmian ewolucyjnych. Nie ta-
kich, co obalają wszystko — robimy re-
wolucję i budujemy coś na nowo — bo 
wtedy wiele rzeczy się traci, także tych 
dobrze funkcjonujących. Mam świado-
mość, że aby poprawić jakość badań 
i kształcenia, musimy przyglądać się 
bardzo uważnie pewnym zmianom or-
ganizacyjnym w systemie zarządzania 
i funkcjonowania szkolnictwa wyższe-
go. I to jest jedna z przyczyn, dla której 
rektorzy poparli tę ustawę. Powtórzę 
również to, co powiedziałem na począt-

ku: po raz pierwszy władze minister-
stwa chciały z nami rozmawiać.

Interesuje się Pan Rektor obyczaja-
mi XIX w. Co najbardziej urzekło 
Pana w tej epoce?

Na ogół każdy historyk, im głębiej 
wchodzi w poznawanie epoki, którą ba-
da, tym bardziej zaczyna ona go fascy-
nować. Mnie mniej interesują wojny, 
polityka jest gdzieś na marginesie mo-
ich zainteresowań. Ale człowiek, społe-
czeństwo, funkcjonowanie ludzi, życie 
codzienne, obyczaje... Co mnie urzekło 
w tej epoce? Bez wątpienia jej inność. 
Wiek XIX to są czasy rewolucji w życiu, 
w funkcjonowaniu człowieka, z której 
nie zdawałem sobie sprawy. Nie mówię 
tutaj o rewolucji politycznej. Mam na 
myśli różne inne, o wiele bardziej zna-
czące rewolucje, jak rewolucja w prze-
mieszczaniu się człowieka. Ludzie 
przez tysiące lat przemieszczali się do-

Wywiad

JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak (fot. Grzegorz Wajda (wajdafoto))
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kładnie z taką samą prędkością, z pręd-
kością biegu konia bądź siły wiatru (je-
żeli mówimy o żaglach i morzu), bądź 
własnych nóg. A w XIX w. dzieje się to 
wszystko, z czym mamy do czynienia 
i dzisiaj. Pojawia się kolej, która nie tyl-
ko pozwala przemieszczać się dużo 
szybciej, ale i na skalę masową. Nie 
tylko człowiek bardzo bogaty, którego 
stać na to, żeby mieć powóz, konie, 
służbę, może gdzieś wyjechać. W XIX w. 
wystarczy mieć pieniądze na bilet. Po-
jawia się także zalążek tego, bez cze-
go dzisiaj nie możemy się obyć — sa-
mochodu. Wtedy konstruuje się sil niki. 
Samochody co prawda nie są jeszcze 
takie jak dziś, ale później następuje już 
tylko rozwój tego, co było na samym 
początku. W XIX w. pojawia się tele-
graf, telefon, a więc możliwość przesy-
łania informacji. Do tego czasu infor-
macja była przenoszona tak szybko, 
jak przenosił się człowiek. Jeżelibyśmy 
zaczęli szukać zdobyczy cywilizacji, 
bez których nie moglibyśmy dziś funk-
cjonować, to okaże się, że biorą one 
swój początek z XIX w., i to jest w tej 
epoce fascynujące. Przecież samolot 
pojawił się także przed pierwszą wojną 
światową (XIX stulecie cywilizacyjnie 
nie kończy się w 1900 r., lecz wraz z po-
czątkiem albo końcem pierwszej wojny 
światowej — tu historycy nie do końca 
są zgodni). Podczas wojny samoloty 
były już wykorzystywane w celach zwia-
dowczych i toczyły się pierwsze walki 
przy ich użyciu. Wprawdzie nie było to 
zorganizowane, strzelało się z pistole-
tu, zrzucało granaty... W XIX w. w Pol-
sce cywilizujemy miasta, europeizuje-
my je. Stają się one bardziej przyjazne 
dla mieszkańców — zaczynamy je ka-
nalizować, wprowadzać wodociągi. Za-
czynamy dbać o to, żeby się chronić 
przed powodziami, regulować rzeki. W 
XIX w. rodzi się to, co potem tylko nam 
ułatwia życie. To jednak nie wszystko. 

Pojawiają się wspaniałe kolekcje dzieł 
sztuki, które powstają w ramach budo-
wania świadomości narodowej. W dru-
giej połowie XIX w. tworzy się nowocze-
sny naród polski, taki jak dziś. Wcze-
śniej mieliśmy do czynienia z narodem 
szlacheckim, a więc jedynie 8–10% 
społe czeństwa miało poczucie własnej 
odrębności. W końcu XIX w. zbudowa-
liśmy własną nację. To kultura powodu-
je, że mamy świadomość wspólnoty, po-
chodzenia z jednego terytorium, wspól-
nej przeszłości, języka. W XIX w. nie tyl-
ko powstają wspaniałe kolekcje malar-
stwa. Jeżeli odwołamy się do twórców 
naszej literatury, to okaże się, że naj-
więksi tworzyli w XIX w. Mamy w Kra-
kowie Aleje Trzech Wieszczów — Sło-
wackiego, Mickiewicza, Kra siń skie go...

Z XIX w. też Prus, Sienkiewicz...

Jeżeli mówimy o prozie, to oczywiście, 
jeszcze Reymont. To są giganci naszej 
literatury. Jak się nie zakochać w wieku 
XIX?

Doceniam zainteresowania Pana Rek-
tora, ponieważ dla mnie wiek XIX to 
również ruchy emancypacyjne. Ko-
biety zaczynają walczyć o swoje pra-
wa i rzeczywiście wtedy zmienia się 
sposób myślenia człowieka...

Nie przez przypadek na przełomie XIX 
i XX w. na ziemiach polskich pojawiają 
się kobiety na uniwersytetach. Przecież 
już wtedy kobiety studiowały na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Uzyskały rów-
nouprawnienie wyborcze w polityce na 
ziemiach polskich zaraz na początku 
Drugiej Rzeczypospolitej. Stawiamy so-
bie za przykład wspaniały rozwój de-
mokracji w Szwajcarii, a proszę pomy-
śleć — szwajcarskie kobiety otrzymały 
prawa wyborcze długo po drugiej woj-
nie światowej. Te ruchy emancypacyj-
ne, które na ziemiach polskich bardzo 
mocno zaistniały w drugiej połowie 
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XIX w., są także związane ze świado-
mym kształceniem się kobiet. Mamy 
fantastyczne przykłady tworzenia ca-
łych programów kształcenia dla dziew-
cząt, których wcale nie wychowywano 
i uczono po to, by były wyłącznie mat-
kami i żonami.

Z ogromną pasją opowiada Pan Pro-
fesor o XIX wieku, a także o historii 
w ogóle i jej znaczeniu dla świata. 
Jaki jest najważniejszy argument, 
który przedstawiłby Pan Rektor oso-
bie, która uważa, że historia jest 
właściwie mało znaczącą nauką we 
współczesnym świecie?

Odwołam się do truizmu: historia lubi 
się powtarzać. Tylko jednak ludzie, któ-
rzy historii nie znają, uważają, że to po-
wiedzenie nie ma pokrycia. Historia się 
naprawdę powtarza. I musimy umieć 
wyciągać z niej wnioski. Znajomość hi-
storii powoduje, że możemy mądrzej 
planować życie. Zawsze powtarzam: 
jeżeli wiesz, skąd przychodzisz, to mo-
żesz łatwiej zdefiniować swoje cele. 
Ktoś, kto nie zna swojej przeszłości, 
czyli uważa, że w zasadzie wszystko 
zaczęło się od jego narodzenia, będzie 
popełniał dokładnie te same błędy, ja-
kie popełniali jego przodkowie. Za-
miast się uczyć na własnych błędach 
można się uczyć na tych, które popeł-
niały poprzednie pokolenia. Nie musi-
my dzisiaj ponownie przechodzić przez 
kolejne zawirowania związane z kształ-
towaniem się skrajnych ruchów spo-
łecznych, ponieważ wiemy, czym takie 
skrajności w przeszłości się kończyły. 
Ktoś, kto będzie znał tę przeszłość, 
przestanie się fascynować takimi ideo-
logiami, pomyśli raczej o sobie i o spo-
łeczeństwie, w którym żyje. Trzeba my-
śleć w kategoriach urządzania życia 
dzisiejszego i przyszłości wspólnoty na 
zasadzie wypracowanego kompromisu. 
Wszędzie potrzebny jest kompromis, 

ponieważ ludzie się różnią. Każdy 
z nas jest indywidualnością i bardzo 
dobrze, że tak jest. Tę myśl powinniśmy 
mieć głęboko zakodowaną: żyję po to, 
żeby pracować dla pewnej wspólnoty. 
Nie może tak być, że pracuję tylko dla 
siebie, odrzucając wszystko inne, po-
nieważ to wspólnota przetrwa. Tego 
uczy nas historia.

Dużo prac poświęcił Pan Rektor mia-
stu Lwów. Skąd to zainteresowanie? 

To dość proste. Często zakochujemy się 
od pierwszego wejrzenia nie tylko 
w osobie, ale też w miejscu, do którego 
przybyliśmy. Lwów zacząłem poznawać 
w końcu lat osiemdziesiątych, gdy był 
jeszcze siermiężny, nieciekawy, smut-
ny — sowiecki. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych zdecydowałem, że spró-
buję napisać większą pracę o sejmie 
krajowym galicyjskim, który funkcjono-
wał w Galicji w drugiej połowie XIX w. 
Kiedy pojechałem do Lwowa w 1992 r., 
żeby szukać materiałów sejmowych, 
wtedy miasto to stało się dla mnie waż-
ne. Zacząłem poznawać jego prze-
szłość. Zakończyłem moją pracę nad 
Sejmem Krajowym galicyjskim na dwóch 
czy trzech artykułach — przy okazji za-
interesowałem się jednym z pierwszych 
marszałków Sejmu Włodzimierzem Dzie-
duszyckim. Kiedy zagłębiłem się w spu-
ściznę po Dzieduszyckich, to utonąłem 
w niej do dzisiaj. Byłem we Lwowie 
w 1992 r., krótko po tym, jak powstała 
niepodległa Ukraina. Na tamtejszym 
Uniwersytecie, kiedy siedzieliśmy u dzie-
kana z prof. Feliksem Kirykiem, póź-
niejszym rektorem naszej Uczelni, pa-
dła propozycja: „Zróbmy coś razem”. 
Wymyśliłem wtedy coś, co ma kontynu-
ację do dziś: cykl konferencji „Lwów — 
miasto, społeczeństwo, kultura”. Pierw-
szą konferencję zorganizowałem dwa 
miesiące po powrocie, w listopadzie 
1992 r. Od tego czasu spotkania orga-
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nizuje nasza Uczelnia, naprzemiennie 
z Uniwersytetem Lwowskim. Odbywają 
się one nadal, raz we Lwowie, raz 
w Krakowie. Ich pokłosiem są publika-
cje — opasłe tomiszcza. W spotka-
niach bierze udział kilkaset osób z kil-
kunastu krajów świata. Ostatnia konfe-
rencja odbyła się 23–26 maja we Lwo-
wie. Projekt ten ma już 26 lat i jest naj-
dłużej trwającym naukowym projektem 
polsko-ukraińskim.

Życzę w takim razie udanej konferen-
cji. Wkrótce minie 20 lat od wydania 
książki Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Li-
nia poturzycko-zarzecka. Otrzymała 
ona wysokie oceny na różnych porta-
lach krytycznoliterackich i wiele po-
zytywnych recenzji. Jak Pan Profesor 
patrzy na tę publikację z perspekty-
wy czasu? 

Ta książka rzeczywiście była udana. 
Została uznana za najlepszą książkę 
w dziedzinie heraldyki i genealogii 
w 2002 r. Otrzymała prestiżową nagro-
dę im. Adama Heymowskiego1, przy-
znawaną przez Polskie Towarzystwo 
Heraldyczne. Książka uświadomiła tak-
że Dzieduszyckim, skąd pochodzą. Po-
zwoliła się zjednoczyć tej rodzinie, roz-
proszonej po drugiej wojnie światowej 
po całym świecie, odciętej od korzeni, 
od dokumentów. Publikacja pomogła 
także ukształtować świadomość swego 
pochodzenia temu pokoleniu, które uro-
dziło się po drugiej wojnie światowej 
i miało ograniczony przekaz od przod-
ków. Tę książkę uważam za bardzo 
ważną w moim dorobku. Zapytałem 
kiedyś prof. Stanisława Burkota, co 
o niej sądzi. Zazwyczaj stronił od po-
chwał, lecz wtedy mi powiedział: „No, 
zgrabnie skonstruowana i napisana”. 

1 Adam Heymowski (1926–1995) — heraldyk, 
historyk, genealog; wicedyrektor Królewskiej Bi-
blioteki Bernadotte’ów w Sztokholmie.

To wystarczyło za całą pochwałę. Po-
noć dobrze się tę książkę czyta. Ukazu-
je ona portret zbiorowy rodziny i to, 
w jaki sposób wpisuje się ona w dzieje 
narodu, państwa. Nie powiem, żebym 
się wstydził tej książki.

Ogromnie przyczynił się Pan Rektor 
do odkrywania, pogłębiania i utrwa-
lania wiedzy historycznej, chociażby 
dzięki tej książce, ale i dzięki wielu 
innym publikacjom. Czy ma Pan Pro-
fesor w planach kolejną pracę?

