
„Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy” — 
powiedział Ambrose Bierce. Ta przewrot
ność towarzyszy nam już od stuleci. Bo 
czym tak naprawdę jest mózg? Zlepkiem 
zwojów czy ludzkim komputerem? A może 
i tym, i tym po trochu?

Samo zdefiniowanie mózgu w jednym 
zdaniu jest trudne, nie mówiąc już o innych 
aspektach. Dlatego też tematem dzisiej
szego numeru stał się mózg i to, jak jest wy
korzystywany przez ludzi. O psychopatii 
opowie Aleksandra Kloc, a to, jak działa 
dziecięcy mózg, przetwarzając wiersz, zre
lacjonuje Marcelina Zajda. Twórczą stronę 

mózgu opiszą Paulina Kaca i Marcelina Le
gutko, a jego cierpienie i okrucieństwo 
przedstawi w wywiadzie z dr n. med. Marią 
Ciesielską Katarzyna Lisowska. 

„Komputer ma nad mózgiem tę przewa
gę, że się go używa” — stwierdził Gabriel 
Laub. Dlatego też zachęcam Was, drodzy 
Czytelnicy, do wykorzystania Waszych móz
gów i przeczytania artykułów, które zamiesz
czamy w bieżącym numerze. 

Ze studenckim pozdrowieniem!
 

Patrycja Pancerz 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up

Zamykamy rok 2018 i otwieramy no
wy — 2019. Poprzedni rok był dla nas 
intensywny, pełen nowych doświadczeń 
i zmian. Dał nam sporo cennych lekcji. 
Zakończyliśmy go serią wydarzeń zor
ganizowanych przez nasz samorząd. 

W październiku spotkaliśmy się na 
halloweenowej imprezie tematycznej, 
zorganizowanej we współpracy z klu
bem „Choice”. Listopad rozpoczęliśmy 
pierwszym spotkaniem z cyklu „Filmo
we Wtorki”, który organizuje klub „Ba
kałarz”. W kinowej atmosferze, racząc 
się pysznymi przekąskami, obejrzeli

śmy projekcję pierwszego filmu — Take 
Shelter. Po filmie chętni mogli uczestni
czyć w dyskusji na temat fabuły. 16 li
stopada odbyła się kolejna impreza te
matyczna w klimacie fenomenalnego 
serialu Dom z papieru. Kostiumy i at
mosfera w klubie zapewniły wszystkim 
niezapomniane wrażenia. Z końcem li
stopada miłośnicy gier planszowych 
mogli spotkać się w Auli Głównej, aby 
wspólnie spędzić czas oraz zagrać 
w ulubione gry. Grudzień minął szybko 
i intensywnie. Rozpoczęliśmy go wyjaz
dem, zorganizowanym wraz z biurem 
podróży Obozy Na Topie, do Pragi na 
jarmark świąteczny. Świąteczna atmo
sfera udzieliła się wszystkim. Przyszedł 
czas na dwa kolejne wydarzenia z cy
klu „Filmowe Wtorki”; drugie z nich by
ło efektem współpracy z Niezależnym 
Zrzeszeniem Studentów. Poruszyliśmy 
na nim temat nowotworów krwi. 6 grud
nia tradycyjnie naszą uczelnię odwie
dził Święty Mikołaj, który zarażał 
wszystkich pozytywną energią i dla 
każdego miał coś słodkiego. Dzień za
kończył się imprezą, przygotowaną 
wraz z klubem „Afterbang”. W grudniu 
nie zabrakło też czegoś dla rozsmako
wanych w kuchniach z całego świata. 
Nasi studenci przygotowali dla swoich 
kolegów i koleżanek ucztę, składającą 
się z potraw z takich krajów, jak: Wło
chy, Ukraina, Hiszpania, Francja i wie
le innych. 

