
„Długoletnie błądzenie w ciemnościach 
w poszukiwaniu prawdy odczuwanej, lecz 
nieuchwytnej, głębokie pragnienie oraz prze-
platające się ze sobą okresy wiary i zwąt-
pienia, które poprzedzają jasne i pełne zro-
zumienie, znane są wyłącznie tym, którzy 
sami ich doświadczyli”. Tak o szukaniu 
prawdy wypowiadał się jeden z najwybit-
niejszych myślicieli XX w. — Albert Einstein. 
Nie tylko jednak umysły ścisłe poszukują 
prawdy. Agatha Christie, autorka najbar-
dziej poczytnych jak dotąd kryminałów, mó-
wiła: „Można dochodzić prawdy dla samej 
satysfakcji jej wykrycia”.

Studentko, Studencie! Przed Tobą zaled-
wie 50 stron naszej próby odnalezienia praw-
dy w rzeczywistości. Dla jednych skrywa się 
ona w nieograniczonym i wciąż pełnym ta-
jemnic Wszechświecie. Dla innych objawia 
się na kartach historii. Jeszcze inni szukają jej 
w zakamarkach ludzkiego umysłu. 

Zachęcam do przeczytania każdego arty-
kułu, ponieważ to właśnie dzielenie się infor-
macją jest w stanie zbliżyć nas do prawdy.

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Ubiegły rok był czasem bardzo inten-
sywnym dla naszego Samorządu. My-
ślę jednak, że sprostaliśmy powierzo-
nym nam zadaniom. W ostatnim nume-
rze „Student Scribit” mówiłem o pla-
nach na resztę roku. Koniec roku kalen-
darzowego to chyba dobra pora na 
podsumowanie naszej działalności 
oraz na powiedzenie, co jednak przy-
gotowaliśmy na rok następny.

W marcu skupiliśmy się na pięk-
niejszej części naszego Uniwersytetu — 
8 marca zorganizowaliśmy dzień pełen 
wrażeń dla studentek oraz pracowników. 
Rozpoczęliśmy od serii prelekcji na te-
mat zdrowego żywienia. Prelegenci przy-
gotowali dla pań wiele wskazówek doty-
czących dbania o urodę. Przez cały 
dzień odbywały się przeróżne konkursy, 
a uwieńczeniem był wieczór filmowy 
w Klubie Studenckim „Bakałarz”. Nie 
spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji, 
byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, 
że dziewczętom spodobała się ta inicja-
tywa. Klub dosłownie pękał w szwach.

Już kilka dni po wydarzeniu pytano 
nas, czy planujemy organizowanie po-
dobnych akcji. Napędzani pozytywną 
energią, postanowiliśmy zaprosić pa-
nie z firmy Mary Kay, które poprowa-
dziły spotkania na temat urody. Wyda-
rzenie odbyło się pod hasłem „Bądź 
piękna na wiosnę”. W nowym roku aka-
demickim postaramy się rozszerzyć te-
matykę tych spotkań. Myślę, że pomo-
że nam w tym Kamila, nasza rodzynka 
w Zarządzie. 

Wiosna w pełni, plener, koncerty 
i grille na Miasteczku. Maj to przede 
wszystkim juwenalia. Rozpoczęliśmy je 
nieco wcześniej, bo w końcu kwietnia 
odbyły się wybory Najmilszej Studentki 
i Najmilszego Studenta UP. Koronę 
Najmilszej zdobyła wspomniana już 
Kamila Kowalczyk, natomiast koronę 
Najmilszego — Damian Jaskulski. Obo-
je studiują informatykę.

16 maja odbył się także juwenaliowy 
Stand-UP, w którym wystąpiły takie 
gwiazdy, jak Olka Szczęśniak czy Maciej 

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up
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Brudzewski, a program popro-
wadził krakowski stand-uper 
Wojtek Pięta. Dwa dni później 
na placu uniwersyteckim odbył 
się piknik juwenaliowy, na któ-
rym wystąpiła redaktor naczel-
na naszego uczelnianego Ra-
dia Spektrum Klaudia Śmistek 
ze swoim zespołem Etymology. 
Gościliśmy też tancerki z Meant 
to Move Dance Studio, które na 
scenie wykonały kawał dobrej 
roboty. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Power Play. Było to 
ogromne przedsięwzięcie. Cie-
szę się, że tyle udało nam się 
dokonać w ramach zabaw ju-
wenaliowych.

W maju odbył się także Fe-
stiwal Kół Naukowych, pod-
czas którego koła naukowe na-
szej Uczelni walczyły o nagro-
dę pieniężną sponsorowaną 
przez Prorektor ds. Studenc-
kich prof. Katarzynę Potyrałę. 

W czerwcu mogliśmy ode-
tchnąć po dosyć intensywnym 
okresie wiosennym, ale to nie 
oznacza, że próżnowaliśmy. Mu-
sieliśmy zacząć myśleć o roz-
dysponowaniu miejsc w do-
mach studenckich. Podania 
zbieraliśmy przez całe wakacje, 
starając się, aby studenci, za-
równo starsi, jak i pierwszorocz-
ni, mieli szansę zamieszkać 
w akademiku.

Zaraz po jesiennym po-
wrocie na Uczelnię studenci 
pierwszych lat mieli okazję 
wziąć udział w wyjeździe ada-
ptacyjnym, który organizowa-
liśmy wraz z biurem podróży 
Student Travel. Adapciak od-
był się w Murzasichlu. Wyjazd 
obfitował w szkolenia, zaba-
wy oraz wycieczki. W przed-

dzień wyjazdu odwiedził nas 
sam Rektor UP prof. Kazimierz 
Karolczak wraz z Prorektor ds. 
Studenckich prof. Katarzyną 
Potyrałą oraz kierownikiem 
Biura ds. Studenckich panem 
Łukaszem Bandołą. Uczestni-
cy mieli niepowtarzalną oka-
zję, aby porozmawiać z Jego 
Mag ni ficencją oraz dowie-
dzieć się wielu ciekawych rze-
czy o Uczelni.

Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z wyjazdu, ponieważ pozy-
skaliśmy wielu nowych, ambit-
nych studentów, którzy — mam 
nadzieję — w przyszłości zaj-
mą nasze miejsce.

Dla naszego Samorządu 
rok 2018 był czasem, w którym 
uczyliśmy się wielu rzeczy od 
początku. Wiadomo, nikt nie 
jest doskonały, były małe nie-
powodzenia, ale z każdej nie-
korzystnej dla nas sytuacji sta-
raliśmy się wyciągnąć wnioski. 
Wraz z nowym rokiem akade-
mickim zapowiada się dużo 
zmian, bo przecież w dniu 
1 października weszła w życie 
Konstytucja dla nauki, zwana 
Ustawą 2.0. Nie boimy się 
zmian, tym bardziej że skład 
Zarządu zasiliły nowe osoby: 
wspomniana już Kamila Ko-
walczyk, studentka III roku in-
formatyki, oraz Łukasz Magu-
da, student III roku politologii. 

Rok 2019 będzie więc pełen 
ciężkiej pracy, ale myślę, że je-
steśmy na to przygotowani i bę-
dziemy starać się wypełniać na-
sze obowiązki jak najlepiej.

 
Kamil Firmanty 

Przewodniczący Zarządu  
Samorządu Studentów UP

Aktualności samorządowe
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Często, oglądając film science fiction, 
zastanawiamy się, w jakim stopniu 
przedstawione w nim wydarzenia są 
prawdopodobne i zgodne z prawami fi-
zyki. Choć zdarzają się twórcy, którzy nie 
zawracają sobie głowy faktami i nauko-
wym uzasadnieniem (za przykład może 

posłużyć widzialny promień laserowy 
w kosmosie), są i tacy, którzy fabułę fil-
mu tworzą na podstawie aktualnego sta-
nu wiedzy. Mam tu na myśli przede 
wszystkim Inter stellar, film Christiana 
Nolana z 2014 r., przez jednych uznawa-
ny za bełkot o miłości ratującej ludzkość, 

czyli 
CAŁY WSZECHŚWIAT 
W JEDNYM FILMIE

Dla ciekawych świata

Statek Endurance wlatujący do tunelu czasoprzestrzennego (https://nerdist.com/wp-content/uplo-
ads/2014/09/Interstellar-Game-FEAT.png)
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a przez innych — za największe dzieło 
fantastycznonaukowe od czasów 2001: 
Odysei kosmicznej.

Warto zacząć od tego, że konsul-
tantem przy tworzeniu scenariusza był 
światowej sławy astrofizyk Kip Thorne, 

Gargantua i orbitująca wokół niej planeta Miller. Widoczne wiązki fotonów to światło chwilowo 
zatrzymane przez pole grawitacyjne Gargantui (https://blenderartists.org/uploads/default/optimi-
zed/4X/8/2/f/82f5428b634da863a23666e50f296fe77906dc42_1_690x388.jpg).

Dla ciekawych świata

Wizualizacja tunelu czasoprzestrzennego (https://www.sciencenews.org/sites/default/files/styles/
article-main-image-large/public/2016/08/main/blogposts/081616_TO_wormhole_main.jpg?itok= 
5pSVQCkE)
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laureat Nagrody Nobla. Ambicją Thor-
ne’a było stworzenie filmu całkowicie 
zgodnego z prawami astrofizyki, ale 
jednocześnie przystępnego dla widza, 
który nie jest specjalistą w tym zakre-
sie. Interstellar ukazuje zatem fakty, hi-
potezy, ale także domysły, dzięki czemu 
twórcom udało się pokazać zjawiska 
budzące zachwyt i zachęcające do po-
głębienia wiedzy o tym, co skrywa nasz 
Wszechświat.

Czarne dziury

Bohaterowie filmu trafiają w pobliże 
czarnej dziury — Gargantui. Czarna 
dziura powstaje wówczas, gdy gwiazda 
wyczerpie swoje paliwo nuklearne i za-
cznie się kurczyć, zwiększając pole gra-
witacyjne. Pole grawitacyjne czarnej 
dziury jest tak silne, że cokolwiek do 
niej wpadnie, nie będzie miało szans 
się z niej wydostać. Punkt, za którym 
wszystko znika, nazwany jest horyzon-
tem zdarzeń. Zasada ta dotyczy także 
światła. Aby wydostać się poza hory-
zont zdarzeń, należy więc poruszać się 
szybciej niż światło, co, jak wiadomo, 
jest niemożliwe. 

Wizualizacja Gargantui w filmie, 
powstała na bazie wyliczeń matema-
tycznych Thorne’a1, zachwyca rozma-
chem. Jest to bodaj najdokładniejszy 
obraz czarnej dziury, ukazany tak, jak 
zobaczyliby go astronauci w Kosmosie. 
Praca konsultanta polegała na wpro-
wadzeniu równań do programu Mathe-

1 „Znając masę czarnej dziury i prędkość jej 
ruchu obrotowego, możemy wyznaczyć z równań 
teorii względności wszystkie jej pozostałe warto-
ści: rozmiar, siłę przyciągania grawitacyjnego, 
określić, jak bardzo siły odśrodkowe rozciągają 
jej horyzont zdarzeń w pobliżu równika, a nawet 
ustalić, jak soczewkowanie grawitacyjne znie-
kształci obraz znajdujących się za nią obiektów” 
(K. Thorne, „Interstellar” i nauka, przeł. B. Bieniok, 
E. Łokas, Warszawa 2015). 

matica2 (który umożliwia stworzenie 
modelu), a następnie na przekształce-
niu ich w program komputerowy. W tej 
formie trafiły do zespołu zajmującego 
się efektami specjalnymi, gdzie ukształ-
towano obrazy, które ostatecznie oglą-
damy na ekranie.

W centrum naszej galaktyki — Drogi 
Mlecznej — także znajduje się olbrzym 
o masie 4,5 mln mas Słońca, noszący 
nazwę Sagittarius A. Nie mamy w związ-
ku z jego istnieniem powodów do obaw, 
ponieważ „nasza” czarna dziura odda-
lona jest od niego o około 26 tys. lat 
świetlnych. Nie powinniśmy także oba-
wiać się, że nasze Słońce zmieni się kie-
dykolwiek w czarną dziurę. Owszem, je-
go paliwo także się kiedyś wypali3, lecz 
wtedy zmieni się w czerwonego karła, 
skurczy się i ostatecznie stanie się bia-
łym karłem. Aby stać się czarną dziurą, 
gwiazda musi mieć masę kilkakrotnie 
większą od masy Słońca4.

Czasoprzestrzeń

Jak wiadomo, żyjemy w przestrzeni trój-
wymiarowej — góra–dół, wschód–za- 
chód, północ–południe — w tych kie-
runkach możemy się swobodnie poru-

2 „Wzory te służą do obliczenia trajektorii pro-
mieni światła, które zostały wyemitowane przez ja-
kieś źródło, na przykład odległą gwiazdę, a potem 
przemierzyły zakrzywioną czasoprzestrzeń w pobli-
żu Gargantui i w końcu wpadły do obiektywu ka-
mery. Moje równania pozwalają wykorzystać takie 
promienie światła do wyznaczenia obrazów widzia-
nych w obiektywie kamery, uwzględniających nie 
tylko źródło światła i zakrzywienie czasoprzestrze-
ni wokół Gargantui, ale także ruch kamery krążą-
cej wokół czarnej dziury” (tamże).

3 To jest za około 5 mld lat.
4 Do jej określenia służy promień Schwarzchil-

da. Ciało musi osiągnąć odpowiednią masę, by 
stać się czarną dziurą. Dla przykładu: dla masy 
Słońca (1,99E30 kg) promień Schwarzchilda wyno-
si 2953 m. Możliwe jest zapadnięcie się tych obiek-
tów, których masa wynosi około 3 mas słońca.