Jest mi ogromnie przykro, gdy moi ko-
ledzy mówią: idę dzisiaj do Biblioteki 
Jagiellońskiej, idę do archiwum, muszę 
jeszcze coś posprawdzać, bo kończę 
książkę. I wtedy robi mi się bardzo 
smutno, ponieważ praktycznie nie mam 
czasu na to, żeby chodzić do biblioteki 
czy jeździć do archiwum. Historyk od-
cięty od takich nowości odkrywanych 
w archiwach, które ciągle go podbudo-
wują, motywują do działania, gaśnie. 
Tak jest niestety w ostatnich latach ze 
mną. Mam ogromne ilości niewykorzy-
stanych materiałów, które czekają na 
opracowanie. Żebym tylko znalazł jesz-
cze na to wszystko czas... Bardzo się 
stresuję tym, że zamiast wspomagać 
kolegów publikacjami w wysokopunk-
towanych czasopismach jestem obar-
czany pisywaniem artykułów do kolej-
nych ksiąg jubileuszowych. Funkcjono-
wanie w środowisku historycznym ma 
swoje konsekwencje. Każdy chce, że-
bym zamieścił swoją publikację w to-
mie poświęconemu ważnemu profeso-
rowi innej uczelni. I prawdę powie-
dziawszy, pisanie kilku takich publi-
kacji rocznie do wydawnictw jubile-
uszowych, które punktów nie dają, za-
biera energię. Zdaję sobie sprawę, że 
to jest ważne dla ludzi, z którymi współ-
pracowałem przez kilkadziesiąt lat. Jest 
też wiele osób, które cenię, które w mo-
im życiu były ważne. Być może i ja je-
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stem ważny dla nich na jakimś etapie 
życia. Nie rezygnuję jednak całkowicie 
z planów napisania książki. Może gdy 
się oderwę od funkcji administracyj-
nych, a Pan Bóg da jeszcze trochę po-
żyć...

Czy za pośrednictwem czasopisma 
„Studens Scribit” chciałby Pan Rek-
tor przekazać coś studentom Uni-
wersytetu Pedagogicznego?

Nasuwają się tu dwie rzeczy. Pierwsza: 
jest to pismo studenckie. Studenci są 
jednym z fundamentów, na których 
uczelnia jest budowana, a więc jej bar-
dzo ważną częścią Najważniejszą 
w procesie dydaktycznym i kształcenia. 
Trudno sobie odmówić przy takiej roz-
mowie prośby, żeby studenci także ro-
zumieli, na czym polega trudność w za-
rządzaniu uczelnią, balansowaniu po-
między społecznością studentów i pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, po-
nieważ te dwa elementy tworzą spo-
łeczność akademicką i czasem trudno 
jest te dwa żywioły z sobą pogodzić. 

Kompromisy jednak staramy się zawie-
rać. Studenci, współdziałajcie z resztą 
społeczności, którą tworzą pracownicy 
naukowi i administracja, w budowaniu 
kształtu tej Uczelni, jej dobrego wize-
runku zewnętrznego! Starajcie się po-
kazywać, że Uniwersytet Pedagogiczny 
jest dla Was czymś ważnym, że to jest 
uczelnia, którą świadomie wybraliście, 
z którą się identyfikujecie. Myślę, że 
wtedy wszyscy będziemy z siebie na-
wzajem dumni. Druga rzecz, która mi 
się nasuwa, to historia. Historię trzeba 
poznawać, interesować się nią, nie 
traktować jej jako zło konieczne. Histo-
ria często jest dość nieudolnie uczona 
w szkołach, gdzie się ją nadmiernie eg-
zekwuje pamięciowo. Daty, nazwiska... 
Nie pokazuje się tego, w jaki sposób 
wpływa ona na nasze życie. Zaintere-
sujcie się więc pięknem historii. 

 
Rozmawiała 

Patrycja Pancerz 
I rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

Wywiad

Rektor i Prorektorzy UP. Od lewej: prof. Mariusz Wołos, prof. Bogusław Skowronek, prof. Kazi-
mierz Karolczak, prof. Katarzyna Potyrała (fot. Grzegorz Wajda (wajdafoto))
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Na naszą sylwetkę wpływa wiele czyn-
ników. Często słyszę od początkujących 
bywalców klubów fitness czy siłowni, że 

wystarczy trenować, żeby mieć perfek-
cyjne ciało. Pomijając uwarunkowania 
genetyczne niektórych osób, można 

Dieta to podstawa !
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Zdrowy student

jednak stwierdzić prawdę oczywistą, że 
sam trening nie wystarczy. Powodem 
bywa zbyt duża liczba składowych, któ-
re mogą rzutować na końcowy efekt.

Możemy wymienić następujące czyn-
niki wpływające na naszą sylwetkę: die-
ta, trening siłowy, trening tlenowy, suple-
mentacja, regeneracja, predyspozycje 
genetyczne. 

Zwykło się mówić, że dieta to 70% 
sukcesu w kształtowaniu sylwetki. Oso-
biście nie lubię, kiedy ktoś sprowadza 
wszystko do działań matematycznych. 
Jeżeli jednak miałbym określić w pro-
centach udział tych elementów, to za 
każdym razem wynosiłby on 100%. Peł-
ne zaangażowanie w każdy z tych 
aspektów jest kluczem do sukcesu. 

Ludzie są z natury leniwi. Człowiek 
potrafi znaleźć milion sposobów na 
rozwiązywanie pewnych problemów, 
ale również, niestety, na szukanie wy-
mówek. Przykładowo: jeżeli ktoś powie, 
że dieta to 70% sukcesu, a trening to je-
dynie 20%, to z czego łatwiej będzie 
nam zrezygnować? Łatwa kalkulacja 
podpowiada, że z treningu, co jest 
ogromnym błędem. Trening jest nam 
tak samo potrzebny jak dobra dieta czy 
regeneracja. 

Pozwolę sobie Wam przybliżyć za-
gadnienie samej diety. To słowo nabra-
ło w dzisiejszym społeczeństwie prze-
raża jącego wydźwięku, kojarzy się 
z czymś ostatecznym. Przecież gdy le-
karz czy dietetyk zaleci nam przejście 
na dietę, to niechybny znak, że już je-
steśmy jedną nogą na tamtym świecie. 
Nie chciałbym zagłębiać się w arkana 
dietetyki. Poruszę tutaj kwestie, które 
w mniejszym lub większym stopniu do-
tyczą każdego człowieka. Każdy z nas 
jest na jakiejś diecie. To, co spożywa-
my, warunkuje to, na jakiej diecie jeste-
śmy. Jeżeli w naszej diecie głównym 
produktem jest ziemniak, to jesteśmy 
na diecie ziemniaczanej. Po prostu nie 

określamy tego dietą. Według Słowni-
ka języka polskiego dieta to „system 
odżywiania się polegający na dostoso-
waniu ilości i rodzaju pokarmu do po-
trzeb organizmu, jak również sposób 
odżywiania się w ogóle”1. W naszym 
społeczeństwie istnieje tendencja do 
demonizowania samego słowa „dieta”. 
Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło. 
Zawsze, kiedy ktoś spoza branży fit-
ness słyszy o mojej diecie, to najczęst-
szą reakcją jest zdanie typu „Ja bym 
nie mógł tak jak ty”. A autor wypowie-
dzi nawet nie spróbował, jak to jest. To 
pierwsza i najprostsza reakcja — od 
razu mówimy „nie”. Ktoś może powie-
dzieć, że łatwo mi mówić, bo w tym sie-
dzę. Fakt, jest mi łatwiej o tym MÓWIĆ. 
Przestrzeganie diety to coś zupełnie in-
nego. Trzeba jednak zadać sobie pyta-
nie, dlaczego dieta jest tak ważna. 
Traktuję jedzenie jako paliwo dla orga-
nizmu, źródło energii do działania, bu-
dowania mięśni czy w ogóle poprawne-
go funkcjonowania całego ustroju. Na-
sze mięśnie zbudowane są z białka, 
a konkretnie z 20 aminokwasów (nie-
które źródła podają liczbę 22 bądź 21). 
Część jesteśmy w stanie syntezować 
sami — te aminokwasy nazywamy en-
dogennymi. Pozostałych, czyli egzogen-
nych, musimy dostarczyć organizmowi 
w postaci pożywienia. Ilość białka 
w diecie jest uzależniona od cech indy-
widualnych, płci czy zapotrzebowania. 
Syntezę białek wspomaga testosteron, 
hormon przypisywany głównie mężczy-
znom, choć kobiety również — choć 
w mniejszych ilościach — go posiada-
ją. Testosteron pomaga w budowaniu 
mięśni. Mężczyznom dużo łatwiej jest 
zbudować muskulaturę niż kobietom2. 

1 https://sjp.pwn.pl/
2 W tym miejscu apel do wszystkich Pań: pro-

szę nie bać się treningu siłowego. Bez wspoma-
gania zewnętrznego nie będziecie wyglądać jak 
facet.



13

Zarówno białko, jak i tłuszcz są nie-
zbędne człowiekowi do prawidłowego 
funkcjonowania. Musimy je więc wchła-
niać w postaci pożywienia. Należy jed-
nak pamiętać, że białko, które spoży-
wamy, musi zawierać pełen profil ami-
nokwasowy — czyli taki, który zawiera 
wszystkie 20 aminokwasów. Najprost-
szym rozwiązaniem są mięso, jaja lub 
ryby. U wegetarian czy wegan sprawa 
jest nieco bardziej skomplikowana, ale 
nie niemożliwa. Trzeba tylko tak opero-
wać różnego rodzaju warzywami — 
najczęściej strączkowymi — które mają 
dużą liczbę różnych aminokwasów, aby 
otrzymać pełny profil aminokwasowy. 
Białko z mięsa jest jednak optymalne 
dla naszego organizmu. Aminokwasy 
są również składową naszych komórek 
mięśniowych, uczestniczą w krążeniu 
hemoglobiny, transportującej tlen do 
naszych komórek. Pomagają w funk-

cjonowaniu układu immunologicznego, 
regulują również przebieg procesów 
biochemicznych, wpływają na hormon 
wzrostu czy insulinę. Białko jest nam 
potrzebne nie tylko do budowania mię-
śni, ale i do wielu różnych procesów 
naszego organizmu. 

Kolejnym makroelementem naszej 
diety są węglowodany (cukry). Jest to 
najprostsza jednostka energetyczna, 
jaką przyswaja nasz organizm. Dzięki 
przekształcaniu się w glikogen wpływa 
ona na pracę mózgu oraz dodaje siły 
mięśniom. Hormonem mocno powiąza-
nym z węglowodanami jest m.in. insu-
lina, produkowana przez trzustkę. 
Wprowadza glukozę (przy jej zwiększo-
nym poziomie w krwi) do komórek na-
szego ciała. Jest jednym z najmocniej-
szych hormonów anabolicznych, co 
oznacza, że musimy kontrolować jego 
działanie. Możemy to robić dzięki kon-
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troli poziomu glukozy we krwi przez od-
powiednią ilość spożywanych węglo-
wodanów. Wszystkie problemy z tym 
hormonem są bardzo niebezpieczne 
dla naszego zdrowia. Przykładowo: in-
sulinooporność to obniżona wrażliwość 
tkanek naszego organizmu na działa-
nie insuliny. Taka sytuacja może pro-
wadzić do wielu poważnych chorób, 
m.in. do cukrzycy typu II czy chorób 
układu sercowo-naczyniowego, ale rów-
nież do otyłości. A mowa tylko o jed-
nym hormonie. Zbyt duża ilość składni-
ków energetycznych w naszym organi-
zmie odkłada się w postaci zapasowej 
energii — tkanki tłuszczowej — która 
w przeciwieństwie do tkanki mięśnio-
wej nie jest aktywna biologicznie. Nie 
spala kalorii, a jedynie magazynuje 
energię. U osób ze zbyt dużą ilością 
tkanki tłuszczowej istnieje większe ryzy-
ko powstania chorób układu krążenia, 
insulinooporności, cukrzycy typu II 
i wielu innych schorzeń, które prowa-
dzą do poważnych powikłań zdrowot-
nych. 

Ostatnim makroelementem i głów-
nym składnikiem naszej diety są tłusz-
cze. Temat to o tyle kontrowersyjny, ile 
przez większość osób, a w szczególno-
ści kobiet, źle rozumiany. Tłuszcze ma-
ją największą wartość energetyczną — 
aż 9 kcal na 1 g w porównaniu do 
4 kcal na 1 g węglowodanów i białka. 
To tłumaczy, dlaczego nasz organizm 
odkłada właśnie tkankę tłuszczową 
w postaci energii zapasowej — jest po 
prostu bardziej kaloryczna. A dlaczego 
to temat kontrowersyjny? Tłuszcz został 
okrzyknięty głównym powodem otyło-
ści, problemów z cholesterolem, ukła-
dem krążenia i wielu innych schorzeń. 
Nie do końca jest to prawda. Ten ma-
kroelement spełnia wiele ważnych funk-
cji w naszym organizmie. Poza funkcją 
energetyczną stanowi również główne 
źródło niezbędnych nienasyconych kwa-

sów tłuszczowych, które nie są syntezo-
wane przez nasz organizm. To z kolei 
oznacza, że musimy je dostarczać mu 
wraz z pożywieniem. Dzięki tłuszczowi 
jesteśmy w stanie rozpuszczać witami-
ny A, D, E, K, które są konieczne do 
prawidłowego funkcjonowania nasze-
go organizmu. Ponadto każda nasza 
komórka zbudowana jest z błony lipi-
dowo-białkowej. Niektóre kwasy tłusz-
czowe biorą również udział w syntezie 
różnych hormonów, w tym hormonów 
płciowych. Niedobór tłuszczu w diecie 
albo jego całkowite usunięcie będzie 
wiązało się z wieloma problemami.