Wróciliśmy na uczelnię po Nowym 
Roku, oczekując kolejnych wyzwań, zmo
tywowani, pełni energii, gotowi do dzia

Wycieczka do Pragi (z archiwum Samorządu 
Studentów UP)
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łania i z masą nowych pomysłów. Pomi
mo że to dopiero początek, mamy za so
bą „Filmowy Wtorek”, karnawałową im
prezę w klimacie superbohaterów oraz 
warsztaty instruktora robotyki, zorgani
zowane przez Krainę Twórczości spe
cjalnie dla naszych studentów. Ponow
nie, przy współpracy z biurem podróży 
Obozy Na Topie, wyjechaliśmy na week
end. Tym razem za cel obraliśmy 
Szczawnicę. Zimowe szaleństwo na sto
ku, łyżwach, kuligu i podczas wspólnych 
zabaw pozwoliło na chwilę zapomnieć 
o zbliżającej się wielkimi krokami sesji 
zimowej. 17 stycznia w Auli im. Danka 
gościliśmy pana Szczepana Brzeskiego, 
który zdobył Mount Everest. Zainspiro
wani tym, że możemy zdobywać własne 
szczyty, zaczęliśmy przygotowania do 
serii egzaminów i zaliczeń.

W planach mamy masę wydarzeń 
i niespodzianek dla studentów naszej 
Uczelni. Zaczynamy już w marcu od 

balu karnawałowego, na który serdecz
nie wszystkich zapraszamy. Przygotuje
my również coś dla pań w związku 
z ich świętem. W kwietniu czekają nas 
coroczne wybory Najmilszej i Najmilsze
go Studenta UP. Planujemy kontynua
cję „Filmowych Wtorków” oraz wiele 
nowych wydarzeń i konkursów. Pracuje
my również nad ogromnym projektem 
dla naszej społeczności akademickiej. 
Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie 
możemy się doczekać chwili, gdy bę
dziemy mogli zdradzić więcej szczegó
łów!

Zapraszamy Was serdecznie do 
śledzenia naszej strony internetowej, 
Instagramu i Facebooka. Na wszyst
kich, którzy pragną dołączyć do nasze
go składu, czekamy w pokoju 48B przy 
ul. Podchorążych 2.

Kamila Kowalczyk 
Zarząd  

Samorządu Studentów UP

Haloweenowa impreza w klubie „Choice” (z archiwum Samorządu Studentów UP)
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Mroczna strona medycyny
Wywiad z dr n. med. Marią Ciesielską

Obecnie dr Marię Ciesielską spotykam przede wszystkim w Oświęci ■
miu, a dokładnie w rejonach Archiwum muzealnego, ponieważ ja także spę
dziłam tam wiele czasu, przeszukując materiały historyczne. Doktor Cie
sielska jest również bywalczynią konferencji odbywających się w Oświęci
miu. Chętnie poświęca swój czas, by podzielić się licznymi informacjami 
i anegdotami.  

K. L.: W maju 2016 r. była Pani na 
naszej Uczelni, sprawując opiekę 
medyczną nad Haliną Birenbaum 
w czasie jej podróży do Polski. 
W Krakowie poznałam lekarki, któ
re także interesowały się losami by
łych więźniów obozów koncentracyj
nych, podróżowały z nimi, mając na 
uwadze podeszły wiek podopiecz
nych. Jaka jest historia Pani współ
pracy z byłymi więźniami i co w tym 

doświadczeniu jest dla Pani szcze
gólnego? 

M. C.: Moja współpraca z byłymi więź
niami jest zawsze kwestią indywidual
nej relacji i — jak każdy związek mię
dzyludzki — wymaga czasu oraz przy
zwyczajania się do siebie. Odkrywam 
w kontaktach z ludźmi starszymi inną 
dynamikę, tak jakby podeszły wiek nie 
pozwalał marnować cennego czasu. 
Jednocześnie osoby takie jak Halina Bi
renbaum mają wysokie wymagania 
wobec swoich rozmówców, a potem 
przyjaciół. Są to wymagania lojalności 
i szczerości.

Nie przeszła bez echa publikacja 
książki Pani autorstwa Szpital obozo-
wy dla kobiet w KL Auschwitz-Birke-
nau (1942–1945). Mogłaby Pani przy
bliżyć nam pracę nad powstaniem 
publikacji? 