Dla ciekawych świata Dla ciekawych świata
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szać. Istnieje jednakże czwarty 
wymiar naszej rzeczywistoś-
ci — czas. Nie tylko bowiem 
umawiamy się z kimś, „gdzie” 
się zobaczymy, ale także „kie-
dy”. W matematyce są jednak 
znane wyższe wymiary prze-
strzenne — cztero-, pięcio- lub 
nieskończenie wymiarowe. Ist-
nieją nawet teorie, że nasz 
Wszechświat jest dziesięciowy-
miarowy. Dla ludzkiego „trój-
wymiarowego” umysłu jest to 
oczywiście niepojęte, ale 
z punktu widzenia nauki — jak 
najbardziej możliwe.

Bohater filmu przez czarną 
dziurę trafia do hipersześcia-
nu5 — bryły o trójwymiarowych 
ścianach i czterowymiarowym 
wnętrzu. Jako istota trójwymia-
rowa astronauta nie doświad-
czy czwartego wymiaru, ale wi-
zualizacja rozbudowanego hi-
persześcianu, stworzona przez 
specjalistów od efektów specjal-
nych, robi ogromne wrażenie.

Dylatacja czasu 
i zakrzywienie 
czasoprzestrzeni

W Interstellarze wokół Gargan-
tui orbituje planeta Miller. Tak 
bliska obecność czarnej dziury 
nie pozostaje bez wpływu na 
procesy, które zachodzą na 
planecie. Przestrzeń wokół 
Gargantui jest zakrzywiona, 
a czas w jej pobliżu zwalnia. 
Dla bohaterów oznacza to, że 
jedna godzina spędzona na 
planecie równa się siedmiu la-
tom na Ziemi. To zjawisko 

5 Inna nazwa hipersześcianu to 
tesserakt.

określa się mianem dylatacji 
czasu. Wywodzi się ono ze 
szczególnej teorii względności 
Einsteina, a polega na tym, że 
linia czasu ulega zakrzywieniu 
w pobliżu ciał o ogromnej ma-
sie, takich jak czarna dziura. 
Dla bohaterów filmu przeby-
wanie na powierzchni planety 
jest niezwykle bolesnym do-
świadczeniem — dla nich upły-
wa kilka godzin, a na Ziemi 
ich rodziny starzeją się o całe 
dekady. Sytuacja staje się jesz-
cze bardziej dramatyczna 
w momencie, w którym przybli-
żają się do horyzontu zdarzeń6 
Gargantui. Tracą w ten sposób 
50 ziemskich lat, ponieważ 
w czarnej dziurze czas się za-
trzymuje. 

Różnice czasu wynikają nie 
tylko z siły grawitacji — do-
świadczyć ich można także 
w przypadku dwóch ciał, z któ-
rych jedno porusza się wzglę-
dem drugiego. Im większa pręd-
kość ciała, tym czas płynie dla 
niego wolniej. Przykładem tego 
typu dylatacji jest znany więk-
szości paradoks bliźniąt: jedno 
z nich wyrusza rakietą w Ko-
smos, a drugie zostaje na Zie-
mi. Gdy ponownie się spotkają, 
ziemski bliźniak będzie starszy.

Tunele czasoprzestrzenne

By dostać się w pobliże Gar-
gantui, statek kosmiczny musi 

6 Załoga wykonuje manewr asysty 
grawitacyjnej, polegający na wykorzy-
staniu pola grawitacyjnego ciała nie-
bieskiego, w tym przypadku czarnej 
dziury, by zmienić kierunek i prędkość 
lotu. 

Dla ciekawych świata
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odbyć podróż tunelem czasoprzestrzen-
nym. Na czym polega ta osobliwość? 
Jest to pomost między dwoma obszara-
mi. Nie bez powodu tunele czasoprze-
strzenne początkowo nazwane zostały 
mostem Einsteina–Rosena. Badacze ci 
wykazali, że z matematycznego punktu 
widzenia wewnątrz czarnej dziury mo-
że znajdować się tunel łączący dwa od-
rębne punkty. Mogą się one znajdować 
w tej samej galaktyce, lecz także 
w dwóch różnych wszechświatach. 
Obecność tuneli nie tylko umożliwiłaby 
ludzkości eksploatację Wszechświata, 
ale pozwoliłaby na podróże w czasie. 
Einstein wiedział jednak, że każdy, kto 
wpadłby w pole grawitacyjne czarnej 
dziury, zostałby przez nią rozerwany, co 
uniemożliwiłoby mu odbycie podróży 
czasoprzestrzennej. Czy mógłby zaist-

nieć przejezdny tunel? Spekulacje fizy-
ków na ten temat trwają już od kilku-
dziesięciu lat i wciąż nie ma ostatecz-
nych dowodów na istnienie takich 
obiektów. Według Kipa Thorne’a mo-
głyby one zostać stworzone np. przez 
wysoko rozwiniętą cywilizację. 

Podróże w czasie

W jaki sposób cofnąć się w czasie? Moż-
na — oczywiście sprzecznie z teorią 
względności — spróbować poruszać się 
z prędkością większą niż prędkość świa-
tła i w ten sposób zatrzymać oraz osta-
tecznie cofnąć czas. Istnieje także teoria 
Thorne’a dotycząca tuneli czasoprze-
strzennych przekształcanych w wehikuły 
czasu. W Interstellarze zaprezentowano 

Dla ciekawych świata

Tesserakt, do którego trafia bohater (https://vignette.wikia.nocookie.net/interstellarfilm/image-
s/3/36/Nl8KjBO_Imgur.png/revision/latest?cb=20141115140115)
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Podróż statku przez tunel (https://vignette.wikia.nocookie.net/interstellarfilm/images/c/cf/Image-
1430709636.jpg/revision/latest?cb=20150504032036).

Dla ciekawych świata

Kip Thorne podczas prac nad wizualizacją czarnej dziury (https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/24/
video-undefined-22836E2A00000578-600_636x358.jpg)
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nieco inne rozwiązanie. Jak już wspo-
mniałam, bohater trafia do czterowymia-
rowego hipersześcianu. Twórcy Interstel-
lara przyjęli, że czas w hipersześcianie 
ma wymiar fizyczny. Oznacza to, że 
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość 
istnieją jednocześnie. Astronauta może 
poruszać się po linii czasowej w przód 
i w tył, ale pozostaje wciąż w hipersze-
ścianie, nie może więc fizycznie przedo-
stać się do dowolnego punktu w prze-
szłości, jak to często pokazują filmy 
science fiction. Może ujrzeć dowolny mo-
ment w czasie, a do przekazania wiado-
mości i wpłynięcia na przyszłość wyko-
rzystuje jedynie grawitację.

Nolan przyjął, że sygnały grawita-
cyjne mogą podróżować w czasie 
wstecz. Jest to zasada wywodząca się 
z praw grawitacji kwantowej, dziedziny 
wciąż niezbadanej, co umożliwiło do-
wolność w konstruowaniu fabuły. 

Teoria strun — teoria wszystkiego

W świecie Interstellara istnieją wyższe 
wymiary, co doprowadza nas do jednej 
z ciekawszych hipotez naukowych. Czy 
rzeczywiście jest cień szansy, że żyjemy 
w dziesięciowymiarowym Wszechświe-
cie? Taki scenariusz zakłada teoria 
strun, zgodnie z którą nasz Wszech-
świat zbudowany jest z drgających 
strun. Szarpanie za strunę sprawia, że 
drga ona z różną intensywnością, dzię-
ki czemu powstają cząstki elementar-
ne, które są nutami. Teoria opisuje 
Wszechświat jako doskonałą symfonię 
muzyczną. 

Nazywana jest ona również „teorią 
wszystkiego”: jej potwierdzenie mogło-
by dać nam wiedzę o tym, co działo się 
przed Wielkim Wybuchem, i pozwoliło-
by zbadać strukturę Wszechświata. Od-
nieśmy to do filmu. W Interstellarze ma-
my do czynienia z istotami wyższymi — 

to one umieszczają tunel czasoprze-
strzenny w naszym Układzie Słonecz-
nym i przenoszą bohatera do hipersześ-
cianu, by umożliwić mu wpłynięcie na 
przeszłość. Istoty te mogą być ludźmi 
z odległej przyszłości, którzy zrozumie-
li strukturę Wszechświata i zapanowali 
nad nim. Czyżby rozwiązali zagadkę 
teorii strun? Dla nas, niestety, jej ekspe-
rymentalne potwierdzenie jest nadal 
niemożliwe. 

Kino uczy i bawi

Interstellar nie jest filmem z gatunku ki-
na niezależnego — choć opiera  się na 
podstawach naukowych, jest adreso-
wany do masowego odbiorcy. Z tego 
wynika zastosowanie wielu uproszczeń, 
takich jak tłumaczenie niektórych za-
sad fizyki przez jednego astronautę 
drugiemu czy przeżycia przez bohatera 
wpadnięcia do czarnej dziury. Jak na 
film fantastycznonaukowy przystało, In-
terstellar zderza nas z prawami fizyki 
i osobliwościami, które często nie miesz-
czą nam się w głowach. Warto docenić 
ten obraz właśnie za to, że podsuwa 
nam wiele tropów, za którymi możemy 
podążać, i uświadamia, że we Wszech-
świecie jest jeszcze wiele do odkrycia.

Po więcej kosmicznych treści odsyłam do źró-
deł:
M. Kaku, Hiperprzestrzeń. Wszechświaty rów-

noległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, 
przeł. B. Bieniok, E. Łokas, Warszawa 
2010.

M. Kaku, Wszechświaty równoległe. Powstanie 
wszechświata, wyższe wymiary i przy-
szłość kosmosu, przeł. B. Bieniok, E. Łokas, 
Warszawa 2012.

K. Thorne, „Interstellar” i nauka, przeł. B. Bie-
niok, E. Łokos, Warszawa 2015.

 
Karolina Pocielej 

II rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego SUM

Dla ciekawych świata
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Wattpad

Jest wielu ludzi, którzy marzą 
o tym, aby wydać własną książ-
kę. Ilu z Was chciałoby zna-
leźć swoje nazwisko na liście 
bestsellerów? Ilu z Was pisze 
lub pisało do szuflady? Może 
na blogu? A ile napisanych już 
historii na całym świecie nigdy 
nie ujrzało ani nie ujrzy świa-
tła dziennego? Wcale tak nie 
musi być. Zwłaszcza w dzisiej-
szej dobie rozwiniętych techno-
logii i ich dostępności. 

Pisanie nie jest łatwą sztu-
ką, a dziś w Internecie można 
znaleźć wiele poradników, jak 
pisać, co pisać oraz — co uwa-
żane jest za najtrudniejsze — 

jak zacząć pisać. Wiele osób 
swoją przygodę z pisarstwem 
zaczyna od mniejszych form — 
opowiadań. Nie są one tak wy-
magające jak powieść, ale ła-
two można opowiadanie roz-
budować i przeobrazić w po-
wieść. Co jednak zrobić, gdy 
mamy napisaną historię i chce-
my się nią podzielić ze świa-
tem? Bardzo często początku-
jący pisarze zamieszczają swo-
je teksty na blogach. Warto 
więc sprawdzić strony, które są 
właśnie przeznaczone do pu-
blikowania własnej twórczości.

Wattpad to platforma, któ-
ra powstała w 2006 r. Strona 
umożliwia publikację tekstów 
każdemu użytkownikowi. Moż-

WATTPAD,  
CZYLI  

JAK WYDAĆ  
WŁASNĄ TWÓRCZOŚĆ,  
I OSTATNIA WIEDŹMA

Dla ciekawych świata
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na tam znaleźć oryginalne 
opowiadania, teksty fan fic-
tion, wiersze i książki na róż-
nym poziomie literackim. Wi-
tryna nie ogranicza użytkowni-
ków, nie narzuca gatunku lite-
rackiego czy formy. Wszystko, 
co piszesz, ma swoją wartość 
i możesz to opublikować. 

Wattpad ma dużą przewa-
gę nad blogami. Można obser-
wować reakcję na opublikowa-
ny tekst. Liczbę użytkowników, 
którzy go przeczytali, skomen-
towali, zapisali, oddali głosy. 
W ten sposób tekst znajduje 
swoje miejsce w rankingu, 
a Twoja twórczość staje się 
częścią rynku publikacji elek-
tronicznych. 

Wattpad jest platformą pro-
fesjonalną i oficjalną, zatem 
na Twój tekst nie trafią przy-
padkowi ludzie. To autorzy — 
ci początkujący i ci zaawanso-
wani, fani powstałych już hi-

storii, mole książkowe, ukryte 
i odkryte talenty pisarskie oraz 
ci, którzy po prostu chcą się 
znaleźć w świecie książek 
i opowieści. 

Czy warto? Domena Watt-
pad jest obserwowana przez 
wydawnictwa, więc zdecydo-
wanie warto. Wielu autorów, 
których nazwiska dziś można 
spotkać na półkach w księgar-
niach, tak właśnie zaczynało. 
Przykładem może być Anna 
Todd, autorka powieści After. 
Opublikowała pierwszy tom na 
Wattpadzie, gdzie zyskała du-
żo fanów, co zauważyło wy-
dawnictwo Gallery Books, któ-
re następnie zdecydowało się 
podpisać z nią umowę. Jest 
jeszcze jeden argument, być 
może ważniejszy. Jeśli tworzysz 
swoje historie, to warto podzie-
lić się nimi ze światem. Niektó-
re historie są za dobre, aby 
nikt ich nigdy nie przeczytał.

Dla ciekawych świata
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Według magazynu „Publishers Week-
ly” witryna Wattpad zrewolucjonizowała 
publikację własnej twórczości internau-
tów. 

Ostatnia Wiedźma

Wattpad zrzesza czytelników i autorów 
z całego świata. Można tam znaleźć 
opowiadania na każdy temat, w każ-
dym rodzaju i gatunku. Jeśli chcieliby-
ście dowiedzieć się, co wydarzyło się 
50 lat po tym, jak Harry Potter opuścił 
Hogwart albo poznać całkiem nowy 
świat i bohaterów, to koniecznie musi-
cie tam zajrzeć. 