Wszystko sprowadza się do umiar-
kowania i dobrego rozplanowania spo-
życia makroelementów. Nadmiar kalo-
rii zawsze będzie prowadzić do przy-
brania na wadze, a ich deficyt — do 
utraty wagi. Naszą kwestią jest tylko 
ustalenie celu i konkretnego planu 
działania. Według zaleceń dzienna po-
daż kaloryczna to około 2200–2400 kcal 
dla dorosłego człowieka. Taka ilość po-
trzebna jest do funkcjonowania nasze-
go organizmu. Oczywiście wartość ta 
musi być obliczona indywidualnie, lecz 
do ogólnie przyjętych norm zawsze 
trzeba dodać naszą aktywność w cią-
gu dnia. Optymalny rozkład makroele-
mentów w diecie to: 

— białko — 1,7–2,2 g na kilogram 
suchej masy ciała;

— tłuszcze — około 20–25% dzienne-
go zapotrzebowania energetycznego;

— węglowodany — pozostałe ka-
lorie. 

Należy pamiętać, że dieta musi być 
ZAWSZE dostosowana do potrzeb 
i możliwości danej osoby. Czytelniku, 
nie obawiaj się dietetyka i dowiedz się, 
jakiej diety potrzebuje Twoje ciało.

 
Michał Dyrkacz  
Manager Cityfit 

Kraków Principio

Zdrowy student
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Się dzieje

Anatomia Sukcesu to inspiracja do 
zmiany. Łącząc osoby z różnych dzie-
dzin, różnych firm i różne doświadcze-
nia, wykorzystując mocne strony ludzi 
i ich przedsiębiorstw, chcemy pokazać 
i udowodnić, że każdy może osiągnąć 
sukces. Wspólnie będziemy przekra-
czać nasze granice oraz podnosić ja-
kość życia. 

Dzięki szkoleniom, wydarzeniom 
i prelekcjom uzyskacie od nas warto-
ściową wiedzę, umiejętności, doświad-
czenia. Obudzimy w Was ducha przed-
siębiorczości. 

Dbając o rozwój osobisty i zawodo-
wy, tworzymy przewagę nad innymi, co 
przekłada się na wzrost naszej efektyw-
ności i prowadzi do SUKCESU.

Misją Anatomii Sukcesu jest wspie-
ranie ludzi w zmianie własnego życia 
na lepsze. Przyświeca nam idea pomo-
cy w odkrywaniu mocnych stron, rozwi-
janiu umiejętności i kompetencji uży-
tecznych w osiąganiu sukcesu osobi-
stego i zawodowego. 

Anatomia Sukcesu zajmie się także 
doradztwem w zakresie wizerunku i wy-
glądu dzięki współpracy z najlepszymi 
firmami i kompetentnymi ludźmi. 

Odważnie podejmij decyzję, rozłóż 
siebie na czynniki pierwsze i dowiedz 
się więcej na swój temat. 

Tworząc wspólnie z nami Anatomię 
Sukcesu, zyskujesz o wiele więcej niż 
wymienione aspekty. Każdy uczestnik 
naszego projektu otrzymuje kartę, która 
umożliwi korzystanie ze zniżek u wszyst-
kich naszych partnerów i specjalnych 
cen na wszystkie szkolenia i wydarze-
nia. 

Nie zwlekaj. Pozwól poznać się sa-
memu sobie już dzisiaj i osiągnąć SUK-
CES.

Dorota Palica 
Anatomia Sukcesu

Anatomia Sukcesu
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Z notesu historyka sztuki
La Belle Époque (franc.) to okres w kul-
turze przełomu XIX i XX w. w Europie 
Zachodniej, trwający od zakończenia 
wojny francusko-pruskiej w 1871 r. do 
wybuchu pierwszej wojny światowej 
w 1914 r. — epoka piękna, rozkwitu 
sztuki, pomyślności. Jak każdy okres hi-
storyczny kryła w sobie wzloty i upadki 
społeczeństwa, zmagając się z powsta-
waniem licznych ruchów socjalistycz-
nych i partii rewolucyjnych, z rozwijają-
cym się dekadentyzmem i homoeroty-
zmem, który uważano wówczas za za-
grożenie dla porządku społecznego. 
Sztuka kwitła — to wtedy zrodziły się 
takie nurty, jak impresjonizm i secesja, 
a świat poznał twórczość Alfonsa Marii 
Muchy, czołowego przedstawiciela se-
cesji i fin de siècle’u.

Secesja jako styl dążyła do jedności 
estetycznej w różnych dziedzinach sztu-
ki, w szczególności w rzemiośle arty-
stycznym, rzeźbie, grafice i architektu-
rze wnętrz. Charakteryzowała się bo-
gatą ornamentyką, płynnymi, falistymi 
kształtami, asymetrią, subtelną kolory-
styką, linearyzmem i płaszczyznowo-
ścią. W drugiej połowie lat dziewięć-
dziesiątych XIX w. ów styl rozpowszech-
nił się w całej Europie i powstało wiele 
jego narodowych odmian.

Określenie fin de siècle w dosłow-
nym tłumaczeniu oznacza koniec pew-
nej ery i odnosi się do pesymistycznej 

Zdjęcie Alfonsa Muchy (https://www.private-
prague-guide.com/wp-content/alfons-mucha4.
jpg); zapraszamy do zajrzenia na blog o arty-
ście: https://www.private-prague-guide.com/ar-
ticle/alphonse-mucha-czech-decorative-artist-
and-king-of-the-art-nouveau/

Czas przeszły
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wizji schyłku oraz wspomnianego de-
kadentyzmu. W większym stopniu jed-
nak dotyczy kultury (przede wszystkim 
popularnej), obyczaju, stylu samego 
w sobie niż zjawisk światopoglądowych 
czy literackich. 

Alfons Maria Mucha przyszedł na 
świat w Ivančicach na południu Moraw, 
w 1860 r. Od początku przejawiał duże 
zainteresowanie sztuką. Jego pierwsze 
zlecenia obejmowały plakaty, dekora-
cje do przedstawień teatralnych, zapro-
szenia. W 1879 r. bezskutecznie próbo-
wał dostać się do mało twórczej i sta-
romodnej uczelni — Akademii Praskiej. 
Niezrażony, wyjechał do Wiednia, by 
świadczyć usługi w pracowni zajmują-
cej się projektowaniem scenografii tea-
tralnej. W latach 1885–1886 podjął stu-
dia w Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium — jego praca egzaminacyjna 
była tak rewelacyjna, że został przyjęty 
od razu na trzeci rok! Następnie wyje-
chał do Paryża, gdzie ostatecznie za-
mieszkał, i wstąpił na Akademię Julien. 
W 1889 r. dotychczasowy mecenas Mu-
chy hrabia Khuen-Belassi wstrzymał 
swoją pomoc finansową i twórca z dnia 
na dzień zasilił szeregi biednych pary-
skich artystów. Początkowo zarabiał 
grosze jako ilustrator w niewielkich wy-
dawnictwach, jednakże z czasem jego 
pozycja się ugruntowała. Znalazł się 
w centrum artystycznego świata, na-
wiązując przyjaźnie z takimi artystycz-
nymi autorytetami, jak Paul Gauguin 
czy Auguste Rodin. Przełomowym mo-
mentem w karierze artysty było stwo-
rzenie w 1894 r. afisza do sztuki Gi-
smonda. Grająca główną rolę wielka 
aktorka Sarah Bernhardt, zachwycona 
pracą Muchy, podpisała z nim sześcio-
letni kontrakt, będący przepustką do 
światowej sławy.

Mucha nie ograniczał się jedynie 
do ilustracji plakatów i identyfikacji wi-
zualnej produktów (np. papierosów czy 

ciastek), wykonywał również projekty 
biżuterii oraz rzeźbił.

Rok 1906 to w życiu prywatnym ma-
larza czas zmian. Wtedy to ożenił się 
z młodą Czeszką Marią Chytilovą, którą 
poznał na prowadzonych przez siebie 
lekcjach rysunku (sam zaprojektował 
pierścionek zaręczynowy). Owocami te-
go związku byli córka Jaroslava (ur. 1909) 
i syn Jiři (ur. 1915). Rodzina osiadła na 
stałe w Czechach. Niestety szczęś cie nie 
trwało zbyt długo, gdyż w 1939 r. armia 
niemiecka wkroczyła na teren Czecho-
słowacji, a Mucha został wezwany na 
przesłuchanie gestapo. Było to spowodo-
wane jego działalnością w praskiej spo-
łeczności żydowskiej. Wkrótce potem 
zmarł.

Jednym z najważniejszych projek-
tów (1912–1926) artysty był cykl 20 mo-
numentalnych płócien, przedstawiają-
cych historię Słowian ze szczególnym 
uwzględnieniem Czech. Cykl nosił tytuł 
Epopeja słowiańska i prezentował róż-
niącą się od wcześniejszych realizacji 
technikę w oleju i temperze. Czesi nie 
przyjęli obrazów zbyt dobrze, uważając 
Muchę raczej za Francuza niż swojego 
rodaka.

Twórczość secesyjnego ilustratora 
łączyła motywy bizantyjskie i współczes-
ne. Sam malarz twierdził, że jego pra-
ce opierają się na tradycyjnej sztuce je-
go ojczyzny, a malował wystylizowane 
kobiece postacie, otoczone kwiatami, 
arabeskami oraz różnymi symbolami. 
Używał ciepłych kolorów i wyróżniał się 
dbałością o szczegóły.

Twórczość Alfonsa Marii Muchy do 
tej pory stanowi inspirację dla wielu ar-
tystów kultury popularnej. Wydruki pla-
katów oraz wyroby z jego grafikami są 
ogólnodostępne i nierzadko stanowią 
asortyment sklepów. Po latach z wiel-
kiego wizjonera stał się ofiarą komercji. 
Jego prace — uważane za wiekopom-
ne — z biegiem czasu tracą swe pier-
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Cztery pory roku (https://www.private-prague-guide.com/wp-content/alfons-mucha3.jpg) 

Obraz bez tytułu, akwarela (źródło: https://
www.thevintagenews.com/wp-content/upload-
s/2016/09/Mucha-Untitled_seated_woman_
with_coffee_cup_watercolor-454x640.jpg), z blo-
ga: https://www.thevintagenews.com/2016/10/ 04/ 
the-slav-epic-was-alphonse-muchas-art-nou-
veau-masterpiece-he-was-arrested-by-the-ges-
ta po-in-1939

wotne znaczenie, a nazwisko artysty 
nie jest znane każdemu nabywcy. Ludzi 
przyciąga piękno, a także niebanalny 
projekt, nie zawsze zwracają natomiast 
uwagę na to, co powinni. Zapominają, 
że za obrazem kryje się głęb szy sens. 
Coś, co chciał przekazać artysta. Każ-
dy medal ma dwie strony, a — nieste-
ty — ludzie kupujący zapomnieli o tej 
drugiej.

Paulina Kaca 
I rok zarządzania informacją 

 i publikacji cyfrowej SUM
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Plakat do sztuki V. Sardou Gismonda z Sarą 
Bernhardt w roli głównej, wystawianej w Théâtre 
de la Re nais sance w Paryżu (Wikipedia).

Biżuteria zaprojektowana przez Alfonsa Muchę 
(źródło: http://fuckyeahalphonsemucha.tumblr. 
com/image/164866075873) z tumblra: http://fuck 
yeahalphonsemucha . tumbl r. com/pos t / 
164866075873/opaldome-alphonse-mariamu-
cha-designer

Reklama papierosów Job (http://1.bp.blogspot.
com/-O2tVlG4Ypbg/UVsZfgxwDcI/AAAAAAAAc-Y/ 
z7JzLJzywHU/s1600/1896+Poster+for+%27Job
%27+Cigarette+Paper+litho graph+66.7+x+ 
46.4+cm.jpg); zapraszamy do zajrzenia na 
blog: http://poulwebb.blogspot.com/2013/04/al-
phonse-mucha-part-1.html
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— A ty, Aniu? — zwróciła się do 
dziewczyny, która tuliła różową pandę 
i przeżuwała w milczeniu wyznanie 
przyjaciółki.

W końcu Anna ściągnęła okulary, 
by choć przez chwilę nie widzieć twa-
rzy Sylwii, co zresztą nie stanowiło pro-
blemu, bo miała żałośnie słaby wzrok, 
jakby ktoś wysmarował jej oczy obrzy-
dliwą mazią.

— Umrzeć jako stara panna to nie 
koniec świata — syknęła. — Są gorsze 
rzeczy, wiesz?