Jeśli nie przemawia do Was wizja 
odległych wirtualnych pisarzy, to może-
cie tam znaleźć również twórczość jed-
nej z naszych koleżanek. Aleksandra 
Pilch, która ogłaszała części swojej po-
wieści na łamach „Studens Scribit”, pu-
blikuje teraz — przy zachęcie wydaw-
nictwa — na platformie Wattpad. Jej 
powieść Ostatnia Wiedźma ukazuje się 

regularnie w odcinkach. Jest to opo-
wieść fantasy. Jej bohaterka Dalillah 
jest Wiedźmą, która utraciła swój sabat 
i musi zrobić wszystko, by nie upadła 
reszta jej świata. W końcu wszyscy wie-
dzą, że zachłanność prowadzi do zgu-
by. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się 
stało dziewczynie oraz jak potoczą się 
jej losy, jesteście fanami opowiadań Oli 
albo po prostu uwielbiacie fantastykę, 
to zachęcam do czytania. A wszystkich, 
którzy nie znają jeszcze platformy Watt-
pad, do sprawdzenia, czytania i publi-
kowania. Żaden talent nie może się 
zmarnować! 

Netografia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wattpad
https://www.wattpad.com/
https://www.wattpad.com/story/160750502-

ostatnia-wied%C5%BAma
 

Agnieszka Surówka 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

Dla ciekawych świata
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Się dzieje

Organizatorem konferencji był Instytut 
Nauk o Informacji Uniwersytetu Peda-
gogicznego. Spotkanie dedykowano 
przedstawicielom instytutów i ośrodków 
prowadzących kierunki, specjalności 
oraz przedmioty z zakresu architektury 
informacji, a także studentom AI. W ofi-
cjalnym zaproszeniu został wskazany 
główny cel wydarzenia: wymiana do-
świadczeń w zakresie efektów kształce-
nia, rozważanie obszarów badań na-
ukowych oraz wymiana poglądów i pla-
nowanie przyszłości rozwijającego się 
kierunku.

W konferencji uczestniczyli pra-
cownicy naukowi z następujących 
ośrodków: Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Kra kowie, Międzynarodowej Szkoły 
Biznesu w Jönköping (Szwecja), Uni-
wersytetu Warszawskiego, Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Uniwer sytetu Łódzkiego 
oraz Instytutu Badań Literackich Pol-
skiej Akademii Nauk. W panelach dys-
kusyjnych oraz prelekcjach udział 

I Konferencja Naukowa  
„Architektura informacji  

jako dyscyplina akademicka”  
(AIDA)

W dniach 5–6 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Ko- ■
misji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się I Konferencja Naukowa 
„Architektura informacji jako dyscyplina akademicka” (AIDA).
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Uroczyste przemówienie rozpoczynające konferencję. Od lewej: JM Rektor UP prof. Kazimierz Ka-
rolczak, prof. Michał Rogoż, dr Stanisław Skórka

Się dzieje
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Się dzieje

JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak

Peter Morville wygłasza referat
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wzięli również przedstawiciele 
firm MOL i WAYNET.

Program konferencji po-
dzielono na dziesięć sekcji te-
matycznych: światowe trendy 
w AI, kierunki rozwoju AI jako 
dyscypliny akademickiej, pro-
blemy badawcze AI, metody 
badań AI, praktyczne zastoso-
wanie AI, kształcenie archi-
tektów informacji: oferta edu-
kacyjna, wybrane problemy 
dydaktyki AI, problemy projek-
towania środowisk informacyj-
nych, przegląd studenckich pro-
jektów oraz kompetencje ab-
solwentów a oczekiwania praco-
dawców. Przedstawiono re fe  raty 
dotyczące zagadnień związa-
nych z architekturą informacji, 
użytecznością, projektowaniem 
graficznym, kształceniem z za-
kresu AI oraz kompetencjami 
absolwentów tego kierunku.

Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonał JM Rektor UP 
prof. Kazimierz Karolczak. 
Uczestników i przybyłych gości 
powitał prof. Michał Rogoż, dy-
rektor Instytutu Nauk o Infor-
macji. Po powitaniu odbyła się 
sesja plenarna, a wprowadze-
niem do dyskusji naukowej by-
ły referaty wygłoszone przez: 
Petera Morville’a — Understan-
ding Information Architecture 
i Andreę Resminiego The Ethics 
and Politics of Information Ar-
chitecture. Peter Morville 
w swojej prezentacji podkre-
ślał, że architekci informacji to 
agenci zmian, którzy, kształtu-
jąc przekonania, muszą postę-
pować zgodnie z kulturą, za-
rządzaniem i metrykami. Poka-
zał, jak to wszystko jest powią-
zane i jak w łatwy sposób moż-

na połączyć wszystkie zagad-
nienia. Andrea Resmini nato-
miast zaznaczył, że etyka i po-
lityka architektury informacji to 
świat, którego struktury są co-
raz bardziej związane z pro-
gramowaniem oraz szumami 
cyfrowymi. Obecnie żyjemy 
w postindustrialnym świecie, 
w którym architektura informa-
cji odgrywa strategiczną ro-
lę — materializuje to, co niewi-
dzialne, i ma wpływ na nasze 
rozmowy, etykę i politykę. 

W ciągu dwóch dni kon-
ferencji wygłoszono łącznie 
36 referatów w 10 sekcjach; 
pięć zaprezentowano w języku 
angielskim. Łącznie w konfe-
rencji udział wzięło 45 prele-
gentów. Tematyka wystąpień 
była bardzo zróżnicowana: 
od problemów teoretycznych 
AI po zagadnienia szczegóło-
we. W drugiej sesji, w całości 
anglojęzycznej, podjęto dysku-
sję na temat rozwoju architek-
tury informacji jako dyscypliny 
akademickiej. Wygłoszono na 
ten temat referaty: Multidisci-
plinary Paradigms in Informa-
tion Architecture (Stanisław 
Skórka); Every Representation 
Is an Interpretation — a Herme-
neutical Approach to Informa-
tion Architecture (Marcin Rosz-
kowski); Visualization of Infor-
mation as a Competence and 
an Education Method in the In-
formation Architecture Course 
(Zbigniew Osiński); Qualita-
tive Research as a Support for 
Information Architecture (Bar-
bara Kamińska-Czubała); In-
tellectual Property in Digital 
Communication in the Educa-
tion of Information Architects 

Się dzieje
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Się dzieje

Uczestnicy konferencji

Dr Stanisław Skórka wygłasza referat
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(Michał Rogoż, Iwona Pietrz-
kiewicz).

Sesja 3: Piotr Marcinkowski 
(Aleph) — Nowy interfejs Primo 
i jego współtwórcy; Wiesław 
Babik — Rola słów kluczo-
wych w architekturze informa-
cji; Jacek Tomaszczyk — Pro-
blemy terminologiczne archi-
tektury informacji; Hanna Ba-
torowska — Sztuka zarządza-
nia informacją. Deklaratywne 
i rzeczywiste przygotowanie 
do indywidualnego zarządza-
nia informacją.

Sesja 4: Robert Statkie-
wicz — Od totemów do etykiet 
internetowych. Etnografia i an-
tropologia jako narzędzia ba-
dania architektury informacji; 
Mag dalena Koziak-Podsiad ło — 
Programowanie procesu projek-
towego architektów informacji; 
Adam Szalach — Eye tracking 
jako metoda badania użytecz-
ności portali e-lear ningowych; 
Michał Sikora — Zastosowanie 
okulografii w badaniach inter-
fejsów użytkownika.

Sesja 5: Piotr Andrusie-
wicz — Meandry architektury 
informacji serwisu internetowe-
go na przykładzie strony Hu-
ba.news; Tomasz Więcek — 
Ocena jakości mobilnych wer-
sji serwisów internetowych wy-
branych bibliotek akademic-
kich; Natalia Pamuła-Cieś-
lak — Architektura informacji 
polskich platform czasopiś-
miennictwa otwartego; Sabina 
Kwiecień — Architektura infor-
macji a prasa codzienna XIX 
i XX wieku.

Sesja 6: Anita Has-Tokarz, 
Renata Malesa — Kształcenie 
w zakresie AI w Instytucie In-

formacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa UMCS w Lublinie — 
doświadczenia i wyzwania; 
Mariusz Jarocki — Architektura 
informacji a umiejętności infor-
matyczne — próba oceny pro-
gramu nauczania na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; Mariola Antczak, 
Grzegorz Czapnik, Zbigniew 
Gruszka — Koncepcja postrze-
gania architektury informacji 
w projekcie kierunku: informa-
tologia z biznesowym językiem 
angielskim w Uniwersytecie 
Łódzkim; Anna Matysek: Ar-
chitektura informacji — nowy 
kierunek studiów w Instytucie 
Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego.

Drugiego dnia konferencji 
odbyły się cztery sesje.

Sesja 7: Hanna Gaweł — 
Wizualizacja niepewnych, nie-
kompletnych i brakujących da-
nych; Przemysław Paliwoda — 
Graficzny interfejs danych licz-
bowych i statystycznych — za-
gadnienia projektowania na 
przykładzie efektów warszta-
tów ze studentami kierunków 
projektowych; Marta Czusz — 
Od M. Deweya do L. Rosenfel-
da i P. Morville’a. Architektura 
informacji w ujęciu informato-
logicznym; Beata Langer — 
Nauka o informacji w kształce-
niu akademickim architektów 
informacji.

Sesja 8: Aleksander Rad-
wański — MARC w architektu-
rze informacji — doświadcze-
nia firmy MOL w konsolidacji 
katalogów bibliotecznych; Ka-
mil Stępień — Wyszukiwanie 
odwrotne. Sposoby organizacji 

Się dzieje
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i prezentacji obrazów cyfrowych w sie-
ci WWW; Aleksandra Sojczyńska — 
Świadomość nieświadomego. Znacze-
nie „UX MIND TRICKS” w podejmowa-
niu przez użytkownika decyzji zakupo-
wych on-line; Karolina Jaworska — 
Projektowanie przestrzeni informacyj-
nej — przykład nowej strony interneto-
wej Polskiej Bibliografii Literackiej.

Sesja 9: Arkadiusz Miącz, Damian 
Barszcz, Adrian Boreński, Milena Praż-
mo, Marek Chwedczuk — Projekty 
i prace studentów kierunku: architektu-
ra informacji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie (prezentacja 
wybranych przykładów); Ewa Leś — 
Koncepcja identyfikacji wizualnej tema-
tycznych tras rowerowych w Krakowie; 
Magdalena Miś — Infografika — wi-
zualny komunikat przyszłości; Wiktoria 
Jamróz — Budowanie identyfikacji wi-
zualnej za pomocą plakatu. Architektu-
ra informacji a neuroestetyka. Sesja ta 
była w całości poświęcona wystąpie-
niom studenckim. Studenci kierunków 
AI mogli przedstawić swoje projekty 
oraz zagadnienia związane z tą dzie-
dziną.

Sesja 10: Ewa Głowacka, Małgo-
rzata Kisiłowska, Magdalena Paul — 
Kompetencje informacyjne studentów: 
samoocena i ocena przydatności. Ba-
dania porównawcze; Magdalena Cyr-
klaff-Gorczyca — Kompetencje miękkie 
architekta informacji. Potrzeby rynku 
pracy a opinie studentów; Julia Irmina 
Hladiy — Świadomość pracodawców 
na temat profilu absolwenta architektu-
ry informacji; Małgorzata Lebda — 
Kształtowanie kompetencji wizualnych 
przyszłego architekta informacji1.

Podczas drugiego dnia konferencji 
został rozstrzygnięty konkurs „Wizualne 

1 Por. Architektura informacji jako dyscyplina 
akademicka (AIDA), http://aida.up.krakow.pl (do-
stęp: 10 VI 2018).

komentarze”. Zadaniem konkursowym 
było stworzenie infografiki związanej 
z jednym z wybranych tematów: Archi-
tekt informacji — zawód przyszłości, 
Zanieczyszczenie powietrza, Problemy 
i zagrożenia społeczeństwa informacyj-
nego, temat wolny.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła 
Justyna Suder (Architektura informa-
cji — inwestycja, która się zwraca); dru-
gie miejsce — Mariola Panna (Bocheńsz-
czyna — skarbnica możliwości). Wyróż-
nienie przypadło Justynie Szczyrbie (Ar-
chitekt informacji — zawód przyszłości).

Infografika, która zajęła pierwsze 
miejsce, przedstawiała diagramy pre-
zentujące, jak ludzie się zachowują, 
wyszukując informacji w Internecie, 
oraz czym zajmuje się architekt infor-
macji: zarządzaniem informacją, syste-
mem nawigacyjnym, badaniem użyt-
kowników, oceną użyteczności oraz wi-
zualizacją danych.

Druga praca była poświęcona Boch-
ni oraz najstarszej kopalni soli w Pol-
sce. 

Praca wyróżniona przedstawiała 
kompetencje osoby zajmującej się AI: 
kreatywność, strategię, organizację, wi-
zję, plan, projekt.

I Konferencja Naukowa „Architektu-
ra informacji jako dyscyplina akade-
micka” (AIDA) zakończyła się krótkim 
podsumowaniem prof. Michała Rogo-
ża, który, zwracając się do prelegentów, 
podziękował im za przybycie i wygło-
szenie prezentacji, a studentów zachę-
cił do pogłębiania wiedzy i dalszego 
rozwoju.

 
Paulina Noworyta 

Małgorzata Szymańska 
III rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego UP

W tekście wykorzystano fotografie Mirosła-
wa Pyzika.

Się dzieje
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AZS zaprasza

AKADEMICKI  
ZWIĄZEK SPORTOWY  

UP W KRAKOWIE 

Nie samą nauką student żyje. Już na 
wstępie chciałbym Was zaprosić do ak-
tywnego uczestniczenia w życiu sporto-
wym naszej Uczelni przez przynależ-
ność do przeróżnych sekcji sportowych 
AZS UP Kraków. 

A teraz odpowiedzi na kilka pytań.

1. Czym się zajmuje AZS UP? 

AZS UP Kraków, czyli Akademicki Zwią-
zek Sportowy Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, zajmuje się pro-
mocją aktywnego spędzania wolnego 
czasu za sprawą przynależności do 
wielu sekcji sportowych, takich jak: pił-
ka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, 
pływanie, siatkówka... Wszystkie infor-
macje na temat treningów są dostępne 
na stronie AZS UP Kraków.

2. Co Wam da przynależność  
do AZS UP?

Przede wszystkim na pewno rozwinie-
cie swoje predyspozycje sportowe w da-

nych sekcjach, aktywnie uczestnicząc 
w treningach. Zaangażowanie i trud 
włożony w pracę nad sobą będziecie 
mogli zweryfikować na najwyższym po-
ziomie w Akademickich Mistrzostwach 
Małopolski lub też Akademickich Mi-
strzostwach Polski, rywalizując ze spor-
towcami z różnych uczelni kraju. Start 
w tych zawodach pomoże Wam rów-
nież zdobyć punkty do stypendium Rek-
tora za osiągnięcia sportowe, w zależ-
ności od wyniku, jaki osiągniecie.

3. Czy to coś kosztuje?

Tak, koszt przynależności do AZS to 
kwota 80 zł (opłacana jednorazowo 
w roku akademickim). Po jej opłaceniu 
dostaniecie legitymację członkowską 
AZS, która w wybranych sklepach daje 
możliwość zakupu produktów po niż-
szej cenie. Jeśli natomiast chcecie star-
tować w AMM lub AMP, musicie dodat-
kowo wydrukować i wypełnić certyfikat 
przynależności do AZS i dostarczyć go 
swoim trenerom z danej sekcji. Jeżeli 
już opłaciliście składkę członkowską, 
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stajecie się pełnoprawnymi członkami 
AZS UP Kraków i możecie uczestniczyć 
w treningach oraz brać udział w zawo-
dach w dowolnej liczbie sekcji. To, jak 
bardzo się zaangażujecie, zależy tylko 
od Was.

4. Członkostwo w AZS UP Kraków 
i co dalej?

Treningi, treningi i jeszcze raz treningi. 
Najłatwiej zweryfikować postępy przez 
czynny udział w treningach sekcji. Nie 
samymi treningami jednak człowiek ży-
je — oprócz aktywności sportowej przy-
należność do AZS UP sprzyja zawiera-
niu nowych przyjaźni, często na całe 
życie. Poznajecie ludzi o takich samych 
zainteresowaniach jak Wasze, świetnie 
się przy tym bawiąc. Oczywiście orga-
nizujemy też różne wydarzenia i impre-
zy sportowe, które odpowiednio wcześ-
nie nagłaśniamy. Są one adresowane 
do całej społeczności akademickiej. Na 
zakończenie sezonu zawsze odbywa 
się impreza podsumowująca osiągnię-

cia wszystkich naszych sportowców, 
której towarzyszy wręczenie nagród 
oraz wyróżnień przez władze Uczelni, 
trenerów i prezesa AZS.

Na sam koniec chciałbym jeszcze raz 
Was zachęcić do przychodzenia na tre-
ningi i aktywnego uczestniczenia w ży-
ciu sportowym naszej Uczelni. Nigdy 
nie jest nas za wiele, każda osoba 
może przyjść na trening i zostać człon-
kiem AZS UP Kraków. Wszystko zależy 
od Was, a efekty pojawią się z czasem. 
Zapraszamy do biura AZS, które mie-
ści się w budynku głównym UP przy 
ul. Podchorążych 2 na parterze, na 
wprost szatni. Zapraszam także do śle-
dzenia naszej strony http://azs.up.kra-
kow.pl oraz profilu na Fb https://www.
facebook.com/azs.krakow/ 

 
Dariusz Cherjan 

Członek zarządu AZS UP Kraków 
II rok pedagogiki  

społeczno-opiekuńczej  
z pedagogiką szkolną 

II rok prawa UP

AZS zaprasza

Spotkanie członków AZS UP, fot. z archiwum AZS UP
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AZS zaprasza
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Nie ma chyba definicji strefy 
komfortu, myślę, że dla każde-
go z nas znaczy ona co inne-
go. W końcu dotyczy każdego 
z nas z osobna i każdy pojmu-
je ją na swój sposób. Tylko nie 
każdy chce ją zrozumieć. Wię-
cej — większość z nas zrobi 
wszystko, żeby tej strefy nie po-
znać.

Dla mnie strefa komfortu to 
nic innego jak miejsce i czas, 
w którym czujemy się bezpiecz-
nie, dobrze. Zamykamy się 
w czymś w rodzaju bańki swo-
ich ograniczeń. Teoretycznie 
strefa komfortu brzmi dobrze. 
Siedzimy na kanapie, ogląda-
my TV, zajadając się chipsami, 
popijając piwkiem. Na ze-
wnątrz pada, jest zimno, 
a w domu cieplutko i wygod-
nie. Tworzymy swoją strefę 
komfortu. Do czasu, kiedy za-
czyna przeszkadzać nam 
brzuch albo szwankować zdro-
wie, kwitniemy w tej strefie. 
W swoim wrodzonym lenistwie 

bronimy się rękami i nogami 
przed wyrwaniem się z niej. 
A kiedy wychodzimy z tej stre-
fy, przyzwyczajamy się do no-
wych, wcześniej uważanych za 
niekomfortowe, sytuacji. Tym 
samym sprawiamy, że ta bez-
pieczna bańka staje się coraz 
większa. W końcu dojdziemy 
do momentu, kiedy nasza stre-
fa komfortu stanie się na tyle 
duża, że będzie obejmowała 
wszystkie lęki, problemy i oba-
wy, które dręczyły nas do tej 
pory. Żeby mogło do tego 
dojść, musimy naprawdę chcieć 
coś zmienić.

Kiedyś byłem wycofaną 
i zamkniętą w sobie osobą. Nie 
wyobrażałem sobie na przy-
kład, że będę przewodniczą-
cym samorządu szkolnego, 
starostą roku czy managerem 
klubu. Kiedyś nawet wstydzi-
łem się grać koncerty. Bo 
wszystkie te stany wykraczały 
poza moją strefę komfortu. 
W pewnym momencie jednak 

Gdzie zaczyna i kończy 
się strefa komfortu...

Zdrowy student
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Zdrowy student

znalazła się grupa osób, która 
uświadomiła mi, że boję się 
czegoś, co właściwie przycho-
dzi mi z łatwością. Pomimo 
strachu i chęci odpuszczenia, 
zrobiłem krok poza swoją stre-
fę komfortu. I wiecie co? To był 
najlepszy krok w moim życiu. 
W tym kontekście możemy 
określić stosowanie diety. Są 
tacy, którzy z góry zakładają, 
że i tak nie będą jej trzymać, 
więc nawet nie zaczynają. A to 
jest właśnie pierwszy krok do 
wyjścia ze swojej bezpiecznej 
sfery — oszukujemy samych 
siebie i szukamy wymówki, któ-
ra usprawiedliwi nas przed sa-
mym sobą. Cały ten temat do-
tyczy bowiem wyłącznie pracy 
nad samym sobą. Dla niektó-
rych samo uświadomienie so-
bie tego, że szukają wymówek, 
jest wyjściem ze strefy komfor-
tu. Wbrew pozorom wcale nie 
jest takich osób mało. Cały 
„proces wymówkowy” jest w ogó-
le fascynujący. Opierając się 
na własnym przykładzie, wiem, 
jak łatwo jest znaleźć wymów-
kę usprawiedliwiającą cokol-
wiek. Zjedzenie czekoladki, 
chociażby: „W sumie to dużo 
trenuję, ciągle pracuję, jestem 
na nogach cały dzień... chyba 
mogę zjeść małą kostkę...” Kto 
tak miał, łapka w górę. 

Innym razem tłumaczę się 
złym samopoczuciem. Mówię 
sobie: „Walić to wszystko, po 
co ja w ogóle trenuję?!” albo: 
„Już tydzień jem czysto... Mogę 
zjeść coś niezdrowego”. Warto 
uświadomić sobie, że KAŻDY 
miewa wymówki. Trzeba jed-
nak też wiedzieć, że jedynie 
procent ludzi ma tego świado-

mość i chce z tym walczyć. Czy 
jest na to jakiś dobry sposób? 
Nie mam pojęcia. Myślę, że 
właśnie słowo klucz w całym 
tym wywodzie to ŚWIADO-
MOŚĆ. Bez uświadomienia so-
bie tego, jak sami się potrafi-
my ograniczać, nie będziemy 
w stanie nic zmienić. Zresztą 
pewnie nawet nie będzie się 
nam chciało zmieniać czego-
kolwiek.

Kiedy już uświadomimy so-
bie własne ograniczenia, mo-
żemy zaplanować sposób, 
w jaki będziemy z nimi wal-
czyć. Zaznaczam, tylko wtedy, 
kiedy będziemy świadomi, 
z czym mamy do czynienia. 
Trzeba jasno określić, w czym 
tkwi problem, i wtedy dobrać 
odpowiedni sposób działania. 
Taki, który przede wszystkim 
będziemy w stanie zrealizo-
wać. Niech to będzie na po-
czątku mały kroczek, wprawia-
jący nas w lekki dyskomfort. 
Z czasem ten dyskomfort zmie-
ni się w coś, co da nam sa-
tysfakcję. Bo będziemy mieli 
świadomość, ile zrobiliśmy w kie-
runku bycia lepszą wersją sie-
bie. Pokonywanie wewnętrz-
nych barier jest dla mnie czę-
ścią życia i jednym z celów. 
Praca nad własną strefą kom-
fortu jest niebywale trudna, to 
fakt, ale jednocześnie szalenie 
satysfakcjonująca i warta pra-
cy oraz poświęcenia. Więc nie 
bójcie się, walczcie z własnymi 
wymówkami, ruszcie tyłki i dzia-
łajcie!

 
Michał Dyrkacz 
Manager Cityfit 

Kraków Principio
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W poniedziałek 24 września 
2018 r. w Klubie Studenckim 
„Bakałarz” odbył się wernisaż 
wystawy „Być człowiekiem”, 
na której zaprezentowano pra-
ce artystów związanych z My-
ślenicką Grupą Fotograficzną 
mgFoto. Kuratorem wystawy 
oraz gościem honorowym była 
Prorektor UP ds. Studenckich 
prof. Katarzyna Potyrała. Eks-
pozycję można oglądać do 
30 listopada br.

 
Dr Marcin Kania

Być człowiekiem

Marek Gubała
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Być człowiekiem

Grzegorz Żądło

Grażyna Gubała



Być człowiekiem 

Marek Kosiba

Robert Wilkołek

Paweł Stożek



Być człowiekiem 

Katarzyna Potyrała Anna Faber

Dariusz Pietrzyk
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Być człowiekiem

Lilianna Wolnik

Paweł Boćko
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Być człowiekiem

Stanisław Jawor

Marcin Kania
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Pamiętam ten moment, kiedy 
byłam mała i z rodzicami oglą-
dałam Kuchenne rewolucje. 
Zawsze się dziwiłam, jak Mag-
da Gessler może tak reagować 
na potknięcia uczestników pro-
gramu. Pewnie każdy kojarzy 
rozbite talerze, wylewanie zup 
na pracowników, płakanie 
i jeszcze ta bezczelność! Dzia-
ło się... Teraz jednak już potra-
fię zrozumieć jej zachowanie, 
a pomogły mi w tym... studia. 
To taki czas, gdzie człowiek 
chce się usamodzielnić, pójść 
własną drogą. Bo przecież to 
na pewno oznacza same pozy-
tywy. Już nikt za uchem nie bę-
dzie mówił: „Co ty robisz?”, 
„Stefan, jak mogłeś?”, „Dla-
czego tu jest taki bałagan”? 
Każdy z nas to zna, bo jak ina-
czej?

I nagle po wielu latach 
oczekiwania nadchodzi ten 
moment zmian. Nowe miasto, 
uczelnia, mieszkanie — wszyst-
ko przecież perfekcyjne. A jed-
nak nie całkiem. Tu właśnie 
zaczyna się robić pod górkę, 
Kochani. Trzeba wykazać się 
czymś więcej niż to, co robili-
śmy w domu rodzinnym.

Kuchnia powinna stać się 
naszym natchnieniem. Nie 
przyjechaliśmy jednak do inne-
go miasta tylko po to, by goto-
wać. Czyli hasło przewodnie: 

„Nauka na pierwszym miej-
scu”. Wiele naszego czasu po-
chłania edukacja, więc czas 
staje się towarem deficytowym. 
W kuchni niestety nie możemy 
sobie pozwolić na ekskluzywne 
i czasochłonne dania. To nie 
jest Hell’s Kitchen. Student jest 
zaradny — jego wena nie ma 
granic. A ciekawość pozwala 
odkrywać i odkrywać. Myślę, 
że każdy kojarzy słynne pa-
rówki w czajniku, pizzę pod-
grzaną żelazkiem lub tosty 
z pasztetem (kiedy zabraknie 
sera). Dzisiaj skupię się na 
czymś, co naprawdę się przy-
da. Coś, co naprawdę pomoże 
tym, którzy mają dość takiej 
„szalonej” kuchni.

Przedstawiam Wam kilka pro-
stych, smacznych i przede 
wszystkim tanich przepisów. 
Pierwszy z nich to placki z mło-
dej kapusty. 

Składniki: ćwiartka młodej 
kapusty, 2 jajka, 2 łyżki śmieta-
ny 18%, 4 łyżki mąki, 100 g żół-
tego sera, olej, pieprz oraz 
sól.

Kapustę należy pokroić, 
a w innej misce ubić jajka ze 
śmietaną, przyprawami i mą-
ką. Następnie łączymy kapustę 
z zawartością drugiej miski 
i dodajemy starty ser żółty. 
Później już tylko wykładamy ło-

WIELKI ŻART CZY WIELKIE ŻARCIE?

Najedzony student



33

patką placki na patelnię i sma-
żymy, aż staną się rumiane.

PS. Polecam do placków 
sos słodko-kwaśny.