Sylwia zmarszczyła czoło.
— Nie rozumiesz mnie.
— Nie, po prostu kierujemy się in-

nymi wartościami.
— Zatem proszę, co dla ciebie by-

łoby największą tragedią?
Anna przybliżyła okulary o grubych 

szkłach niemal do nosa. Rozszczepiały 
światło słoneczne na fioletowe i zielone 
odłamki.

Odłożyła przytulankę na poduszkę.
— Gdybym nie mogła robić tego, 

co kocham — powiedziała cichutko.
— Hę?
— Gdybym nie mogła robić tego, 

co kocham! — powtórzyła głosem zdu-
szonym od napływających łez. — Wo-
lałabym umrzeć!

Usta Sylwii skurczył osobliwy gry-
mas, a po chwili zapłonęły policzki. An-
na zmrużyła oczy i dopiero wtedy zoba-
czyła jej reakcję.

— Czytać? — mruknęła zawstydzo-
na dziewczyna.

— I pisać... Za każdym razem, kie-
dy okulista przepisuje mi mocniejsze 
szkła, pęka mi serce. Boję się starości... 
Boję się, że stracę niezależność. To, co 
daje mi szczęście. Z czym wiążę przy-
szłość. Nie zdołam już nigdy samo-
dzielnie przeczytać książki ani przelać 

na papier własnych pomysłów. Nie 
spełnię marzeń, bo wcześniej oślep-
nę...! I stracę sens życia.

— Więc przestań wysilać wzrok... 
— zaproponowała nieśmiało przyja-
ciółka.

Anna zaśmiała się śmiechem po-
zbawionym wesołości.

— Motocykliści kochają szybką jaz-
dę. Liczą się z groźbą śmierci. Ze mną 
jest podobnie. Uzależnienie od pasji, 
a ta niszczy przecież zdrowie...

Sylwia otoczyła przyjaciółkę ramie-
niem.

Tylko tyle była w stanie zrobić.

Urszula Maciuga 
I rok kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach UP

PASJA

Opowiadanie

Okładka wykonana za pomocą obrazu w ba-
zie Canva i w technologii Canva — Pasja
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„Wszystko można zacząć od nowa, nie-
ważne, co było — tak mówi wiosna” i... 
Beata Pawlikowska. Ja pod tymi słowa-
mi podpisuję! 

O wiośnie, o kwiatach, o osobowoś-
ciach, o życiu, o tym wszystkim słów 
parę. 

Przychodzi taki moment, kiedy po-
goda najbardziej daje się we znaki. 
Nie ukrywam, że jest to zdecydowanie 
zbyt długo trwająca zima. Po pierwsze, 
zimno. Po drugie, zimno. Po trzecie, 
zimno. 

To pierwsze zimno symbolizuje 
ujemne temperatury, drugie dotyczy tru-
du zakładania zimowych ubrań, a trze-
cie nie pozwala rankiem wstać z cie-
płego łóżka. Dlatego zawsze z tak wiel-
kim utęsknieniem wyczekuję przedwioś-
nia, a potem już pięknej wiosny! Uwiel-
biam patrzeć, jak kwiaty budzą się do 

życia. Ten okres rozwoju i „budzenia 
się” przypomina mi o cudzie stworze-
nia i o tym, że wszystko ma swój czas. 
Że każda, nawet najdrobniejsza rzecz 
została w idealny sposób zaplano-
wana.

Wiosna to również czas nadziei, 
snucia planów, wizji, marzeń. Wschody 
i zachody słońca nabierają coraz bar-
dziej ożywczych barw. Bardzo lubię 
różnorodność kwiatów... Są mniejsze, 
większe, piękniejsze, uboższe, silniej-
sze, słabsze. Zupełnie jak my, ludzie. 
Czymś, co je jednak wyróżnia, jest 
umiejętność współistnienia, współgra-
nia, harmonii. Nam daleko do tego. 
Płynnie od wiosny do życia przecho-
dząc, chciałabym swoją uwagę skupić 
na osobowościach. 

Zastanawialiście się może, dlacze-
go tak się dzieje, że największy wpływ 
i uznanie zyskują osoby, które wcale 
nie powinny piastować pozycji lidera? 
Często zauważam, że im człowiek ma 
większą siłę przebicia, tym łatwiej jest 
mu kierować innymi. Osobiście uwa-
żam, że ci, którzy są cisi, niejednokrot-
nie mają więcej do przekazania niż 
wcześniej wspomniane „mocne” osobo-
wości. Pokora jest skutecznie tłumiona. 
Wydaje mi się, że dziś brakuje umiejęt-
ności konstruktywnego krytykowania i od-
powiedniego przyjmowania krytyki. Mo-
że na każdym kierunku powinny być 
w programie ćwiczenia z krytyki? Cie-
kawe, do czego dobrego lub złego by 
doprowadziły.

Pozostawiając Was z tym pytaniem, 
życzę inspirujących myśli, świeżych po-
mysłów, nowości i wiosny w sercu za-
wsze!

Dominika Cieślar 
II rok stosunków międzynarodowych UP

Moc słów

Wiosna, ach to Ty!
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Próżnia. Zawieszenie. Wegeta-
cja. Brak własnego zdania i lęk 
przed oceną, ciągłe pragnienie 
bycia lubianą. Najgorszy jed-
nak był brak sensu, celu, pogo-
dzenie się z przeciętnością. Na-
wet nie chciałam próbować. Na-
wet nie śniło mi się, że mogę 
dążyć do bycia najlepszą. Nie 
miałam predyspozycji do nicze-
go. Czułam się niespełnionym 
szarakiem, który nie jest w sta-
nie osiągnąć absolutnie nicze-
go, więc już nawet nie chciałam 
się starać. Szukałam wymówek, 
ale mój umysł nie zadowalał się 
nimi, w konsekwencji obdarza-
jąc mnie całym pakietem wyrzu-
tów sumienia. Nieprzyzwoicie 
dużo się wtedy śmiałam i pa-
miętam, że bardzo bolały mnie 
od tego usta. 

Każdą noc witałam z rado-
ścią, myśląc sobie, że może by 
tak, drogi Boże, się nie obu-
dzić? Dobrze, że On czasem 
nie wysłuchuje naszych próśb. 

Budziłam się rozczarowa-
na, że czeka mnie kolejny 
dzień. Dzień smutku, bólu, 
którego nie rozumiałam, bo 
przecież wszystko było do-
brze. Naprawdę dobrze. Mia-
łam przysłowiowe wszystko, 
lecz wewnętrznie czułam, że 
nie mam nic. Pustka mnie 
obezwładniała. Mijał czas, 
mijałam ja. Dużo spałam, 
o nic nie walczyłam. Żyłam, 
marząc o śmierci, która wtedy 
była dla mnie synonimem 
ulgi, swoistą nirwaną, uwol-
nieniem od cierpienia, które-
go przyczyn nie znałam.

Ożywienie

Moc słów
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Pamiętam, to był listopad. 
To wtedy usłyszałam o Jerzym 
Górskim, którego historia stała 
się inspiracją do filmu Najlep-
szy. Oglądając go, łzy płynęły 
po mojej twarzy i nawet teraz, 
pisząc ten tekst, wzruszam się 
mimowolnie. Wierciłam się na 
fotelu w kinie „Pod Baranami”, 
zaciskałam pięści, czułam tak 
wielką ekscytację, że po za-
kończeniu nie mogłam prze-
stać mówić, dostałam słowoto-
ku i już wiedziałam, że to jest 
to! Że wreszcie będę miała cel. 
Że stanę się silna. Wyrosły mi 
skrzydła. 

Ale potem było życie, studia, 
czasem praca, były wyjazdy 
i zauroczenia, a potem święta 
i śnieg. Niechęć i lenistwo. Po-
wtórka z rozrywki, kalka wcze-
śniejszych zachowań. I nagle, 
w lutym, były moje dwudzieste 
pierwsze urodziny. I książka. 
O Górskim. Najlepszy. Gdy sła-
bość staje się siłą. Dobry tytuł. 
Prosty, dosadny. O człowieku 
z żelaza, który „ładował w żyłę 
przez 14 lat”, dotarł na samo 
dno i nagle, niespodziewanie 
dla samego siebie, postanowił 
żyć. Cieszyłam się z prezentu 
i bałam jednocześnie. Że za 
wcześnie. Że nadal jest zimno 
i przecież nie wyjdę, żeby 
z uśmiechem pobiegać. Że nie 
mam odpowiednich ubrań, w le-
wym bucie jest olbrzymia dziu-
ra, a ja już dwa tygodnie nie by-
łam w pracy i z monetami kru-
cho. Położyłam książkę na pół-
ce i bałam się na nią spojrzeć. 
Była wyrzutem sumienia. Wie-
działam, że gdy ją przeczytam, 
nie będzie już odwrotu. Że od-
mieni mnie bezpowrotnie. 

W końcu, w akcie ogromnej 
odwagi (mam świadomość, jak 
irracjonalnie to brzmi), prze-
czytałam ją.

I już wiedziałam wszystko. 
Poznałam remedium na swój 
ból. Najlepszy lek. Chciałam, 
jak mówił Jurek, zacząć ćpać 
życie. Ćpać sport. Bo zrozu-
miałam, że należę do grona 
ludzi skrajnych. Takich, którzy 
potrzebują bodźców, silnych 
oddziaływań, i tylko to pozwa-
la im żyć. Jeśli tego nie znajdu-
ją, to umierają. Sięgają dna 
i giną. A ja nagle polubiłam 
życie. 

Zaczęłam człapać niezdar-
nie w dziurawych butach, bo 
obiecałam sobie, że nowe ku-
pię dopiero po kilku tygodniach 
regularnego treningu. Początki 
były wypełnione cierpieniem, 
ale tylko fizycznym. Moja gło-
wa odżyła. Żyłam w niespokoj-
nym oczekiwaniu na kolejny 
trening, na nową dawkę en-
dorfiny. Uzależniłam się, ćpa-
łam bieganie i nie chciałam 
przestać. 

Nie stałam się nagle czło-
wiekiem z żelaza, drugim Gór-
skim z metalowymi płucami. 
Dalej lubię berety i zakupy 
w second-handach. Mam też 
trochę mniej czasu i od daw-
na nie myślałam o śmierci. 
Biegać nie przestałam. Do 
końca roku na moim koncie 
będzie półmaraton. Być może 
przybiegnę ostatnia, ale to 
nic. Zrobię 21 kilometrów. 
Obiecuję.

 
Ewelina Baran 

II rok stosunków  
międzynarodowych UP



Jestem studentką I roku studiów magisterskich na 
kierunku: zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe. 
Moim największym hobby jest fotografia portretowa, 
ale interesuję się również fotografią uliczną, reportażową 
i mobilną. Najczęściej można mnie znaleźć z aparatem 
w parkach, lasach... w miejscach, gdzie jest dużo zieleni.

Arleta Smutniak 



Arleta Smutniak 
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Penguin Books to brytyjskie wydawnic-
two, założone w 1935 r. przez sir Allena 

Lane’a, znane chyba każdemu czytelni-
kowi. Wydawnictwo zostało stworzone 
dla szerokiego grona odbiorców, pro-
ponując książki dobrej jakości przy za-
chowaniu niskiej ceny. Oficyna już od 
początku stawiała na jakość i jednoli-
tość, co widać w książkach. Każdy ga-
tunek miał zarezerwowany własny ko-
lor: fikcja — pomarańczowy, biogra-
fie — niebieski oraz kryminały — zielo-
ny. W ten sposób idea nabierała formy. 
Dobre książki (m.in. Ernesta Heming-
waya, Agathy Christie) były nie tylko 
na wyciągnięcie ręki za sprawą ceny 
i dostępności, ale również charaktery-
zowały się szczególnym wyglądem. 

Znakiem rozpoznawczym tego wy-
dawnictwa stały się okładki. W 1961 r. 
Romek Marber stworzył dla Penguina 
projekt okładek. Projektant polsko-ży-
dowskiego pochodzenia urodził się w Tur-
ku w 1925 r. Jego prace przykuły uwa-
gę dyrektora artystycznego wydawnic-
twa Germana Facettiego, który zlecił 
mu wykonanie projektów okładek do 
serii kryminalnej. Layout1 Marbera opar-
ty był na systemie siatek. Tak oto po-

1 Layout — układ graficzny książki, gazety, 
reklamy itp., określający rozmieszczenie nagłów-
ka, tekstu i ilustracji, ich wielkość, kolorystykę 
i sposób wykonania (https://sjp.pl/layout).

Siatka Marbera

Dla ciekawych świata

Przykładowa okładka książki wydawnictwa 
Penguin Books, w której zastosowano siatkę 
Marbera (https://projektujeksiazki.wordpress.com/ 
2015/05/23/penguin-books-siatka-marbera/)
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Grid Marbera (https://projektujeksiazki.wordpress.com/2015/05/23/penguin-books-siatka-marbe-
ra/)

Dla ciekawych świata
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wstała „siatka Marbera” — najbardziej 
rozpoznawalny wizualny znak książek 
wydawnictwa Penguin Books.

Postanowiono wdrożyć projekt. Kry-
minały były najbardziej popularną se-
rią, więc zachowano jej kolorystykę. 
Zmieniła się jednak typografia okładki, 
umieszczenie poszczególnych informa-
cji, chodziło bowiem o to, aby okładka 
przykuwała wzrok, nie będąc przy tym 
nachalna. Informacje typograficzne zo-
stały umieszczone na jednej trzeciej 
wysokości strony, pozostałą część zaj-
mowała natomiast ilustracja. Jak jed-
nak projekt okładki serii kryminalnej 
stał się layoutem dla całego wydawnic-
twa? Projekt Marbera zyskał tak dużą 
aprobatę, że postanowiono zastosować 
szablon siatki dla wszystkich okładek 
książek Penguin Books. 