Następny przepis jest dla tych, 
którzy mają już dość makaro-
nów (ale spokojnie, makaro-
niarze też mogą wykorzystać 
swój ulubiony składnik) — sos 
śmietanowy z pieczarkami, po-
dawany z ryżem lub ziemnia-
kami. 

Tutaj z kolei będziemy po-
trzebować: 350–400 g piecza-
rek, 1 cebulę, ząbek czosnku, 
połówkę śmietany (nieważne 
jakiej), natkę pietruszki, olej, 
pieprz i sól. 

Kroimy pieczarki w plastry, 
cebulę w kostkę, a na tarce 
ucieramy czosnek. Cebulkę na-
leży podsmażyć na złoto. Na-
stępnie dusimy pieczarki przez 
niecałą minutę. Dorzucamy czo-
snek, śmietanę, pieprz i sól (do 
smaku) oraz 2 łyżki natki z pie-
truszki. Gdyby sos był rzadki, 
możemy dodać trochę mąki po-
mieszanej z zimną wodą. 

Czas na przepis z mojej kuch-
ni, czyli jak spożytkować kiszo-
ne ogórki. 

Potrzebujemy: sera żółtego 
w kawałku, jajko, bułkę tartą, 
gotowe frytki ewentualnie ziem-
niaki, olej, majonez, no i oczy-
wiście kiszone ogórki.

Z jajka i bułki robimy pa-
nierkę, moczymy w niej ser. Na 
rozgrzany olej kładziemy pa-
nierowany ser. Smażymy goto-
we frytki lub robimy je sami ze 
świeżych ziemniaków. Ogórki 
kiszone należy pokroić i zmie-
szać z majonezem. Gotowe!

A oto przepis dla tych, którzy 
uwielbiają mięso. Danie „gyros 
na talerzu” powinien przypaść 
Wam do gustu. 
Zakupy: podwójna pierś z kur-
czaka, 1/3 główki pekińskiej 
kapusty, 2 małe pomidory, ce-
bula, ogórki kiszone lub zwy-
kłe, przyprawa kebab-gyros, 
pieprz i sól, słodka papryka, 
oliwa do smażenia, sos czosn-
kowy.

Umytą pierś z kurczaka 
kroi my na kawałki i kładzie-
my na rozgrzaną oliwę, doda-
jąc przyprawy (pieprz, sól, 
słodką paprykę oraz kebab-
gyros). Wszystkie warzywa kro-
imy i po rządkujemy na tale-
rzu. Gotowe mięsko dołącza-
my do warzyw. Doprawiamy: 
pomidorki — przyprawą do 
pomidorów lub solą, ogórki — 
solą i koperkiem, a kapu-
stę — natką pietruszki. Na 
resztę jarzyn wylewamy sos 
czosnkowy. 

Tych kilka przepisów to tylko 
kropla w morzu potraw, które 
można zrobić szybko, ze sma-
kiem i niedrogo. Myślę, że to 
dobry początek kulinarnych 
przygód studenta między wykła-
dami. Przedstawione przepisy 
oszczędzają czas i choć może 
nie są to pyszne pierogi mamy 
czy babcine kopytka, mogą jed-
nak otworzyć Wam oczy na no-
wości. Jeśli nie spróbujesz, to 
się nie przekonasz. Proste. Bądź 
otwarty na nowe możliwości 
i nie daj się nudzie. Powodze-
nia!

Patrycja Maślanka 
I rok gospodarki  
przestrzennej UP

Najedzony student
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Polska to piękny kraj, oferujący tak wie-
le. Jeśli mi nie wierzysz, to rozejrzyj się 
dookoła! Nasza ojczyzna tryska różno-
rodnością. Od gór, przez wsie, miasta, 
aż po morze — wszystko to w grani-
cach naszego pięknego kraju! Każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Ilekroć 
myślę o miejscu, w którym mieszkam, 
moje serce przepełnia ogromna 
wdzięczność, a wiem, że na mojej miej-
scowości cudowne widoki się nie koń-
czą! Czasem wystarczy otworzyć sze-
rzej oczy, by zobaczyć coś więcej niż 
zwykle, ale to coś więcej wiąże się 
z czymś więcej. Zmiana nastawienia — 
mała rzecz, a robi wielką różnicę! Oczy-
wiście wygodnie jest narzekać i szu-
kać, czego by się tu uczepić, ale po co, 
skoro rzeczy piękne i tak będą się dzia-
ły same z siebie? Na szczęście nie ma 
takiej siły w narzekaniu, która by to 
piękno zatrzymała. Chciałabym, żeby 
statystyki kłamały w związku z nami 
Polakami, wciąż narzekającymi na 
wszystko i wszystkich. Zastanów się, 
jak jest z Tobą? Cechuje Cię wdzięcz-
ność czy może jesteś mistrzem w wy-
najdywaniu kolejnych powodów, by tro-
chę ponarzekać? 

Jakiś czas temu miałam okazję wy-
jechać na dłuższy czas za granicę. 
A co człowiek prócz pracy, zwiedzania 
i życia na obczyźnie może robić? Oczy-
wiście porównywać. Oni mają to, a my 
tego nie mamy, oną są tacy, a my owa-
cy. Nie ukrywam, że porównania nie 
należą do spraw najprzyjemniejszych, 
bo wtedy wynajduje się coraz to więcej 
wad narodowych i powodów do narze-
kania... I właśnie o narzekaniu dziś 
słów parę, ale tylko w teorii, bo w prak-
tyce warto to schorzenie wyeliminować. 
Nie wiem, jak Wy, ale ja często łapię 

się na tym, że w ciągu jednego dnia 
potrafię znaleźć bardzo dużo rzeczy, 
które mi się nie podobają, spotykam 
wielu ludzi, którzy odbierają mi chęć 
uśmiechu. Pogoda mi nie odpowiada, 
bo za jesiennie. Studia wydają się ta-
kie „nieprzyszłościowe” i nudne. Komu-
nikacja zastępcza potrafi się spóźnić 
więcej niż pół godziny, podczas gdy Ty 
spieszysz się na zajęcia. Kiedy już za-
cznę narzekać, to jestem tym narzeka-
niem absolutnie pochłonięta. Mówię 
sobie, że gdyby ludzie w Polsce byli 
bardziej uprzejmi, to i ja taka bym by-
ła, gdyby inni służyli pomocą, to i ja 
nie miałabym z tym problemu. Przeko-
nuję samą siebie, że gdyby panie 
w dziekanacie nie miały na celu unice-
stwienia studenta w jak najkrótszym 
czasie, to i ja weszłabym do pokoju 
z innym nastawieniem. Gdyby nasi na-
uczyciele mieli inne podejście do pro-
wadzenia zajęć, pojawiałabym się na 
nich częściej. 

Zawsze to „gdyby”, które bardzo 
przeszkadza w działaniu, bo tak łatwo 
nas usprawiedliwia, pozwala bezkar-
nie narzekać na wszystko i na wszyst-
kich. A gdyby tak zmienić troszkę na-
stawienie i małymi krokami wpływać 
na otaczającą nas rzeczywistość? Mo-
że by tak zacząć szukać pozytywów? 
W końcu co nam szkodzi? Być człowie-
kiem wdzięcznym jest trudno, bo wiąże 
się z wysiłkiem... zmiany myślenia. 
Czasem trzeba trochę poszukać tej 
wdzięczności w samym sobie, ale 
wszystko, co wymaga zachodu, jest te-
go warte!

 
Dominika Cieślar 

III rok  
stosunków międzynarodowych UP

A GDYBY TAK ZACZĄĆ NARZEKAĆ NA TO,  
ŻE SIĘ NARZEKA? 

Moc słów
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Z notesu historyka sztuki
Henri Marie Raymond de Toulouse- 
-Lautrec-Montfa sam siebie nazywał 
moralnym samobójcą. Był to człowiek 
zniszczony przez nałogi, szokujący eks-
trawaganckim ubiorem i mieszkający 
w domach publicznych. Jego tryb życia 
i twórczość budziły skrajne opinie i gło-
sy oburzenia mieszkańców ówczesne-
go Paryża. Mimo to zapisał się na kar-

tach historii jako oryginalny i utalento-
wany artysta, który „kupił sobie wol-
ność rysowaniem”1.

Przyszedł na świat 24 listopada 
1864 r. w Albi. Pochodził z arystokra-
tycznej rodziny, w której z potrzeby 

1 Słowa Henriego de Toulouse-Lautreca, któ-
re wypowiedział po kolejnym wyjściu ze szpitala.

Czas przeszły

Fotografia malarza malującego autoportret (https://1.bp.blogspot.com/1j0Hb5zrL6c/WmYePfsd-
TEI/AAAAAAAAJ-/5Ygb82LEKwwAPBXtOb8aW55YiJlWzXn1gCLcBGAs/s1600/Guibert_2.jpg)
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Marcelle Lender tańcząca bolero w „Chilpéric”, 
1895–1896, olej na płótnie, 145 × 150 cm, Na-
tional Galery of Art w Waszyngtonie (https://3.
bp.blogspot.com/.../s1600/7595123aa005b8fe-
a7e26 d30173d5d78--henri-de-toulouse-lautrec-
toulouse-lautrec-paintings.jpg)

Divan japonais, 1892–1893, litografia barwna 
(plakat), 80 × 80 cm, kolekcja prywatna (https:// 
3.bp.blogspot.com/.../s1600/Henri_de_Toulouse- 
-Lautrec_019.jpg)

utrzymania czystej krwi i — co za tym 
idzie — majątku w rodzie praktykowa-
no małżeństwa między bliskimi krewny-
mi. Skutkowało to genetycznymi defek-
tami u poczętych w takich związkach 
dzieci. Gdy w wieku 14 lat Henri złamał 
lewą kość udową, a rok później obie, 
wskutek wady genetycznej jego kończy-
ny przestały rosnąć. Jako dorosły czło-
wiek miał nieproporcjonalnie krótkie 
nogi i prawidłowo wykształcony tors 
oraz górne partie ciała. Mierzył tylko 
142 cm. Z powodu swojej postury wy-
kluczony był z wielu dziedzin życia. Za-
jął się więc sztuką. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych XIX w. rysował ilustra-
cje do satyrycznego pisma „Le Rire”. 
Był przedstawicielem postimpresjoni-
zmu, tworzył obrazy, grafiki, litografie, 
dekoracje ścienne, ilustracje do pism 
i książek. Wywarł wielki wpływ na roz-

wój nowoczesnej grafiki. Bez wahania 
można nazwać go ojcem współczesne-
go plakatu.

Po ukończeniu studiów w prestiżo-
wej paryskiej Szkole Sztuk Pięknych ar-
tysta otworzył studio na Montmartre — 
w najbardziej rozrywkowej dzielnicy 
Paryża. Nie stronił od kieliszka i był al-
koholikiem przez większość swojego 
życia. Wiosną 1899 r. trafił na niemal 
trzymiesięczny odwyk do kliniki dr. Sé-
me laigne w Neuilly, gdzie leczył się 
z uzależnienia i załamania nerwowe-
go. Jako twórca skupiał się na przed-
stawianiu życia (w którym aktywnie 
uczestniczył) Moulin Rouge, innych pa-
ryskich kabaretów, teatrów oraz burde-
li. W swoich pracach umieszczał często 
znajome twarze zaprzyjaźnionych im-
presjonistycznych artystów, śpiewaczki 
Yvette Guilbert i Louise Weber, tancer-
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Fotografia malarza i jego modelki (https://1.bp.blogspot.com/mwDOLI-
GN7QE/WmYZwxUEJ4I/AAAAAAAAJ-Q/5zunLfC_uYIltzXYlZP28KRerOfiFMC-
wCLcBGAs/s1600/Toulouse Lautrec_in_his_workshop_with_a_nude_model_ 
%2528photo_by_Maurice_Guibert%2529.jpg)

ki i „matki” francuskiego kan-
kana. Z biegiem lat całkiem 
porzucił rozwiązania akade-
mickie i impresjonistyczne po-
szukiwania na rzecz malar-
skiej awangardy o oryginalnej 
formie. Toulouse-Lautrec nie 
bał się eksperymentować z ko-
lorami i kształtami. Używał 
kontrastowych, barwnych plam 
i komponował je z odważną 
czernią detali. Ogromne zasłu-
gi przypisuje się mu zwłaszcza 
w rozpowszechnianiu litografii 
oraz rozwoju nowoczesnego 
plakatu artystycznego, który 
w rękach grafika przybierał syn- 
tetyczną, lapidarną2 formę — 

2 Chodzi o prostą i zwięzłą formę.

a więc taką, która najlepiej 
współgra z wymogami druków 
reklamowych.

Henri de Toulouse-Lautrec 
zmarł 9 września 1901 r., ma-
jąc zaledwie 36 lat. Zostawił 
po sobie około tysiąca obra-
zów, przeszło 5 tys. rysunków 
i kilkaset plakatów. Rodzina po 
śmierci Henriego wypromowa-
ła jego sztukę. Założono m.in. 
muzeum. Dziś jego dzieła moż-
na oglądać w Paryżu, Amsterda-
mie, Chicago, Bostonie i Pra-
dze.

Niezwykłe obserwacje Tou-
lou se-Lau treca dotyczące lu-
dzi z marginesu społecznego 
z pew nością wiązały się z jego 
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Ambassadeurs. Aristide Bruant dans son caba-
ret, 1892, litografia barwna, 150 × 100 cm, ko-
lekcja prywatna (https://lauritzblogsweden.files.
wordpress.com/2012/03/toulouse-laurtrec3.jpg)

Le Chat noir (https://pariselectionblog.files.
wordpress.com/2017/07/toulouse-lautrec-le-
chat-noir.jpg?w=283&h=399)

statusem outsidera. Skrzypkowie, tan-
cerze, akrobaci i prostytutki, z którymi 
się socjalizował, byli jego przybraną 
rodziną. Utożsamiał się z nimi i po-
strzegał ich jako równych sobie, mimo 
iż w rzeczywistości był wykształco-
nym, inteligentnym człowiekiem, po-
chodzącym z wyższych sfer. Genialny 
twórca reklam i malarz był zarazem 
nieformalnym rejestratorem miejskie-
go życia belle époque3. Film „Moulin 
Rouge” i inne utwory z belle époque 
są mocno inspirowane przez jego pla-
katy, grafiki i obrazy. Henri był pierw-

3 Okres w historii Paryża między latami 1871– 
–1914, od początku III Republiki Francuskiej do 
I wojny światowej.

szym artystą, który wzniósł reklamę 
na wyżyny artyzmu. To niezwykła 
zmiana w historii sztuki — zatarcie 
granic pomiędzy sztuką wysoką (ma-
larstwo, rysunek, rzeźba) i niską (pla-
katy, logotypy i inne formy kultury wi-
zualnej). Przyznanie, że niektóre 
z jego arcydzieł były plakatami klu-
bów nocnych, w żaden sposób nie 
umniejsza ich wartości. Przeciwnie, 
w ten sposób został ustanowiony stan-
dard dla wielkich artystów komercyj-
nych od Alfonsa Muchy do Andy’ego 
Warhola.

 
Paulina Kaca 

II rok zarządzania informacją 
 i publikacji cyfrowej SUM
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Pałac Pamięci
Każdy z nas ma czasem problemy 
z przypomnieniem sobie ważnych dat, 
nazwisk czy miejsc. Dlaczego tak się 
dzieje? Czy faktycznie niemożliwe jest 
zapamiętanie tylu informacji? Czy ludz-
ki umysł ma ograniczenia, które unie-
możliwiają nam, studentom, zapamię-
tanie dat wszystkich kolokwiów w sesji 
zimowej bez zapisywania ich na kartce 
kalendarza? Na te i wiele innych pytań 
postaram się odpowiedzieć w tym krót-
kim artykule.

Problemy z zapamiętywaniem dużej 
ilości informacji to zmora każdego 
z nas w okresie egzaminów. Jak nie po-
mylić dat, nazwisk i wydarzeń, których 
znajomości wymagają wykładowcy? 
Istnieje pewien prosty, aczkolwiek wy-
magający odrobiny chęci i ćwiczeń spo-
sób, który znany jest od wieków. Więk-
szość „wzrokowców” zna tę sytuację — 
w pamięci mamy układ strony oraz 
miejsce, gdzie znajdowała się informa-
cja, o którą pyta egzaminator, ale nie 
potrafimy przypomnieć sobie jej treści. 
Dlaczego? Łatwo jest zapamiętać miej-
sce, rozkład ilustracji i akapitów, ale 
trudniej treść słów, a to przecież one są 
potrzebne, żeby zdać egzamin. Dzieje 
się tak, ponieważ ludzie mają ogromne 
pokłady potencjału w pamięci wzroko-
wo-przestrzennej. Zjawisko to wykorzy-
stywane jest w mnemotechnice, mają-
cej ponad 2000 lat. Mowa tu o Pałacu 
Pamięci. Zapewne każdy z nas słyszał 
o mnemotechnikach, czyli trikach, które 

ułatwiają zapamiętywanie, przyspie-
szają je i sprawiają, że wydobywanie 
informacji z zakątków pamięci staje się 
łatwiejsze. Skąd wzięło się pojęcie Pa-
łacu Pamięci? 

Pierwsze wzmianki o Pałacu Pamię-
ci pochodzą z dzieła Cycerona De ora-
tore. Historia tam opisana mówi o po-
ecie Symonidesie z Kos, który pewnego 
razu został zaproszony na przyjęcie, by 
zabawiać gości, i dzięki swojej nieza-
wodnej pamięci pomógł zidentyfikować 
dziesiątki osób po tragedii, jaka miała 
tam miejsce. Po wygłoszeniu swojej mo-
wy artysta wyszedł z budynku. Chwilę 
po tym zawalił się dach sali biesiadnej. 
Wszyscy obecni na przyjęciu zginęli, 
a ich ciała zostały zdeformowane do 
tego stopnia, że niemożliwa była ich 
identyfikacja. Symonides jednak przy-
szedł z pomocą i korzystając z mnemo-
techniki, odtworzył po kolei imiona 
wszystkich obecnych na przyjęciu bie-
siadników. Przyporządkował każdą 
osobę do miejsca na sali biesiadnej, 
której rozkład dobrze znał. Jak mu się 
to udało? Na czym polega tworzenie 
Pałacu Pamięci?

Pałac Pamięci to struktura budowa-
na w naszej wyobraźni. Tony Buzan 
wypowiedział kiedyś bardzo istotne dla 
tego zagadnienia zdanie: „Wyobraźnia 
to elektrownia pamięci”. Jaka elektrow-
nia? O co chodzi? Ludzka wyobraźnia 
napędza pamięć i sprawia, że jest ona 
bardziej efektywna. Ponadto zwiększa 

Burza mózgów
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kilkakrotnie jej pojemność. Sku-
teczne zapamiętywanie oparte 
jest na przetwarzaniu głębo-
kim. Oznacza to dużo łatwiej-
sze zapamiętanie informacji, 
która przedstawia dla nas kon-
kretną wartość. Przykładem 
mógłby być eksperyment, w któ-
rym zadanie polegało na za-
pamiętaniu słowa „piekarz”. 
Pierwszej grupie osób zapre-
zentowano zdanie: „Człowiek 
na zdjęciu ma na nazwisko 
Piekarz”, drugiej: „Człowiek na 
zdjęciu jest piekarzem”. Która 
grupa i dlaczego zapamięta to 
słowo lepiej? To bardzo pro-
ste — dla grupy pierwszej sło-
wo „piekarz” nie niesie żadne-
go znaczenia, ponieważ jest to 
czyjeś nazwisko, a w drugim 
przypadku jest to znany po-
wszechnie zawód. Grupa dru-
ga mogła sobie wyobrazić pie-
karza, który stoi przy piecu 
i właśnie wyciąga z niego świe-
ży i pachnący bochenek chle-
ba. Angażując nasze zmysły, 
uruchamiamy przetwarzanie 
głębokie. Grupa druga zatem 
wygrała pojedynek na pamięć 
tylko dzięki zaangażowaniu 
wyobraźni i zmysłów. Z tej sa-
mej techniki korzy stał Symoni-
des. Rozpoznając po kolei każ-
dego z obecnych za pomocą 
skojarzeń i doznań zmysło-
wych, mógł odtworzyć w wy-
obraźni salę biesiadną i miej-
sce pobytu każdej z obecnych 
tam osób. Wszystko to brzmi 
całkiem zrozumiale i przyjem-
nie, ale jak właściwie stworzyć 
swój własny Pałac Pamięci?

Podczas jego konstrukcji 
ważne jest, by wybrać miejsce, 
które bardzo dobrze znamy. 

Może być to nasz pokój w do-
mu rodzinnym, droga do pra-
cy, którą codziennie pokonuje-
my, pływalnia lub mieszkanie 
babci, u której lubimy przesia-
dywać. Nie jest ważne, co wy-
bierzemy, a jedynie to, aby 
przywoływanie szczegółów te-
go miejsca nie sprawiało nam 
trudności. Kolejnym krokiem 
jest uruchomienie wyobraźni. 
Pomoże nam tworzenie wielu 
skojarzeń, które są łatwe do 
przywołania. Mogą być za-
bawne, nietypowe i oryginal-
ne, a nawet sprośne. Wszystkie 
chwyty dozwolone, każdy lubi 
coś innego. Powiedzmy, że 
chcemy zapamiętać miejsce, 
przywódcę i najważniejszy fakt, 
który przyczynił się do wygra-
nej w bitwie pod Racławicami. 
Mamy zatem zapamiętać na-
stępujące pojęcia: Racławice, 
Tadeusz Kościuszko i kosynie-
rzy. Jako Komnatę w naszym 
Pałacu wybieramy przykłado-
wo swój pokój w domu rodzin-
nym. Stoimy przed drzwiami 
i słyszymy syk dochodzący 
z naszego pokoju. Otwieramy 
drzwi i widzimy kościotrupa 
(skojarzenie z nazwiskiem Ko-
ściuszko), który siedzi na brze-
gu naszego łóżka, trzymając 
w rękach palące się race. Przez 
okno ogląda on ogromną ławi-
cę łososia (rozbijamy „Racła-
wice” na „rac”, kojarzone z ra-
cą, oraz „ławicę” np. naszych 
ulubionych ryb). Nagle do po-
koju na jednorożcu wjeżdża 
nasz ulubiony muzyk Tadeusz 
Nalepa, trzymający w ręce ko-
sę i odcina kościotrupowi ra-
mię (jednorożec może być na-
szym ulubionym zwierzątkiem, 

Burza mózgów



41

imię Tadeusz jest tożsame 
z imieniem Kościuszki, kosa 
przypomni nam o kosynierach, 
czyli chłopach walczących ko-
sami i pikami). Z czasem mo-
żemy dodawać więcej szczegó-
łów do naszej Komnaty Histo-
rycznej. Ważne jest, by regu-
larnie odwiedzać nasze kom-
naty w celu przypomnienia so-
bie tych niesamowitych historii. 
Czy do wymyślenia takiej hi-
storii potrzebna jest ponad-
przeciętna inteligencja?

Co roku odbywają się za-
wody w zapamiętywaniu. 
Uczestnicy wzbudzili zaintere-
sowanie naukowców. Czy są 
oni wybitnie uzdolnieni? Czy 
ich mózg wygląda inaczej niż 
mózg przeciętnego Kowalskie-
go? Otóż nic bardziej mylnego. 
Zbadano uczestników tych za-
wodów i porównano ich do 
grupy kontrolnej. Jedyna różni-
ca polegała na tym, że w pro-
cesie zapamiętywania aktywo-
wali oni inne struktury mózgu. 
Używali części odpowiedzial-
nej za pamięć przestrzenną 
i sterowanie, czyli tej, która 
uaktywnia się w momencie, 
gdy tworzymy Pałac Pamięci. 
Każdy z nas może wyćwiczyć 
pamięć. Zrozumiałe jest, że nie 
wszyscy przychodzimy na świat 
z umiejętnością zapamiętywa-
nia dat, ciągów liczb i wyda-
rzeń historycznych. Pamięć, 
tak samo jak sprawność fizycz-
na, wymaga treningu. W prze-
ciwieństwie jednak do dbania 
o kondycję, aby wyćwiczyć so-
bie pamięć, potrzebujemy 
mniejszej liczby godzin trenin-
gu. Mistrzowie zapamiętywa-
nia, ucząc się technik wspoma-

gających pamięć, poświęcali 
na to 15–20 minut dziennie, 
próbując pokonać swoje wła-
sne rekordy każdego dnia.

Joshua Foer, autor książki 
Jak zostałem geniuszem pa-
mięci, w swoim wystąpieniu 
dla TEDa mówi: „[...] jeśli chce-
cie mieć niezapomniane ży-
cie, musicie stać się ludź-
mi,  którzy pamiętają o pamię-
taniu”. Tym samym zachęca 
ludzi do zbierania wspomnień, 
które są niezbędne do konstru-
owania własnego Ja. Do two-
rzenia takiej kolekcji wykorzy-
stać można wszelkie formy za-
pisu. Mogą to być albumy ze 
zdjęciami z wakacji, wpisy 
w pamiętniku o pierwszym dniu 
szkoły, a także nagrania z uro-
czystości rodzinnych. Nie 
w każdym momencie jesteśmy 
w stanie jednak do nich zaj-
rzeć — i tu z pomocą przycho-
dzi nam Pałac Pamięci. W da-
nym momencie nie doceniamy 
jego wartości. Dopiero z per-
spektywy czasu, patrząc 
wstecz, jesteśmy w stanie za-
uważyć, jak wiele te chwile 
znaczyły.
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Kraków jest typowym miastem studenc-
kim i to cieszy, ponieważ właśnie dlate-
go daje młodym ludziom najlepsze 
możliwości rozwoju. 

Pod tym względem nasza Uczelnia 
jest nie najgorsza. Dzieje się na niej, oj, 
dzieje. Wystarczy spojrzeć na tekst 
o konferencji AIDA, która odbiła się 
szerokim echem w świecie naukowym. 
Nie jest to jedyna międzynarodowa 
konferencja organizowana przez Uni-
wersytet Pedagogiczny, a na konferen-
cjach atrakcje się nie kończą.

Jak wspomniał przewodniczący Sa-
morządu, jest naprawdę wiele wyda-
rzeń, w które może być zaangażowany 
student, na które można uczęszczać, by 
zadbać o swój rozwój naukowy, posze-
rzyć umiejętności, a także takich, na 
których można się świetnie bawić. Za-
rząd Samorządu Studentów prężnie 
działa na wielu polach. To dzięki nie-
mu macie miejsca w akademikach 
i dzięki niemu co roku odbywają się ju-
wenalia. Zarząd ma wiele pomysłów, 
a jednym z najnowszych są Filmowe 
Wtorki w Klubie „Bakałarz”. Warto się 
tam udać i obejrzeć z nami film!

Dużo do zaproponowania ma też 
Biuro Karier, które jest w stanie zadbać 
o rozwój każdego z nas, wystarczy tyl-
ko się do niego udać. Biuro współorga-
nizuje wiele krakowskich wydarzeń.

Pamiętaj o tym, Studencie, że cza-
sami samo studiowanie nie wystarczy 
i warto się zaangażować w inną dzia-
łalność. Oto niektóre z naszych uczel-
nianych wydarzeń, być może któreś 
z nich Cię zainteresuje. Polecam rów-
nież obserwowanie oficjalnej strony na-
szej Uczelni (https://www.up.krakow.
pl/). Wiele się na niej dzieje i wiele też 
oferuje ona Tobie, Studencie.

Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości  
12–18 XI 2018

Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, któ-
ra ma na celu zainteresowanie przed-
siębiorczością młodych ludzi, stawiają-
cych pierwsze kroki na rynku pracy. Sa-
mo wydarzenie oprócz efektu zachęty 
pozwala również poznać własne możli-
wości, znaleźć przyszłych pracodaw-
ców oraz dowiedzieć się czegoś więcej 
o tajemniczym zjawisku ogólne nazy-
wanym biznesem.  Przez tydzień uczest-
nicy będą mogli brać udział w szkole-
niach, seminariach czy konkursach. 
Przewidziane są również spotkania 
z przedsiębiorcami i „aniołami” bizne-
su oraz wszelkiego rodzaju warsztaty.

Więcej o wydarzeniu: https://abk.
up.krakow.pl/news,498.html

A Ty, Studencie?  
Nie na konferencji?

Się dzieje na UP
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Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Dzieci i seniorzy 
w sieci — rola i miejsce zagrożeń 
cyberprzestrzeni w kontekście 
polityki społecznej” 
14–15 XI 2018

Konferencję organizuje Katedra Profi-
laktyki Problemów Społecznych wraz 
z Katedrą Gerontologii Społecznej. 
Świat wirtualny jest dość nowym zjawi-
skiem, niemniej wiele osób zauważyło 
pewne zagrożenia idące za cyberpo-
stępem. Na te zagrożenia z różnych po-
wodów narażone są zwłaszcza osoby 
starsze, młodzież a także dzieci. Pra-
cownicy naukowi postanowili skupić 
uwagę na tej problematyce, z dodatko-
wym uwzględnieniem kontekstu polityki 
społecznej. Prelekcje, a także panele 
dyskusyjne będą ogólnodostępne, po-
nieważ ów temat dotyczy każdego 
z nas.

Więcej o konferencji: https://iss.up.
krakow.pl/2018/10/18/miedzynarodowa-
konferencja-naukowa-nt-dzieci-i-senio-
rzy-w-sieci/

Międzynarodowa Konferencja 
„Tożsamość — niepodległość — 
media” 
15–16 XI 2018

Konferencja organizowana przez Insty-
tut Nauk o Informacji dotyczy roli me-
diów w tożsamości krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Sam temat nawiązu-
je poniekąd do stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości i dotyka 

wielu sfer życia międzynarodowego. 
W planach debat konferencyjnych są 
m.in. dyskusje na temat różnic histo-
rycznych poszczególnych państw, zna-
czenia mediów oraz relacji między 
przykładowymi krajami. Oto jak o wy-
darzeniu wypowiadają się organizato-
rzy: „Mamy nadzieję, że nasze przed-
sięwzięcie — oprócz realizacji zamie-
rzonych celów naukowych — przyczyni 
się do lepszego zrozumienia bliskich 
sobie narodów i społeczeństw”1.

Więcej o konferencji: https://inoi.
up.krakow.pl/o-nas/badanianaukowe/
konferencje/miedzynarodowa-konferen-
cja-tozsamosc-niepodleglosc-media/

IX Międzynarodowa Konferencji 
Szkoleniowo-Naukowa z cyklu 
„Psychiatria i sztuka” — „Dlaczego 
kolaż? Możliwości formalne 
i wyrazowe kolażu i montażu 
artystycznego w sztuce 
profesjonalistów i outsiderów” 
16–17 XI 2018

Wydarzenie towarzyszące: wernisaż wy-
stawy programowej „Dlaczego kolaż?” 
(16 XI 2018 r., godz. 18.00, Stacja Ba-
dawcza Outsider Art, Kraków, ul. Kalwa-
ryjska 29).

To już dziewiąta konferencja na ten 
temat. Cykl organizuje Wydział Sztuki 
UP w Krakowie wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Psychiatria i Sztuka im. dr. An-
drzeja Kowala oraz Sekcją Naukową 
Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego. W tym roku prelegenci 
skupią się na możliwościach wyraża-
nia swoich przemyśleń i emocji przez 
kolaż i montaż artystyczny. 

Więcej informacji: http://psychiatria-
isztuka.pl/2018/10/19/ix-miedzy na ro do-

1 https://imoi.up.kraow.pl/o-nas/badania-
naukowe/konferencje/miedzynarodowa-konferen-
cja-tozsamosc-niepodległosc-media/
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wa-konferencja-czekamy-na-panstwa-
zgloszenia/

Akademicki Bal Andrzeja 
24 XI 2018, godz. 20.00 

Studiowanie to nie tylko nauka. Samo-
rząd Studentów UP wraz z Biurem 
Współpracy z Absolwentami oraz Klu-
bem Studenckim „Bakałarz” organizu-
ją w tym roku Akademicki Bal Andrze-
ja, by uczcić odpowiednio staropolskie 
andrzejki. „Dobra muzyka, pyszne je-
dzenie i tańce do białego rana!”2 — 
zapewniają organizatorzy, a Wam, dro-
dzy Czytelnicy, pozostaje się tylko prze-
konać, czy dotrzymają słowa.

Więcej o wydarzeniu: https://www.
facebook.com/events/112341853018445

XXI Kongres Polskiego 
Towarzystwa 
Neuropsychologicznego 
„Neuropsychologia 
i neurologopedia. Mózg i język 
w procesie poznawania świata” 
30 XI–1 XII 2018

Organizatorami są Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie oraz Polskie 
Towa rzystwo Neuropsychologiczne. Te-
mat brzmi trochę przerażająco, tak na-
prawdę jednak niejednokrotnie udo-
wodniono, jak ogromny wpływ ma 
neuro logia na nasz organizm. Celem 
konferencji jest pogłębienie wiedzy dia-
gnostycznej z tego obszaru badawcze-
go. W kręgu zainteresowań prelegen-
tów będą m.in. takie tematy, jak: mózg 
a język — neurobiologiczne uwarunko-
wania mowy; dwu- i wielojęzyczność 
a poznawanie świata; utrata możliwoś-
ci porozumiewania się; od mózgu bio-

2 https://www.facebook.com/events/11234185- 
3018445

logicznego do społecznego i kulturowe-
go.

Więcej o konferencji: https://kongre-
sptn.up.krakow.pl/

34. Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Problematyka badawcza 
geografii przemysłu i usług” 
3–4 XII 2018

Organizatorzy: Zakład Przedsiębior-
czości i Gospodarki Przestrzennej In-
stytutu Geografii, Komisja Geografii 
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego, Komisja Nauk Ekonomicz-
nych i Statystyki Oddziału Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie. Celem konfe-
rencji będzie porównanie badań z róż-
nych części świata dotyczących m.in.: 
koncepcji metodologicznych na polu 
geografii przemysłu i usług, lokalizacji 
i rozwoju przedsiębiorstw przemysło-
wych oraz usługowych w kontekście po-
stępującego rozwoju cywilizacyjnego 
i kształtowania gospodarki opartej na 
wiedzy czy też zmiany struktur działo-
wych przemysłu w różnej skali układów 
przestrzennych. Organizatorzy o konfe-
rencyjnych planach mówią w ten spo-
sób: „W nawiązaniu do jubileuszu stu-
lecia działalności Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego mamy zamiar 
podjąć próbę zarysowania rozwoju pro-
blematyki badawczej geografii przemy-
słu i usług na tle procesów industriali-
zacji, traktowanych w ubiegłych latach 
jako podstawowy czynnik rozwoju spo-
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łeczno-gospodarczego i kulturowego 
oraz kształtowania struktur regional-
nych, a także przemian tych sektorów 
gospodarki w warunkach transformacji 
gospodarki narodowej”3.

Więcej informacji: http://www.indu-
stry.up.krakow.pl/?page_id=6

II Międzynarodowa Konferencja 
„Komunikacja międzykulturowa” 
6–7 XII 2018

Organizatorami wydarzenia są: Kate-
dra Metodologii Badań Społecznych 
oraz Katedra Socjologii Komunikowa-
nia, Organizacji i Zarządzania Instytu-
tu Filozofii i Socjologii UP w Krakowie. 
Pojęcie komunikacji międzykulturowej 
w naszym zglobalizowanym świecie 
jest coraz częś ciej wykorzystywane 
przez badaczy społeczeństw wielu na-
cji. Tematyka interakcji między ludźmi 
nie miałaby obecnie sensu, gdyby nie 
była również ujmowana w kontekstach 
międzynarodowych. Podczas prelekcji 
zostaną poruszone zagadnienia: komu-
nikacji międzykulturowej jako przed-
miotu badań, metodologii badań ko-
munikacji międzykulturowej, wymiarów 
komunikacji międzykulturowej, kompe-
tencji i umiejętności potrzebnych w ko-
munikacji międzykulturowej, zrówno-
ważonego rozwoju relacji międzykultu-
rowych jako formy integracji społecz-
nej, komunikacji międzykulturowej wer-
balnej i niewerbalnej, komunikacji mię-
dzykulturowej w organizacjach, relacji 
interpersonalnych w kontekstach mię-
dzykulturowych, barier i czynników 
wspierających w komunikacji między-
kulturowej, tożsamości kulturowej, róż-
norodności kulturowej, wielokulturowo-
ści i komunikacji międzykulturowej, ra-
sizmowi, ksenofobii, etnocentryzmowi, 

3 http://www.industry.up.krakow.pl/?page_
id=30

europocentryzmowi, globalizacji i ko-
munikacji międzykulturowej. Wagę kon-
ferencji dodatkowo podkreśla to, że zo-
stała ona objęta honorowym patrona-
tem Rektora naszej Uczelni prof. Kazi-
mierza Karolczaka. 

Więcej o konferencji: http://www.ifis.
up.krakow.pl/miedzynarodowa-konfe-
rencja-komunikacji-miedzykulturowej-
in sty tut-filozofii-i-socjologii-up-6-7-grud-
nia-2018/

Media w teatrze/teatr w mediach 
(3. Konferencja Naukowa w rocznicę 
śmierci Tadeusza Kantora) 
8 XII 2018

W dzisiejszym świecie kontakt z media-
mi staje się tak częsty, że nawet nie za-
uważamy, w jak wiele nowych aspek-
tów naszego życia wkraczają. Problem 
ten dostrzegli organizatorzy tego wyda-
rzenia, którzy twierdzą: „Konferencja 
ma na celu przedyskutowanie sposo-
bów nasycania współczesnej przestrze-
ni teatralnej technologiami medialny-
mi”4. Panele dyskusyjne będą dotyczy-
ły zagadnień: historii teatru telewizji, 
ekranów dynamicznych i statycznych 
w teatrze, form teatralnych i para-
teatralnych w Internecie, narracji trans-
medialnych na teatralnej scenie, współ-
czesnej krytyki teatralnej czy też funk-
cjonalności technologii medialnej 
w teat rze lub teatralnego testowania 
technologii przyszłości.

Więcej informacji: http://badania-
media.up.krakow.pl/index.php/pl/

 
Patrycja Pancerz 

II rok zarządzania informacją 
 i publikowania cyfrowego SUM

4 https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/nad-
chodzace-wydarzenia/38-media-w-teatrze-teatr-w-
me diach-3-konferencja-naukowa-w-rocznice-
smierci-tadeusza-kantora
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Tworząc bilans roku pracy w zawodzie 
pedagoga szkolnego, myślałam o tym, 
jakie zdarzenie może być najtrudniej-
sze. Do mojego gabinetu przychodzą 
z reguły uczniowie z konkretnymi pro-
blemami, jest zatem to praca skoncen-
trowana przede wszystkim na działal-
ności zaradczej wobec złożonych pro-
blemów. Nasi uczniowie zginęli w wy-
padku. Ta tragedia nie dotknęła jedy-
nie ich rodziców. Wiele ich kolegów 
i koleżanek nie potrafi sobie poradzić 
z tą sytuacją. Trzeba przeprowadzić in-
terwencję kryzysową. Pierwsza moja 
rozmowa w gabinecie pedagoga szkol-
nego odbyła się właśnie z uczennicą 
I klasy technikum, która przyszła z pła-
czem, bo Martyna jednak w szpitalu po 
wypadku umarła. Rozmowa trwała go-
dzinę, dziewczyna się uspokoiła, ale 
przeniosła cały swój bagaż emocjonal-
ny na mnie — nowego pedagoga... 

Wcześniejsi pedagodzy odchodzi-
li — odziedziczyłam po nich klasy, 
w których uczniowie popełnili samobój-
stwa. W jednej chwili te wszystkie spra-
wy znalazły się na mojej głowie, a na 
studiach nie przygotowywano nas do 
rozmów o śmierci... Czy to jest trudne? 
Nie, o wszystkim można rozmawiać. 
Czy łatwo pozbyć się owego bagażu 
emocjonalnego? Uczniowie przychodzą 
z kolejnymi problemami i wtedy nasu-
wa się pytanie, czy jest coś gorszego 
w tej pracy niż przeżyć śmierć swojego 
ucznia? Chyba tak. Można np. wysłu-

chać opowieści uczennicy o tym, jak 
stała się ofiarą gwałtu zbiorowego 
i sięgnęła po narkotyki... 

Wspomniany wypadek był dla 
uczniów pierwszym mocnym doświad-
czeniem śmierci, które wprawiło całą 
społeczność szkolną w traumę i stało 
się punktem rozważań o tym, co może 
stać się trudniejszego.

Kiedy przychodzą następne wstrzą-
sy w tej pracy, człowiek sztywnieje emo-
cjonalnie, stosuje mechanizm obronny. 
Z  zewnątrz zimny spokój, ale w środ-
ku nie sposób nie odczuwać tego 
wszystkiego i nie mieć tego ciągle z ty-
łu głowy. 

Kiedy umierają Twoi uczniowie — 
masz 28 lat, a oni nie ukończyli 18 — 
mimo wszystko myślisz, że nie tak mia-
ło być. Powinni żyć, a ty na koniec 
szkoły powinieneś im podbić obiegów-
ki1, czasem słysząc śmiech, że nie mie-
liśmy okazji spotkać się przecież w ga-
binecie przez cały czas nauki. A kiedyś, 
przykładowo: na targach edukacyj-
nych, wpadlibyśmy na siebie przypad-
kiem, ja pytałabym: „To jakie te studia/
praca?”. Albo nasze drogi zupełnie by 
się rozeszły i też nie byłoby źle. Bo na 
tym właśnie polega życie. Jak ktoś nie 
ma jeszcze 20 lat, a ktoś inny dobiega 

1 Karta obiegowa — formularz służący do 
rozliczenia się pracownika z zakładem, z którego 
odchodzi (https: //sjp.pwn.pl/sap/karta-obiegowa; 
2469847.Html).