Szablon oparty jest na zasadach 
geometrycznych — proste linie przeci-
nające się pod odpowiednim kątem 
i przekątne formatu tworzą siatkę 
o ideal nych proporcjach strony. Patrząc 
jedynie na rozkład informacji na okład-
ce, można z łatwością rozpoznać, że 

należą właśnie do brytyjskiego wydaw-
nictwa. Layout zastosowano do klasyki 
literatury, a sam stał się przykładem 
klasyki projektowej, która jest ponad-
czasowa. 

Jeszcze ciekawostka. W 1962 r. pro-
jekt okładek został przypadkowo przy-
pisany komuś innemu. Herbert Spencer 
w swoim czasopiśmie „Typografica” 
opublikował artykuł o historii okładek 
wydawnictwa Penguin i jako autora 
projektu wskazał wówczas włoskiego 
projektanta Germana Facettiego. Infor-
macje zostały jednak szybko sprosto-
wane. 

Bibliografia

http://www.2plus3d.pl/artykuly/grafiki-romka-
marbera/

https://projektujeksiazki.wordpress.com/2015/ 
05/23/penguin-books-siatka-marbera/

https://www.penguinrandomhouse.co.uk/about-
us/company-history/penguin-uk/

 
Agnieszka Surówka 

I rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego SUM

Okładki kryminałów wydawnictwa Penguin Books (https://projektujeksiazki.wordpress.com/ 
2015/05/23/penguin-books-siatka-marbera/)

Dla ciekawych świata
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Najdziwniejsze słowa  
w języku polskim

Nie od dziś wiadomo, że nasz ojczysty 
język w swej różnorodności i pięknie 
skrywa wiele ciekawych zjawisk. Za je-
go pomocą możemy m.in. opisywać 
otaczający nas świat, wyrażać emocje 
czy też porozumiewać się z innymi. Ję-
zyk polski jest bardzo podatny na wpro-
wadzanie do swego kanonu rozmaitych 
słów pochodzących często z innych ję-
zyków. Dlatego jest on niezwykle barw-
ny i „elastyczny”. Słowa obcojęzyczne 
zadomowiają się u nas i wchodzą na 
stałe do zasobu polszczyzny. Przejrza-
łam kilka słowników wyrazów obcych 
i odnalazłam w nich wiele ciekawych 
słów, o których istnieniu nie miałam po-
jęcia. Jeszcze więcej intrygujących wy-
razów znalazłam na portalach społecz-
nościowych. Nasz ukochany Facebook 
ma wiele stron poświęconych zjawi-
skom językowym — trudnym do zrozu-
mienia i dziwnym. I ja tam byłam, i od-
wiedziłam... m.in. strony „Dziwne sło-

wa” oraz „1001 trudnych słów, które 
warto znać”. Co prawda tysiąca słów 
dla Was nie mam, ale przygotowałam 
te, które uznałam za najciekawsze, 
a raczej najdziwniejsze. Oto one:

tużurek — „długa czarna marynarka 
wizytowa, rodzaj surduta (przełom XIX 
i XX w.)”1. Słowo tużurek pochodzi z ję-
zyka francuskiego (tout jour — każdy 
dzień). Ten męski strój charakteryzował 
się wąskimi mankietami przy rękawach, 
jednorzędowym zapięciem, wykłada-
nym, często aksamitnym kołnierzykiem 
oraz kieszonką na lewej piersi. Zapina-
ny był na pięć guzików. Mężczyźni za-
kładali go właś nie na co dzień. Tużu-
rek noszono obowiązkowo w połącze-
niu ze spodniami oraz kamizelką z tej 
samej tkaniny (głównie wełny) oraz fil-

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 4, Warszawa 
1968, s. 784.

Na językach



30

Na językach

cowym melonikiem. Czarny ko-
lor tużurka był zarezerwowany 
dla lekarzy udających się z wi-
zytą do chorych, co wydaje się 
kompletnym zaskoczeniem dla 
nas, zważając na obecnie obo-
wiązujący strój tej grupy za wo-
 dowej. 

Dziś tużurka nie nosi się na 
co dzień, chociaż niektórzy pa-
nowie podobno wybierają taki 
strój na specjalne okoliczności, 
np. na ślub. Kto wie, może 
współcześ ni mężczyźni chcą na-
śladować styl Stanisława Wys-
piań s kiego, który prawdopo-
dobnie uwielbiał nosić tużurki. 
Założylibyście coś takiego?

monidło — „ślubny portret 
malowany na podstawie foto-
grafii”2. Był to rodzaj obrazu re-
alistycznego, aczkolwiek z pew-
nymi zastrzeżeniami. Może 
i w XIX w. (bo wtedy właśnie 
monidła pojawiły się w naszym 
kraju) nie było Photoshopa, ale 
i bez tego radzono sobie nieźle 
z retuszem i doskonaleniem fo-
tografii. Cechą charakterystycz-
ną czarno-białego zazwyczaj 
monidła były tzw. podkolorowa-
nia — czerwone usta i jasnonie-
bieskie oczy, co moim zdaniem 
wyglądało dosyć dziwnie, wręcz 
nienaturalnie. Ponadto osobom 
przedstawianym na obrazie do-
malowywano bardziej bogate 
stroje i muszę stwierdzić, że ten 
aspekt już bardziej mnie przeko-
nuje. Można przecież było po- 
czuć się jak prawdziwa gwiaz-
da. 

osełedec — „kosmyk wło-
sów na czubku ogolonej głowy, 

2 https://www.facebook.com/dziw-
neslowa/

spleciony w warkocz a. roz-
puszczony, noszony przez Ko-
zaków Zaporoskich”3. Osełe-
dec to typowa męska fryzura 
w kulturze moskiewskiej, czar-
nomorskiej i ukraińskiej. Cha-
rakteryzuje się wygoleniem ca-
łej głowy z wyjątkiem długiego 
kosmyka opadającego na czo-
ło. Czasami, by dodać sobie 
uroku, kosmyk ten splatano 
w warkocz. Osełedec zyskał 
popularność w XVII w. wśród 
Kozaków zaporoskich. Skąd 
wtedy mieli ludzie takie pomy-
sły, nie mając dostępu chociaż-
by do Internetu, pokazującego, 
jak żyć?  Po pierwsze, Koza-
cy w ten sposób chcieli zade-
monstrować swą dojrzałość 
i gotowość do walki. Noszenie 
takiej fryzury było zaszczytem, 
a dostąpić go mogli tylko ci, 
którzy brali już udział w bitwie 
i zapewne niejeden raz otarli 
się o śmierć. Po drugie, Kozacy 
mieli świadomość tego, że 
święci nie są i zdążyli już spo-
ro nagrzeszyć. Wiedzieli, że za 
ich przewinienia czeka ich tyl-
ko piekło. Chcąc sprytnie unik-
nąć kary, wymyślili teorię, że 
taka a nie inna fryzura może 
pomóc w wydostaniu się z kra-
iny wiecznych mąk. Wierzyli 
bowiem, że Bóg może wycią-
gnąć każdego wojownika z pie-
kielnej otchłani, ciągnąc deli-
kwenta właśnie za ów osobli-
wy kosmyk. Szkoda, że nie po-
myśleli o tym, że może ich to 
równie piekielnie boleć.  
Mam wrażenie, że z niewielką 
modyfikacją fryzura ta spraw-
dza się na niejednej współczes-

3 W. Kopaliński, dz. cyt., s. 543.
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nej męskiej głowie. Chyba Ko-
zacy wracają do łask!

akuszerka — „kobieta udzie-
lająca pomocy rodzącej kobie-
cie”4. Dawniej akuszerkę nazy-
wano również babką, ponie-
waż była to zazwyczaj starsza 
kobieta, która sama rodziła już 
kilka razy. Wierzono, że taka 
osoba nabyła już doświadcze-
nia, dzięki któremu może po-
móc innym kobietom przy po-
rodzie. Poza tym akuszerka, 
czy też babka, miała wystar-
czająco dużą wiedzę m.in. 
z zakresu ziołolecznictwa i sto-
sowała praktyki przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Aku-
szerką mogła zostać kobieta, 
która złożyła oficjalną przysię-
gę, a także zdała egzamin 
przed miejskim lekarzem. 
Współczesna akuszerka to po-
łożna. 

prokrastynacja — słowo to 
pochodzi od łacińskiego pro-
crastinatio i oznacza nic inne-
go jak zwłokę, odroczenie. To 
skłonność do ciągłego zwleka-
nia z wykonaniem danego za-
dania i odkładaniem czegoś 
na jutro. Osoba mająca pro-
krastynację jest świadoma te-
go, że sytuacja pogarsza się 
wraz z odkładaniem w czasie 
powierzonego zadania, ale mi-
mo to decyduje się na ten krok. 
Stara się usprawiedliwiać wła-
sne postępowanie, tłumacząc 
sobie i otoczeniu, że jutro bę-
dzie dobry dzień. Osoba taka 
jednak odczuwa niepokój, stres 
i lęk, spowodowany przeświad-
czeniem, że na wykonanie da-

4 https://www.facebook.com/1001- 
trudnychslow/

nego zadania pozostało już 
zbyt mało czasu. Prokrastyna-
cję nazywa się również syndro-
mem studenta, zapewne z ra-
cji tego, że na to schorzenie 
cierpi większość społeczności 
akademickiej (w tym ja). Wzmo-
żone objawy pojawiają się za-
zwyczaj w czasie sesji, kiedy 
tyle rzeczy wymaga naszego 
poświęcenia, m.in. przysłowio-
wa pustynia, którą należy od-
kurzyć przed rozpoczęciem na-
uki do egzaminów. Ale uwa-
ga — jest podobno dla nas ra-
tunek. Specjaliści zalecają 
w stanie największego nasile-
nia tego schorzenia wcielić 
w życie kilka prostych zasad. 
Po pierwsze, aby obniżyć po-
ziom naszego lenistwa, powin-
niśmy lepiej planować i orga-
nizować naszą pracę. W tym 
celu należy rozpisać sobie 
w punktach plan działania, że-
by określić, z czym dokładnie 
mamy problem. Może nam 
jeszcze pomóc tzw. metoda ka-
napkowa. Polega ona na na-
gradzaniu siebie za każdy krok 
do przodu, zgodnie ze sche-
matem: obowiązek — nagro-
da — obowiązek — nagroda. 
Szkoda tylko, że te metody nie 
przynoszą efektów. Uwierzcie, 
wiem, co mówię. 

Alternatywą do opisanego 
schorzenia staje się tumiwisizm. 
W Internetowym Słowniku Języ-
ka Polskiego znajduje się na-
stępujące objaśnienie tego ter-
minu: „ostentacyjnie bierna, 
lekceważąca postawa wobec 
wszystkiego”5. Prawie każdy 

5 https://sjp.pwn.pl/sjp/tumiwisizm; 
2531287.html.
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z nas choć w niewielkim stopniu jest tu-
miwisistą bądź tumiwisistką. Osoby 
charakteryzujące się taką postawą nie 
angażują się w pracę, wykonując ją za-
zwyczaj powierzchownie, oraz nie czu-
ją satysfakcji z postępów w swoim dzia-
łaniu. Przyczyną takiej postawy może 
być podobno brak pochwał ze strony 
przełożonych. A może studenci powinni 
być nagradzani w nieco inny sposób 
za swoje wyczyny niż tylko wpisem 
w indeksie?  Teraz malutki test, który 
pomoże nam sprawdzić, czy należymy 
do grona tumiwistów. 

Sprawdź, czy jesteś zawodowym tumiwisi-
stą!
Żeby sprawdzić, czy jesteś osobą o obojęt-
nym i biernym podejściu do pracy, odpo-
wiedz na 5 pytań. Jeśli na przynajmniej 
3 odpowiesz twierdząco, zaliczasz się do 
grona tumiwisitów.
1. Moja praca mnie nie cieszy.
2. Moja praca mnie nudzi.
3. Jest mi to obojętne, czy moja praca jest 
wykonywana dobrze.
4. Nie martwię się swoją pracą.
5. Wykonuję swoje zadania mechanicznie, 
nie wysilam się na innowacyjność czy 
krea tywność6.

immatrykulacja, jak większość przed-
stawianych tu słów, pochodzi z języka ła-
cińskiego (łac. immatriculare ‘wciągnąć 
do spisu’). Immatrykulacja to: „1. zalicze-
nie kogoś w poczet studentów wyższej 
uczelni; 2. uroczystość przyjęcia nowych 
studentów na pierwszy rok studiów; 
3. dawniej: umieszczenie na oficjalnej 
liś cie, np. rejestrze sądowym, spisie 
szlachty”7. Przyznam, że studiuję już 
cztery lata, a pierwszy raz spotykam się 
z tym słowem. Dla mnie było to po pro-

6 http://polki.pl/praca-i-finanse/praca,tumiwi-
sizm-cechy-definicja,10417570,artykul.htmlhttp://
polki.pl/praca-i-finanse/praca,tumiwisizm-cechy-
definicja,10417570,artykul.html

7 https://sjp.pl/immatrykulacja

stu rozpoczęcie roku akademickiego, ty-
le że pierwszego. Jak się okazuje, nie tyl-
ko ja nie wiedziałam, że immatrykulacja 
to immatrykulacja.  W Internecie wy-
czytałam, że dla studentów immatry-
kulacja to po prostu nic innego jak 
„[...] przyjęcie do swoje grono nowych 
kumpli z pierwszego roku”8.

Przytoczone słowa nie należą oczywiście 
do najczęściej używanych. Przyznaję, 
nie znałam ich znaczenia, no może 
prócz akuszerki i tużurka. A czy Wy sły-
szeliście o tych wyrazach? Jestem tego 
bardzo ciekawa. Polszczyzna chyba ni-
gdy nie przestanie nas zaskakiwać. 
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Varila uniosła wysoko brwi, patrząc, 
jak Król pozbywa się ostatniego z żyją-
cych napastników. Mocno zacisnął dłoń 
na ustach trzymanej przy swoim boku 
doñii. Nie wiedziała, czy ją uciszał, by 
nie lamentowała, czy też by nie wzywa-
ła pomocy. Królowa zmierzyła Hizoria 
spojrzeniem i nagle wszystko stało się 
jasne. Mężczyzna dość brutalnie pchnął 
doñię na ziemię, a sam schylił się, by 
niedbale oczyścić broń o skrawek 
płaszcza zbira. Ubranie miał w nieła-
dzie — koszulę rozpiętą, spodnie nie-
bezpiecznie nisko opuszczone na bio-
drach. Włosy musiały zmierzwić jej pal-
ce. Choć wyglądał na rozleniwionego, 
to spojrzenie miał wściekłe. 

Postanowiła zacisnąć mocno pięści 
i tym akurat się nie przejmować. Ten 
dramat teraz nie był nikomu potrzebny. 
Obróciła się plecami do męża, kurczo-
wo ściskając drzewce w dłoniach.

— Ty — warknęła wściekle w kie-
runku leżącej nieruchomo kobiety. 
— Co masz z tym wszystkim wspólne-
go? 

Doña jęknęła żałośnie, gdy Królowa 
szarpnęła ją w kierunku jednego z tru-
pów.

— Przysięgam — załkała. — To 
niemożliwe. 

Varila skinęła głową, wskazując ha-
labardą na szyję mężczyzny.

— A widzisz ten tatuaż? — dopyty-
wała się, dopóki doña nie przytaknę-
ła. — Dobrze. 

Podała broń swojemu — ulitujcie 
się nad nami, bogowie — mężowi. 
Chociaż skrzywił się, wziął porządny 

zamach, dekapitując zwłoki tak, by by-
ło widać cały tatuaż. Królowa schyliła 
się po odciętą głowę, po czym we-
pchnęła ją doñii Zanij. Zacisnęła palce 
na łokciu kochanki Króla i z wściekło-
ścią skierowała ich w stronę sali balo-
wej. Hizorio tylko raz skorygował kroki 
Królowej, lecz przez całą drogę towa-
rzyszyła im zimna, ponura cisza.

Czuła, że gorycz zbiera się jej na ję-
zyku. Miała ochotę splunąć, ale oba-
wiała się, że może przy tym wyrzucić 
z siebie całe zimne opanowanie, które 
napędzało ją do zakończenia tej spra-
wy, utrzymując nerwy na wodzy. 

Królestwa istnieją po to, by je niszczyć
Część II
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Strażnicy byli zszokowani, gdy zo-
baczyli ten dziwaczny pochód. Król 
wciąż był rozchełstany, mimo żałosnych 
prób doprowadzenia się do porządku. 
Doña drżała niczym płocha łania, a sa-
ma Królowa wyglądała tak, jakby nie-
raz przeszła przez boskie próby. Skinę-
ła strażnikom głową, czekając, aż 
w końcu otworzą drzwi.

Na początku nikt ich nie zauważył, 
ale po chwili osoba za osobą, z szero-
ko rozdziawionymi ustami, obracała 
się w ich kierunku. Wszyscy zamilkli, 
poza niewyraźnymi szeptami dezapro-
baty, szoku i uciechy.

— Tegoroczny bal — zagrzmiała 
Varila, mocno zaciskając palce na łok-
ciu doñii — miał być uświetnieniem 
wspaniałego okresu żniw. Miał podkreś-
lić, ile osiągnęliśmy od ubiegłego Sae-
hi. Okazało się jednak, że niektórym 
nie w smak była moja obecność tak bli-
sko korony. Choć sami przecież mnie 
wybraliście. 

Wśród zebranych zapadła tak przej-
mująca cisza, że niemal można było 
usłyszeć nerwowy łopot wachlarzy dam. 
Widziała, że Król nachyla się ku niej, 
więc obróciła nieznacznie twarz w bok. 
Gorący oddech mężczyzny owionął po-
liczek Varili.

— Uważaj na to, co teraz uczy-
nisz — ostrzegł ją cichym, srogim gło-
sem.

— Tak jak ty uważałeś, ściągając 
przed nią portki? — mruknęła, prostu-
jąc się ku tłumowi. Potrząsnęła do ñią, 
która raczyła teatralnie zajęczeć. Za-
łzawionym spojrzeniem toczyła po eli-
cie, ale na samą Królową spoglądała 
wzrokiem pełnym jadu. Kpiła sobie 
z niej nawet w tym momencie.

— Zabójcy mieli słabo zamasko-
wany znak rodu Tuscich — oznajmiła 
głoś no Varila.

Wtedy tłum oszalał, a oczy Zanij 
otworzyły się szeroko. Nie była przecież 

głupia, a wyglądała tak, jakby tego się 
nie spodziewała. Myśleli, że z nową 
Królową pójdzie im łatwo. Nie przejmo-
wali się detalami. Każdy z rodów tatuo-
wał na własnych i ludzi podległych so-
bie ciałach swoje symbole. Róża Tu-
scich na szyjach oprychów była mier-
nie zamaskowana. Zanij chyba sądzi-
ła, że Varila nie ma dość odwagi, by 
otwarcie wystąpić przeciwko całemu ro-
dowi. Może myślała, że z samą rodzi-
ną rozliczy się na osobności... Cóż. 
Przerażone kulenie ogona pod siebie 
byłoby w tym momencie najgorszą rze-
czą, jaką Królowa mogłaby zrobić. Niech 
więc patrzą, do czego jest zdolna. 

Wizgi i bluzgi leciały w kierunku Va-
rili, póki Żołnierz nie wskoczył na ko-
lumnę tuż obok nich, rycząc:

— Cisza!
Wszyscy skamienieli, zszokowani. 

Uśmiechnął się do nich łagodnie, ciąg-
nąc już spokojnym głosem:

— Królowa przemawia. 
Chociaż wcześniej wcale nie było 

jej do śmiechu, kąciki ust samowolnie 
uniosły się ku górze. Skinęła głową He-
rinowi, zadowolona, że może kontynuo-
wać. Tuż za jej plecami Król spiął się 
do granic możliwości.

— Pragnę usłyszeć wersje głowy ro-
du — oznajmiła spokojnie. — Don Tu-
sci, jakie jest twoje stanowisko? Jaka 
jest twoja rola w spisku przeciw koro-
nie? Czy doña Zanij, która prawie zaję-
ła moje miejsce u boku Króla, była pro-
wodyrką, czy środkiem do celu?

Wiedziała, że to było złe i lekko-
myślne zagranie. Podała im odpowiedź 
na srebrnej tacy. Don Marco Tusci spoj-
rzał na nią z nienawiścią. Lecz ona już 
widziała na jego twarzy rezygnację, 
drogę wyjścia między poczuciem winy 
a chorymi ambicjami. Jazgot szeptów 
na sali delikatnie się wzmógł, gdy pa-
trzyła na bladych — lub purpurowych 
ze złości — członków rodu. Jedni byli 
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sprytni, zmartwieniem maskując błysz-
czące z obrzydzenia oczy. Inni faktycz-
nie przejęli się losem korony. Bogowie 
miłujący naiwność, nie mogła się na-
dziwić, jak wiele różnych charakterów 
mógł skrywać jeden ród. 

Tusci w końcu obrócił się ku nim, 
niemal mogła usłyszeć chrupnięcie ko-
ści starca, gdy mocno zaciskał szczękę. 
Pochylił jednak pokornie głowę, zasła-
niając dłonią oczy. 

Wyrzekał się własnej córki.
— Haniebnych czynów dziś próbo-

wano się dopuścić — przyznał, prostu-
jąc się powoli, a jego ręka spłynęła 
z twarzy na pierś. Musiała być całkiem 
pusta, skoro jej właściciel wyparł się 
swego potomstwa. — Tusci krwawią 
przez kolce swych róż. 

Skinęła głową w geście zawierają-
cym pokłady wyrozumiałości. Zareago-
wała, zanim ktokolwiek w pomieszcze-
niu ośmielił się pomyśleć, że ich miłoś-
ciwie panująca Królowa może coś ta-
kiego uczynić. 

Zrobiła to. 
Na oczach tłumu wyszarpnęła miecz 

z pochwy stojącego zbyt blisko męża, 
rzuciła doñię na posadzkę i przeszyła 
jej parszywą pierś stalą. Mocno doci-
snęła klingę, patrząc prosto w oczy Tu-
sciego.

— Jeśli którekolwiek z was chce 
mnie zabić — rzuciła na odchodnym — 
postarajcie się chociaż, żeby to było 
skuteczne.

Otarła się ramieniem o bark męża, 
który wciąż zdumionym wzrokiem wpa-
trywał się w trupa Zanij. Z sali balowej 
postarała się wyjść szybko, lecz z gra-
cją, nim Króla ogarnie wściekłość. Rzu-
ciła rękawicę wszystkim tym, którym jej 
obecność na tronie jest nie w smak.

Stopy kobiety cholernie ją bolały. 
Chciała zwolnić, lecz zamiast tego pod-
kasała podartą spódnicę i pobiegła do 
swojej alkowy. 

Była wreszcie z dala od tłumu i tych 
wszystkich oczu, które śledziły jej ból 
i poniżenie z powodu zdrady. Ledwo 
żywa padła na łóżko, pod koniec śliz-
gając się na własnej krwi. Założywszy 
ramię na twarz, dyszała ciężko, stara-
jąc się utrzymać w ryzach tak długo, 
jak tylko można.

— Piękny tam dałaś występ, pa-
ni — cichy głos Żołnierza sprawił, że 
podskoczyła z głuchym okrzykiem na 
ustach. Wyprostowała się sztywno, pa-
trząc w jego nieodgadnione, zamyślo-
ne oblicze.

— Co tutaj robisz, Herinie? — za-
pytała zmęczona, gdy mężczyzna, nie-
znacznie kuśtykając, zbliżył się do łóż-
ka. Ciężko przyklęknął tuż przy niej, 
biorąc jej nogę w swe szorstkie dłonie.

— Nieźle się pokiereszowałaś. Buty 
obtarły? — uniósłszy spojrzenie, zachi-
chotał cicho, widząc poirytowanie ma-
lujące się na jej twarzy.

— Poradzę sobie — mruknęła, pró-
bując wyrwać stopę z jego mocnego 
uścisku, lecz nie pozwolił na to. Ścisnął 
ją mocno, przez co musiała zagryźć zę-
by, by nie krzyknąć. Twarz wykrzywiła 
jej odrobina bólu, a oczy płonęły, odro-
binę załzawione.

— Nie przeczę, że jesteś zarad-
na — zaoponował. — W końcu która 
leniwa panienka z wyższych sfer była-
by gotowa przebiec po dachu bez obu-
wia, obić mordy zabójcom, a na koniec 
rozprawić się z rywalką? 

Zmarszczyła brwi, patrząc w jego 
niby roześmiane, a jednak czujne obli-
cze.

— Cóż mogę na to rzec? — odpar-
ła ostrożnie. — Jestem kobietą o wielu 
talentach?

Chociaż nie chciała, zabrzmiało to 
raczej jak zapytanie. Mężczyzna nawet 
nie starał się stłumić śmiechu. 

Przeprosił ją na chwilę, udając się 
po misę z wodą, jakieś maści i czyste 
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kawałki gazy. Wpierw opatrzył ranę na 
ramieniu, upewniając się trzykrotnie, 
czy aby na pewno nie woli medyka. 
Odmówiła, ponieważ w tym momencie 
skłonna była powierzyć swoje rany wy-
łącznie Żołnierzowi. 

Ponownie przy niej przyklęknął, pie-
czołowicie oczyszczając obie stopy. 
Miał bardzo skupioną minę, uważnie 
śledząc każde rozcięcie w poszukiwa-
niu niechcianych odłamków. Jego ręce 
były tak delikatne, iż prawie niczego 
nie czuła.

— O nic nie pytasz? — odezwała 
się w końcu, nie mogąc dłużej wytrzy-
mać tej męczącej ciszy. 

Uniósł na nią roześmiane spojrze-
nie, lecz to nie jego głos odpowie-
dział.

— Lista pytań z każdą chwilą się 
tylko wydłuża, nie sądzicie? — chłodne 

słowa wypowiedziane głębokim gło-
sem Hizoria zaskoczyły tylko ją. Żoł-
nierz zawsze intuicyjnie wyczuwał, gdy 
Król pojawiał się obok.