Kiedy umierają uczniowie... — 
trauma nauczyciela? 

Esej
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trzydziestki, to jeszcze nie jest czas, by 
myśleć o śmierci, przygotowywać się, 
rozmawiać o tym i przechodzić ze swo-
imi uczniami długi proces żałoby... Jest 
to jednak myślenie naiwne, trzeba mó-
wić młodym ludziom, że nie jesteśmy 
nieśmiertelni, bo wszyscy czasem o tym 
zapominamy. Niemniej to wydarzenie 
włączyło nauczycielom czerwone lamp-
ki w głowach na stałe. Staliśmy się wy-
czuleni. Kiedy uczniowie byli pod na-
szą opieką, czuwaliśmy nad nimi jak 
nigdy wcześniej. Wychodząc na wy-
cieczkę, nie tolerowałam u tych prawie 
dorosłych ludzi znikania z zasięgu 
wzroku nauczyciela. 

Nie jest to efekt traumy, ale stan 
podwyższonej czujności, który pozosta-
nie chyba na zawsze. To odziedziczy-
łam z pracy w szkole średniej w Wado-
wicach. W Krakowie, w szkole prywat-
nej, otworzyłam puszkę Pandory, ponie-
waż starałam się wyczuć każdą poten-
cjalnie niebezpieczną sytuację. Szybko 
natrafiłam na uczniów z myślami sa-
mobójczymi, ofiary przemocy domowej 
czy też na osoby, które popadły w uza-
leżnienie od narkotyków (skala tych 
problemów była przytłaczająca, nie na-
dążałam rozmawiać z uczniami). Doro-
śli są rozczarowani młodymi, ale to 
właśnie my stworzyliśmy im świat, 
w którym są narkotyki i przemoc. Nie 
jest też łatwo nauczycielom, którzy do-
wiadują się, że ich uczeń znalazł się 
w więzieniu, bo zabił człowieka, nim 
zdążył ukończyć szkołę... 

Zajmuję się interwencją kryzysową 
skierowaną do młodzieży w żałobie 
w fundacji w Krakowie. Wpływ na to 
miała wspomniana sytuacja doświad-
czenia śmierci moich uczniów. Miesiące 
rozmów z nimi zapewniły mi tyle do-
świadczenia, by móc udzielać wsparcia 
innym młodym ludziom w radzeniu so-
bie z przeżyciami towarzyszącymi śmier-
ci. A czy ja umiem sobie z tym radzić? 

Sądzę, że jest wiele problemów, które 
możemy jakoś w sobie wyciszyć, ale za-
wsze gdzieś będą one w nas tkwiły. 

Nie ma problemu ucznia, którego nie 
jestem w stanie przyjąć i się nim zająć. 
Właśnie „obdarowano” mnie zajęciami 
socjoterapeutycznymi dla naszych 
uczniów. Podarowano mi także szkolny 
wolontariat, w którym jest szansa obco-
wania z pozytywnymi doświadczeniami. 
Przyjęłam także obowiązki bibliotekarki 
i jestem opiekunką koła redaktorskiego. 
W ciągu dnia z reguły prowadzę 3–5 lek-
cji. Przychodzę do pracy przed czasem 
i zdarza się, że muszę zostać po godzi-
nach. Ile może się zdarzyć w ciągu 
dnia... To trudno opisać. We wrześniu 
miałam okazję choć na chwilę usiąść za 
biurkiem... Pomyślałam, iż na pewno za-
raz ktoś przyjdzie z jakąś poważną spra-
wą i trzeba będzie sprawnie zainterwe-
niować... 

Szybko się ocknęłam i wyłączyłam 
emocje. Pedagog nie może wkręcić się 
w takie myśli, choć jest tylko człowie-
kiem. Mimo wszystko musi zapewnić in-
nym spokój i opracowywać plan działa-
nia oraz czuwać nad jego realizacją. 
Momenty kryzysowe się zdarzają, ale 
gdy ciągle jest się w pracy, to wydaje 
się, że wszystko dzieje się tak szybko. 
Jest skupienie, determinacja, aktywność 
utrzymuje się na stałym poziomie. Po-
dobnie jest z urzędnikiem, który spraw-
nie załatwia problem. I o to głównie 
chodzi. Zawsze jednak dochodzą emo-
cje. Jeden z uczniów spytał, jak funkcjo-
nuje pedagog, skoro tyle cudzych pro-
blemów ma na głowie, i czy sam musi 
chodzić do psychologa? To trudne, ale 
po to jesteśmy, by „dzieciaki” nie zosta-
wały same ze swymi problemami (bo 
mimo wszystko to jeszcze dzieci i tak 
patrzymy na swoich uczniów). 

 
Katarzyna Lisowska 

II rok filologii polskiej SUM
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Duszę sprzedam,
By przywrócić kolejność —
Najpierw ja, nauczyciel, umieram.

Odpowiedzialny był każdy —
Nowy, stary nauczyciel, człowiek z ulicy, gdzie wszyscy się znali. 

***

I choć nie ma wojny —
Musiałam bez przygotowania prowadzić lekcje o tym, jak się umiera,
Nie mając o tym pojęcia — 
I odprowadzać w szpitalu po wypadku (czasem też chorobie) umierających 

[uczniów
Wprost do grobu, a resztę odciągać od myśli dołączenia 
Do swoich przyjaciół. 
I pogrzeb nie był ostatnim gwoździem w trumnie. 
Całą społeczność szkolną po trochu 
Zakopano w tej ziemi.
To byli nasi uczniowie, 
Którym oddawaliśmy swój czas, dobre myśli i emocje.
Uczyliśmy ich może za mało z lekcji śmierci,
Że nie uwierzyli, że są nieśmiertelni... Zdawało nam się, że są na to za młodzi,
By zatruwać ich świat cierpieniem. 
Bardziej tylko chyba od widoku tych strzaskanych samochodów
Strzaskane były nasze uczucia. 
A my dalej musieliśmy wsiąść w życie
I odjechać. Przejść do porządku dziennego.
Nowi uczniowie ciągle przychodzili,
Ale każdy był już inny od tych, których nie było. 
Tylko my, nauczyciele, wiedzieliśmy 
Jak drżymy, by nie powtórzyć scenariusza z umierania,
Bo nauczeni historią — wiedzieliśmy, że to stale się powtarza.
Jak największe przekleństwo — najnaturalniejsze prawo życia.
Odpowiedzialny był każdy —
Nowy, stary nauczyciel, człowiek z ulicy, gdzie wszyscy się znali. 

Esej
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***

Uczniom naszym z Centrów Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wadowicach, którzy odebrali sobie życie 

A jakby w końcu pedagog stanął na oknie
I wyskoczył... 
Pedagog szkolny tym się różni od reszty,
Że zdaje się, iż on nie ma 
Szatańskich myśli. 
Człowiek nie różni się od człowieka niczym.
Jeśli Ty dziś wyskoczysz przez okno —
To znaczy, że może to zrobić każdy —
Nauczyciel, uczeń, ksiądz — ja też mam prawo wybierać.
I kiedy chcę 
Cierpię — cierpiąc
Uzmysławiam sobie cały ból istnienia —
To wielka lekcja człowieczeństwa, 
Która pozwala zrozumieć, co czuje
Mały człowiek, który czeka
Przed moim gabinetem
Dorosłego człowieka. 
Lubię prowokować do istnienia. 
Duszę sprzedam,
By przywrócić kolejność —
Najpierw ja, nauczyciel, umieram.
Bez traumy widoku trumien moich uczniów. 
Uznaliśmy zgodnie, że to były wciąż dzieci,
Które nie doświadczyły dorosłego życia,
Choć mieliśmy od nich często
Trochę więcej lat,
Ale jednak — poznaliśmy bardziej świat. 

Wchodząc w szpital
Czuję się jak w piekle —
Przegraliśmy przecież czyjeś życie... 
Odpowiedzialny był każdy —
Nowy, stary nauczyciel, człowiek z ulicy, gdzie wszyscy się znali. 

Bezradność
Ostatnie słowa nad łóżkiem uczennicy —
Przekleństwo i — „tylko na koniec nie umieraj”... 
To pierwsza i ostatnia sytuacja,
W jakiej zobaczono bezradność szkolnego pedagoga i psychologa,
Który na koniec rozpłakał się jak dziecko... 
„Niech ćpają, na nauczycieli srają, ze wszystkim sobie poradzimy,
Tylko niech gówniarze nam tego nie robią, że umierają”... —
Skomentowała anglistka... 
Byłam z nich trzech tylko pedagogiem. 

Esej
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Tadżykistan ekspres,  
czyli  

szybka wizyta  
w Azji Centralnej

W tym numerze „Studens Scribit” od-
wiedzimy jedno z mniej znanych państw 
na świecie, leżące na terenie Azji Cen-
tralnej — Tadżykistan. Kraj ten powstał 
po rozpadzie ZSRR w latach dziewięć-
dziesiątych XX w. i do tej pory nie by-
wał miejscem dość chętnie odwiedza-
nym przez turystów. Także informacje 

o tym regionie w mediach oraz prze-
wodnikach są skąpe. Tadżykistan jest 
krajem górskim, a połowa państwa le-
ży na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. 
Pierwszy widok tego obszaru z samolo-
tu jest dosyć niezwykły... Rozległe ob-
szary spalonej słońcem górskiej pusty-
ni, ponad którą wyrastają wysokie, po-

Lądowanie w Duszanbe
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kryte lodowcami szczyty Pamiru oraz 
innych tadżyckich pasm górskich. Przy 
dobrej pogodzie i dogodnym miejscu 
na pokładzie samolotu można także na 
horyzoncie dostrzec szczyty Karakorum.

Duszanbe

Stolica Tadżykistanu wita gości piękny-
mi widokami jeszcze przed lądowa-
niem. Dostrzec można m.in. najwyższą 
górę w kraju — Szczyt Ismaiła Sama-
niego o wysokości 7495 m n.p.m., zna-
ny także pod starą nazwą, jako Szczyt 
Komunizmu, która funkcjonowała do 
1998 r. Lotnisko w Duszanbe jest poło-
żone dosyć nietypowo. Pas startowy 
oraz budynki terminalu znajdują się 
w strefie gęstej zabudowy w południo-
wej części miasta, z której do ścisłego 
centrum można się przemieścić space-
rem zajmującym kilkadziesiąt minut. 
Komunikacja w stolicy oraz całym kra-
ju nie należy do łatwych z powodu bra-
ku autobusów. W Duszanbe działają 

tylko pojedyncze linie, a za miasto moż-
na dojechać jedynie samochodem. Sto-
lica leży na skrzyżowaniu starych szla-
ków handlowych pomiędzy Afganista-
nem a Kirgistanem i Uzbekistanem. Sa-
mo miasto przypomina bardziej obsza-
ry Pakistanu oraz Indii niż typowego 
postsowieckiego kraju. Najczęstszym 
i najbardziej widocznym nawiązaniem 
do politycznej przeszłości obszaru jest 
wszechobecna cyrylica.

Zapora Nurecka

Tadżykistan jest znany na całym świe-
cie z budowy olbrzymich sztucznych 
tam na lokalnych rzekach. Obecnie 
najwyższą zaporą kraju jest zapora 
Nurec ka na rzece Wachsz, o wysokości 
300 m. Jednym z głównych celów jej 
budo wy była produkcja energii elek-
trycznej oraz poprawa warunków hy-
drologicznych rolnictwa w tym suchym 
zakątku Azji Centralnej. Będąca w la-
tach 1980–2013 najwyższą zaporą świa-

Duszanbe
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Duszanbe

ta Zapora Nurecka została zepchnięta 
na drugie miejsce przez chińską zapo-
rę Jinping-I, o wysokości 305 m. Ten za-
szczytny tytuł prawdopodobnie wkrótce 
powróci na terytorium Tadżykistanu, 
gdyż w budowie jest zapora Rogun, 
której wysokość ma nieznacznie prze-
kroczyć 305 m.

Jezioro Iskandarkul

Obszary górskie Tadżykistanu to nie 
tylko siedmiotysięczniki oraz olbrzymie 
lodowce (na terenie tego państwa znaj-
duje się najdłuższy lodowiec ziemi po-
za terytorium Arktyki oraz Antarkty-
dy — Lodowiec Fedczenki o długości 
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Jezioro Iskandarkul

Duszanbe

77 km). Ciekawym geograficznie i od-
miennym krajobrazowo obszarem są 
dosyć wysokie (najwyższy szczyt osią-
ga wysokość 4643 m n.p.m.), ale jedno-
cześnie bardzo suche Góry Hisarskie. 

Na ich terenie znajduje się polodowco-
we jezioro Iskandarkul, będące jedną 
z najważniejszych atrakcji turystycz-
nych kraju. W czasach Związku Ra-
dzieckiego Iskandarkul było jednym 
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W centrum kraju 
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z najbardziej znanych jezior górskich 
na terenie całego kraju.

To tylko niektóre atrakcje, które 
można zobaczyć na terytorium Tadży-
kistanu.

Zróżnicowana geograficznie, przy-
rodniczo oraz kulturowo Azja Central-
na zaprasza!

Marek Żołądek 
Klub Studencki „Bakałarz”

Przerwa na lunch w Górach Hisarskich

W tekście wykorzystano fotografie Autora.
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W drodze do tunelu Anzob

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

W drodze do Duszanbe. Szczyt Ismaila Samaniego (do 1998 r. Szczyt Komunizmu; 7495 m 
n.p.m.) — najwyższy szczyt Tadżykistanu oraz Pamiru
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Zapora Nurecka

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Zapora Nurecka — zrzut wody z jeziora

W Górach Hisarskich