— Począwszy od „gdzie byłeś”? Ta 
lista się nie kończy — rzuciła cierpko 
Królowa. 

Złote pagony munduru Króla błysz-
czały w przytłumionym świetle. Opierał 
się nonszalancko o drzwi pokoju, pa-
trząc na metodyczne ruchy Żołnierza. 
Ubrany był teraz już porządnie, pozby-
wając się śladów namiętności, która 
połączyła go niedawno z Zanij. Tylko 
ciemne włosy bezładnie opadały mu 
na zielone oczy. Twarz miał poważną, 
jakby wyciosaną z marmuru.

— Bal wkrótce się zakończy — po-
wiedział w końcu. — Kazałem straży 
rozgonić tłum, niech jeszcze napatrzą 
się na doñię. 

Królowa uniosła wysoko brwi, pa-
trząc na niego zaskoczona.

— Choć Zanij mnie nie interesuje, 
to dziwi mnie taka ignorancja dla 
śmierci z twojej strony — mruknęła. 

Pospiesznie podziękowała Herino-
wi, który właśnie kończył bandażować 
jej zmaltretowane stopy. Słysząc prych-
nięcie wydobywające się z gardła Kró-
la, spojrzała w jego kierunku. Odchy-
liwszy głowę do tyłu, patrzył na nią 
spomiędzy przymrużonych powiek.

— Trudno martwić się o bogów, Va-
rilo, gdy w moim pałacu zalęgło się ty-
le żmij — Hizorio przyznał cicho. — Pa-
rę dni temu pojawiły się podejrzenia, 
że szykuje się próba zamachu, lecz 
miałem człowieka, który powinien nad 
tym panować.

— Miałeś? — syknęła. — I nie ra-
czyłeś wpierw może powiedzieć, że mo-
ja głowa będzie teraz cenniejsza, ale 
odłączona od ciała? 

Król uniósł wysoko brwi, przekrzy-
wiając na bok głowę. Patrzył na kobie-
tę jak na przedziwny okaz, trudny do 
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rozpracowania.
— Nie sądziłem, że moja małżonka 

może być harda i najwyraźniej przy-
zwoicie wyszkolona — warknął. — Przy-
znaj, sama jesteś zabójczynią? 

Niemal uniosła się z łóżka, ale 
szarpnął nią ból świeżo zabandażowa-
nych stóp.

— Czyżbym miała udawać kogoś, 
kim nie jestem? — zapytała zimno. 
— Tak jak ty i twój starszy brat, który 
powinien zostać Królem zamiast pod-
rzędnym wojakiem? 

Jej pierś ciężko falowała od gorącej 
złości, ale nie odwróciła spojrzenia od 
nienawistnego oblicza władcy.

— Co się stało z twoim człowie-
kiem? — przerwał, niezrażony ich emo-
cjami Herin. Udał, że nie widzi gniew-
nego spojrzenia kobiety.

— Piekielni bogowie tylko wie-
dzą — przyznał z westchnieniem Hizo-
rio, przesuwając dłońmi po twarzy. 

Teraz spoglądali na siebie nieufnie, 
tkwiąc w bolesnym impasie, dopóki co-
kolwiek się nie wyjaśni. 

Pół dnia wcześniej... 
Zakonnik od wczesnego ranka śledził 
zbirów rodu Tusci. Powoli zaczynało go 
to nudzić. Niby obijali się po całym 
mieście, zażywając rozkoszy picia go-
rzały, dupczenia oraz mordobicia, ale 
w końcu zaczęli być w tym zbyt osten-
tacyjni. Jak Kerysten długi i szeroki, tak 
wielu miał w nim informatorów, spraw-
nie donoszących mu o najnowszych ru-
chach trójki zabijaków. Ptaszki ćwierka-
ły coraz szybciej i coraz częściej, gdy 
każdy krok mężczyzn zbliżał ich ku 
centrum stolicy. Kalyn nie widział już 
sensu w trzymaniu się na odległość. Je-
śli chciał przydybać ich z ręką w ga-
ciach, musiał to zrobić zawczasu. Szy-
kowali się na coś, ale ci mieli tylko od-
wracać uwagę patrolujących miasto 
strażników. Musiał z nich wydusić, 

gdzie przebywają właściwi ludzie. 
Kiedy w późnej porze obiadowej 

mężczyźni wtoczyli się do dzielnicy 
Rozsądku Rozpusty, nerwy Zakonnika 
były już zszargane. Niecierpliwość, kłę-
biąca się niespokojnie w jego piersi, 
przyćmiła zmysły Kalyna. Przywołał do 
siebie burdelmamę, która piorunowała 
wzrokiem jego okutaną w lekką zbroję 
postać. Już miała otwierać swoją szero-
ką paszczę, gdy wcisnął w jej dłonie 
słuszny mieszek.

— Pokój z oknem, nie chcę żadnych 
świadków — warknął. 

Kobieta ze wzruszeniem ramion 
szarpnęła głową w stronę schodów, wy-
pluwając z siebie numer pokoju.

— Tylko grzecznie tam — zawołała 
za nim. — Nie chcę trupów! 

Kierując się ku lewemu skrzydłu, zi-
gnorował świdrujący głos burdelmamy. 
Nie miał już nawet czasu na proszenie 
którejś z pracownic o wywleczenie ze 
środka ich towarzyszki. Odrobinę zbyt 
mocno zaaferowany, pospiesznie wbiegł 
do pokoju, przypadając do okna. Tak, 
stąd miał doskonały widok na nowe 
miejsce rozpusty zbirów.

— Więc — miękki głos, przeciąga-
jący samogłoski, przyciągnął jego uwa-
gę — mam zacząć cię dotykać czy ra-
czej podnieca cię patrzenie na prze-
chodniów? 

Powoli odwrócił się, czując, jak ska-
cze mu ciśnienie. Mógł się zatrzymać, 
mógł wpierw dorzucić kilka monet, pro-
sząc o pusty pokój. Leżała na brzuchu, 
jedną dłonią wspierając podbródek. 
Wyglądała na znudzoną, gdy tak ma-
chała nogami. Cienka suknia z białej 
organzy przylegała do pełnych poślad-
ków.

— Zapłaciłem za ten pokój — wark-
nął. 

Machnęła zachęcająco w stronę 
swojego ciała, nawet nie odrywając 
spojrzenia od kapy łóżka.
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— A ja jestem gratis — rzuciła 
z przekąsem. — Skarbeńku, bajońską 
sumkę zapłaciłeś za mnie. Spokojnie, 
poleżę sobie tak, możesz zacząć maj-
strować.

Spojrzał na nią jak na popłuczyny, 
wydobywające się z gardeł bogów. 
Prychnął nawet cicho pod nosem, opie-
rając dłonie na wykuszu okna.

— Nie interesują mnie takie zaba-
wy — wymamrotał, patrząc na męż-
czyzn wlewających piwsko głęboko do 
gardeł.

— Och — uniosła się ochoczo na 
łóżku. — Nie jesteś perwersem, który 
cieszy się z dotykania bezwolnych pa-
nienek? W końcu! 

Głuchy charkot uciekł z jego gardła. 
Na małą chwilę przymknął powieki, 
starając się zachować zimną krew.

— Idź sobie stąd, wypachnij się czy 
dorób sobie na boku u innego klien-
ta — rzucił sztywno.

Cmoknęła cicho, rozsiadając się wy-
godniej na łóżku.

— Ani mi się śni — zawołała. — Czy 
jesteś tutaj, żeby kogoś zabić? Słysza-
łam, że Zakon to tylko przykrywka, 
a w rzeczywistości niezłe z was ziółka. 

Uśmiechała się szeroko, gdy powo-
li obrócił się w jej kierunku.

— Won — powiedział spokojnie, 
wskazując na drzwi. Kobieta jednak 
podskoczyła wesoło na łóżku, przekrzy-
wiając na bok głowę. Grube, kasztano-
we włosy spłynęły z jej ramienia, mu-
skając materac.

— Nie — jęknęła przeciągle. — Za-
bójstwa są takie banalne. Och! Może 
kogoś śledzimy? Wybieramy smakowi-
te kąski dla klasy wyższej? To pewnie 
to! Mam tyle rzeczy do opowiedzenia, 
weź mnie za sobą, a szepnę ploteczkę 
o każdej przechodzącej koło nas tłu-
ściutkiej rybce!

Jej śmiech i podekscytowanie rosły, 
gdy tak radośnie popiskiwała mu za 

plecami. Twarz mężczyzny robiła się 
coraz bardziej chmurna i spięta, a mię-
sień pod okiem drżał już konwulsyjnie.

— Nie dziwię się, że jesteś leniwą la-
tawicą — wycedził przez zęby. — Wszy-
scy chcą, żebyś się tylko zamknęła. 

Usta ułożyła w dziubek, udając ura-
żoną, lecz jej oczy błyszczały czymś 
więcej niż chęcią psoty i zwykłą przeko-
rą.

— Taka ładna buźka, a taki nie-
grzeczny. To pewnie idzie w parze z wy-
glądem — rzuciła wesoło, podskakując 
na łóżku. Nachyliła się ku niemu, eks-
ponując biust. — Przystojny hultaj, tyl-
ko czemu w zakonie bogów? Och, no 
błagam, mogę pokazać ci każdą z mo-
ich specjalnych umiejętności, prawicz-
ku. 

Roześmiał się ponuro, niekontrolo-
wanie.

— Na litość cholernych bogów — 
warknął, przesuwając dłońmi po wło-
sach. Wyrwał też ich pewnie pełną 
garść, gdy próbował nie wrzeszczeć na 
to babsko. — Pokaż mi, jak specjalnie 
zamykasz gębę na więcej niż dwie mi-
nuty. Milcz już!

Prychnęła cicho jak kotka, niby to 
utyskując — gdzież ci dżentelmeni po-
leźli, bo jakoś nigdy w nią nie wcho-
dzą? Zakonnik odwrócił się do kobiety 
plecami, starając się skupić spojrzenie 
na Tuscich, chociaż wiele koncentracji 
musiał w to włożyć. Dłuższa chwila mi-
nęła, zanim uspokoił się na tyle, by nie 
zaciskać kurczowo palców na ramie 
okiennej. Pospiesznie obmyślając plan 
przydybania mężczyzn, nawet się nie 
zorientował, kiedy latawica wstała 
z łóżka. Okazała się tak niesamowicie 
cicha, że zaalarmowało go dopiero lek-
kie ugięcie się deski podłogowej. 

Nie zdążył się jednak odwrócić.
— No, mów — przycisnęła sztylet 

do jego gardła, mocno chwytając go od 
tyłu. — Po coś tu przylazł? 

Opowiadanie
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Chrapliwy śmiech wyrwał się z głę-
bi Kalyna, gdy delikatnie przesunął 
palcami po dłoni kobiety. Zdekoncen-
trowawszy się przez ten niemal czuły 
gest, poluzowała uchwyt.

— Teraz masz moją pełną uwagę, 
latawico — mruknął, oblizując usta. — 
Tak chcesz się bawić? Nie ma sprawy.

Mówił niespiesznie, by po chwili 
szarpnąć z całej siły głową, uderzając 
w jej czoło. Kobieta syknęła wściekle, 
kopiąc na oślep. Zakonnik zdołał zła-
pać i pociągnąć jej stopę. Latawica wy-
lądowała ciężko na plecach. Oddech 
wyrwał jej się z piersi z głuchym sap-
nięciem. Uderzył kobietę na odlew dło-
nią, nachylając się ku niej, lecz ta się 
nie poddała. Szarpnęła się w jego kie-
runku całym ciałem, zupełnie zaskaku-
jąc mężczyznę. Łupnęli o wymyślny sto-
lik nocny, a wszystkie zebrane tam fla-
koniki spadły im na głowy.

Skopał z siebie kobietę, uśmiecha-
jąc się szaleńczo. Z kącika jego peł-
nych warg ciekła krew, którą starł non-
szalanckim gestem. Leniwie kroczył ku 
cofającej się latawicy, osaczając ją 
przy ścianie burdelu.

— Dopiero się rozciągam, dręczy-
cielko — mruknął cicho, patrząc na nią 
zmrużonymi oczyma. — Jeszcze? Chcesz 
jeszcze? Czy może w końcu stąd wyj-
dziesz? 

Kobiecie udało się szarpnąć ciałem 
w bok, gdy jego pięść szybowała w stro-
nę jej twarzy. Kalyn z wściekłym okrzy-
kiem potrząsnął ręką, patrząc na nią 
rozjuszonym spojrzeniem.

— Jeszcze? — syknęła. — Chcesz 
jeszcze, Zakonniku? 

Wściekłość w ciemnym spojrzeniu 
kobiety była niezmierna. Nie kłopotała 
się otwieraniem flakonika, tylko roz-
trzaskała w dłoniach cieniutkie szkło. 
Odłamki raniły jej dłonie, lecz nie po-
wstrzymało to kobiety przed przesunię-
ciem nimi po twarzy mężczyzny. Odsko-

czył jak najdalej niczym oparzony, blu-
zgając. Jego złość jednak słabła, a głos 
zanikał. Nawet nie wiedział, kiedy zwa-
lił się nieprzytomnie na ziemię, tocząc 
błędnym spojrzeniem po suficie, bar-
wionym na bursztynowy kolor. Może to 
był po prostu brud, nie widział zbyt wy-
raźnie.

— Co... — jęknął. — Co, na bo-
gów...

Nachyliła się nad nim, mrużąc we-
soło powieki. Była poszarpana, poobi-
jana, ale wciąż uśmiechnięta.

— Niespodzianka, Zakonniku — wy-
mruczała. — Naprawdę myślisz, że przyj-
muję klientów? 

Odpływał w nieświadomość, dusząc 
myślą, jak bardzo zagrała mu na fuja-
rze. Jakieś echo strachu szarpnęło jego 
piersią, wiedząc, że skrewił, zostawia-
jąc stolicę bez swojego — najwyraźniej 
ani czujnego, ani rozgarniętego — 
oka. 

Jeśli się jeszcze obudzi, będzie żyć 
nadzieją, że cokolwiek pozostało na 
swym miejscu. 

Aleksandra Pilch  
III rok informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa

Ilustracje w tekście autorstwa Pauliny Kacy.

Opowiadanie
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Jestem magistrem pedagogiki (studia 
ukończyłam w 2015 r.), mam 27 lat. 
Obecnie studiuję polonistykę na Uni-
wersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie. Przeszłam przez specjalność na-
uczycielską (rok), edytorską (pół roku), 
by po rocznej przerwie w nauce, wyko-
rzystanej na pracę nauczyciela-wycho-
wawcy w Krakowie, dowiedzieć się, że 
moja specjalność nie została urucho-
miona. Skorzystałam więc z możliwości 
wyboru kolejnej specjalności — komu-
nikacji społecznej, reklamy i public re-
lations. 

Po co mi studia polonistyczne? Pra-
cuję jako pedagog w szkole, działam 
w telefonie zaufania, gdzie posiadanie 
kompetencji językowych może urato-
wać komuś życie. Językiem należy się 
bowiem posługiwać sprawnie, szybko, 
rzeczowo. Nie trzeba w tym celu koń-
czyć studiów polonistycznych, ale prze-
konałam się, że nauka różnych dyscy-
plin dała mi wiedzę potrzebną do wła-
ściwego wykonywania moich obowiąz-
ków. 

Moje pierwsze studia to historia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 
2009–2010. Porzuciłam je na rzecz sku-
pienia się na jednym, kluczowym dla 
mnie kierunku — społecznym. Ukończy-
łam go, mając 25 lat. Uzyskałam tytuł 
magistra nauk społecznych. Następnie 
rozpoczęłam studia polonistyczne, dla 
których przerwałam szkołę medyczną. 
To okazało się trafnym wyborem, zgod-
nym z moimi zainteresowaniami. Tym 

bardziej że poza zajęciami pedago-
gicznymi współpracuję z prasą, media-
mi, wydawnictwami. Nie narzekam na 
brak pracy, właściwie cierpię na jej 
nadmiar. Uważam, że to wynik przykła-
dania się do nauki w czasie studiowa-
nia (czego nie odzwierciedlają czasem 
oceny), wybrania dobrych kierunków 
na dobrej uczelni, kształcącej specjali-
stów na wysokim poziomie. 

Nie mam tylu dyplomów, ile jest za 
mną doświadczeń edukacyjnych, ale 
każde z nich uzupełniało moją wiedzę, 
dawało praktykę, budowało zawodową 
przyszłość. Uważam w związku z tym, że 
należy korzystać z możliwości uczęsz-
czania na zajęcia oferowane przez róż-
ne instytucje. Cenię doświadczenie prak-
tyczne. Jednym z moich pierwszych był 
wolontariat w Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej w rodzinnych Zebrzydowicach, 
przy Kalwarii Zebrzydowskiej. Był on po-
przedzony szkoleniami w szpitalu Boni-
fratrów w Krakowie. Tematyką szkoleń 
było wsparcie psychologiczne osób ter-
minalnie chorych oraz podstawowa opie-
ka medyczna, z uwzględnieniem potrze-
by wsparcia rodziny chorego. Do wyko-
nywania tych zajęć potrzeba sprawności 
językowej: umiejętności formułowania 
właściwych komunikatów, zdolności pro-
wadzenia rozmowy — decyduje to o ja-
kości świadczonej pomocy. 

Język jest naszą wizytówką. Nie spo-
sób być kompetentnym specjalistą 
w dowolnej dziedzinie, nie mając zdol-
ności do poprawnej językowo komuni-

Po co pedagogowi studia 
polonistyczne? — o potrzebie 

kształcenia interdyscyplinarnego

Esej
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kacji. Moim zdaniem należy kłaść więk-
szy nacisk na kształcenie kompetencji 
językowych. 

W czasie studiów pedagogicznych 
prowadziłam badania wśród osób bez-
domnych. Współpracowałam z krakow-
ską lekarką, nazwaną przez media 
„Doktor Janosikową”. Badałam zjawi-
sko samotności ludzi bezdomnych. Za 
sprawą właściwie zbudowanego komu-
nikatu można było dotrzeć do tych lu-
dzi, poznać ich historię. Stawałam się 
streetworkerem1, który regularnie pod-
dawał swoją pracę superwizji. Wtedy 
zaczęłam interesować się formą języko-
wą używanych w mojej pracy komuni-
katów. Także w pracy w szkole z dzieć-
mi niezwykle ważne okazuje się to, jak 

1 Streetworker — pracownik socjalny docie-
rający z pomocą do bezdomnych, narkomanów 
itp.; zob. https://sjp.pl/streetworker.

wykorzystujemy język, by uzyskiwać po-
żądane rezultaty oddziaływań pedago-
gicznych. Język stanowi środek służący 
wychowaniu. Siła perswazji jest ogrom-
na.

W pedagogice i dydaktyce istotny 
jest każdy aspekt człowieczeństwa. Pe-
dagogika dobrze współgra z wiedzą 
medyczną, wiedza psychologiczna — 
z dydaktyczną. Interesuje mnie interdy-
scyplinarność nauk. W wolnym czasie 
chodzę więc na wykłady zaprzyjaźnio-
nych profesorów w Krakowie. W ten 
sposób „studiuję” filozofię, psycholo-
gię, nawet prawo. Interesuje mnie wciąż 
historia, kulturoznawstwo, działanie in-
stytucji oświatowych. Na razie pracuję 
zawodowo w szkolnictwie. Uważam, że 
do tego bardzo przydatne były studia 
pedagogiczne, które umożliwiły mi rów-
nież współpracę z wieloma organiza-
cjami społecznymi. Praca w  telefonie 

Esej

„Doktor Janosikowa”, z którą współpracowałam, prowadząc badania nad bezdomnością krakow-
ską, przed prowadzonym przez siebie Domem Łazarza (fot. Anna Kacmarz)
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zaufania dostarcza mi szczególnych 
emocji, ale nie są mi one obce: odby-
łam praktyki w hospicjach, miałam dy-
żury szpitalne. 

Dobrze się czuję, udzielając porad 
online młodzieży i dzieciom w kryzysie, 
także osobom starszym. Forma pisem-
na daje mi czas na zastanowienie się 
nad językiem. Rozmawiając przez tele-
fon z potencjalnym samobójcą, mamy 
do czynienia z sytuacjami ekstremalny-
mi. Współpraca z różnymi specjalista-
mi nauczyła mnie nie bać się takich 
wyzwań. Mogą one wydarzyć się w sy-
tuacjach codziennych, a kryzysy doty-
kają każdego na różnym etapie życia. 
Odmienne są tylko sposoby radzenia 
sobie jednostki z takimi sytuacjami. Im 
więcej wiemy, tym lepiej dla nas. Do-
brze także, gdy mamy do dyspozycji 
prawdziwych specjalistów, wyszkolo-

nych na dobrych uczelniach, które sta-
le aktualizują swój program nauczania, 
dostosowując go do potrzeb dynamicz-
nie zmieniającego się świata i czło-
wieka.

Jestem zadowolona z poziomu kształ-
cenia pedagogów na naszej Uczelni. 
Uważam, że mają ogromne możliwości 
rozwoju, czego życzę każdemu, kto po-
stanawia edukować się w kwestiach pro-
cesów działania ludzkiej psychiki w ko-
relacji z czynnikami społecznymi. Praca 
z drugim człowiekiem jest zawsze wyma-
gająca i nie należy jej lekceważyć. Na 
specjalistach ciąży ogromna odpowie-
dzialność za drugiego człowieka. Stąd 
potrzeba ciągłego doskonalenia, rozwo-
ju, praktyki w różnych dyscyplinach. 

 
Katarzyna Lisowska 

I rok filologii polskiej SUM

Esej

Katarzyna Lisowska (z lewej) przed Warsztatami Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach z pod-
opieczną — niepełnosprawną artystką (fot. Marta Grabek-Niekraszewicz)
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Tokio —  
największa aglomeracja 

Ziemi

Jak wygląda życie w największym mie-
ście świata? Aby to sprawdzić, w tym 
numerze „Studens Scribit” wybierzemy 
się do stolicy Japonii. Tym razem odda-

lamy się od Krakowa o około 11 godzin 
lotu na wschód. Już podczas podróży 
towarzyszą nam niesamowite widoki 
rosyjskiej Syberii. Nieważne, w jakiej 

Przy pomniku Hachiko, Shibuya (fot. Michał Apollo)
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porze roku oraz dnia lecimy... Przelot 
nad Syberią zawsze jest fascynujący.

Japońską stolicę zamieszkuje po-
dobna liczba ludności co cały nasz 
kraj. Według danych z 2016 r. w metro-
polii mieszka 38,3 mln osób. Pomimo 
takiego „zatłoczenia” komunikacja miej-
ska jest bardzo wydajna, a poruszanie 
się po mieście nie sprawia większych 
problemów. Szczególnie efektywnie dzia-
ła sieć kolei miejskich, dzięki którym 
z Tokio można dotrzeć nie tylko do każ-
dej części miasta, ale również do pra-
wie każdego zakątka kraju.

A jak wygląda sama japońska sto-
lica? Tokio to mieszanina tradycji i no-
woczesności. W obrębie miasta mamy 
kilka nowoczesnych dzielnic, które są 
wkomponowane w starsze części Tokio. 
Elementem charakterystycznym, wystę-
pującym w całym mieście (oraz w całej 
Japonii), są bramy torii oraz specyficz-
ne automaty z napojami. Najbardziej 

znaną dzielnicą miasta jest Shibuya, 
którą większość osób kojarzy z Shi-
buya Crossing. Jest to jedno z najbar-
dziej znanych skrzyżowań na świecie, 
często pojawiające w filmach oraz pro-
gramach telewizyjnych. W jego bezpo-
średnim sąsiedztwie znajduje się po-
mnik psa Hachiko, który w tym miejscu 
w latach 1925–1935 oczekiwał powrotu 
swojego zmarłego pana. Obecnie jest 
to popularne miejsce spotkań miesz-
kańców Tokio. Shibuya to także dziel-
nica mody, w której znajdują się naj-
bardziej topowe sklepy odzieżowe.

Lokalizacja Tokio w obrębie Pacy-
ficznego Pierścienia Ognia nie jest zbyt 
korzystna dla tak dużego miasta. Trzę-
sienia ziemi stanowią tutaj zjawisko 
normalne, a całe miasto oraz miesz-
kańcy są dobrze przygotowani na ich 
nadejście. W budownictwie stosuje się 
specjalną technologię antywstrząsową, 
dzięki czemu podczas wystąpienia ka-

Tokyo Skytree
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Plastikowe reklamy dań w Tokio

Dzielnica Asakusa
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Morze ludzi na Shibuya Crossing 

Shibuya Crossing 
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Shibuya w dzień 
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taklizmu najbezpieczniejszym miejscem 
są właśnie te budynki. Często są to naj-
wyższe budynki świata, jak np. Tokyo 
Skytree, o wysokości 634 m. Jest to rów-
nież jedna z najbardziej charaktery-
stycznych budowli japońskiej stolicy, 
widoczna z każdego zakątka miasta.

Interesującymi obiektami w Tokio 
są także elementy infrastruktury trans-
portowej, a zwłaszcza dworce kolejowe 
oraz lotniska. Planując podróż po Japo-
nii pociągiem, można rezerwować po-
łączenia z bardzo krótkim czasem na 
przesiadkę w Tokio. Idealna funkcjo-
nalność obiektów oraz perfekcyjna do-
kładność rozkładu jazdy powodują, że 
dziesięciominutowa podróż z przesiad-
ką to także czas na błyskawiczne zaku-
py oraz krótki odpoczynek. Na tokij-

skich lotniskach często pojawiają się 
samoloty ozdobione rysunkami bohate-
rów filmów animowanych... To taka 
„azjatycka tradycja”.

Tokio to miasto oddalone geogra-
ficznie oraz kulturowo od polskich 
miast. Klimat kultury Wschodu, naj-
nowsze technologie współczesności 
na usługach mieszkańców oraz niewy-
obrażalna mieszanina kulturowa two-
rzą miejsce warte kilkugodzinnej po-
dróży na pokładzie samolotu.

 
Marek Żołądek 

Klub Studencki „Bakałarz”

 
Autorem wszystkich niepodpisanych zdjęć 
w artykule jest Marek Żołądek.
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Witamy w Tokio... Lotnisko Haneda 

Targ rybny Tsukiji 
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