Publikacja o obozowym szpitalu dla 
kobiet w Birkenau powstawała pierwot
nie jako praca doktorska z historii me
dycyny. Ogromnie pomocna była mi 
podczas pisania rozprawy pani mgr Ire
na Strzelecka z Państwowego Muzeum 
KL AuschwitzBirkenau. Po kilku latach 

Dr Maria Ciesielska podczas przemówienia 
(z archiwum prywatnego dr Marii Ciesielskiej)
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Muzeum Medycyny Warszawskiego Uni
wersytetu Medycznego postanowiło wy
dać pracę w nieco zmienionej formie.

Jakie praktyki w zakresie pseudo
eksperymentów medycznych zwróci
ły Pani uwagę? Mogłaby Pani przed
stawić ich przebieg oraz wyniki? 

Szczególnie ważne są dla mnie zbrod
nicze eksperymenty pseudomedyczne 
prowadzone w KL Auschwitz na mło
dych kobietach i mężczyznach, głównie 
pochodzenia żydowskiego, związane 
z próbą opracowania taniej, szybkiej 
i skutecznej metody sterylizacji za po
mocą promieniowania rentgenowskie
go oraz wlewów domacicznych. Ofiara
mi zbrodni były młode kobiety, które 
nie utraciły zdolności rozrodczych, Ży
dówki, wybierane przez oprawców oso
biście w trakcie selekcji na obozowej 
rampie zaraz po przybyciu do obozu. 
Oprawcy to lekarze SS — bezwzględni 
pseudonaukowcy, korzystający z okazji 
szybkiego awansu. Pomiędzy nimi le
karkiwięźniarki, pomimo swojej uprzy
wilejowanej pozycji niemal zupełnie 
bez bronne wobec „szaleństwa potwo
rów”. Dorota Lorska, żydowska lekar
kawięźniarka pracująca w bloku 10, 
określiła to miejsce jako „pomieszanie 
piekła z domem wariatów”.

Jest Pani lekarzem pracującym na 
Uczelni Łazarskiego. Przeglądanie 
dokumentacji, służące odtworzeniu 
historii szpitala obozowego dla ko
biet, musiało być przytłaczającym 
doświadczeniem. Szczególnie dla le
karza, który na co dzień obcuje 
z ludzkim cierpieniem i podejmuje 
z poświęceniem działania, które 
mają ulżyć człowiekowi w choro
bie...

Sytuację lekarzywięźniów można opi
sać wyłącznie jako nieustanne pasmo 
dylematów etycznych: kto ma żyć, kto 

umrze i kto ma o tym decydować? Dzi
siejsze problemy lekarskie bywają tak
że trudne, ale nie można ich porówny
wać do sytuacji przymusowych w okre
sie wojny czy konfliktów zbrojnych.

Stworzyła Pani z Haliną Birenbaum 
szczególną relację. 

Halina Birenbaum jest osobą wyjątko
wą z racji swojej historii, ale także 
z powodu wrażliwości. Poetka i pisar
ka, matka, przyjaciółka i opiekunka 
zwierząt, obdarzająca swoją uwagą 
i życzliwością każdego, kto zechce się 
przy niej ogrzać i od niej uczyć. Jest też 
człowiekiem pojednania i superboha
terką — istotą niemal nierzeczywistą 
w swej dobroci i wyrozumiałości.

Pani działalność wykracza poza ob
szar naszego kraju. Mogłaby Pani 
opowiedzieć o tym, jakie działania 
na skalę światową Pani podejmuje? 
I jakie znaczenie ma w tym obszar 
Izraela? Dostrzegłam, że kultura ży
dowska nie jest Pani obojętna. 

Owszem, utworzyłam na Uczelni Ła
zarskiego Oddział Katedry Bioetyki 
UNESCO i zajmuję się nauczaniem hi
storii medycyny podczas wojny świa
towej. Szczególnie ważne są dla mnie 
losy społeczności żydowskiej, zwłasz
cza lekarzy i pielęgniarek pracują
cych w murach getta warszawskiego. 
Moja książka Lekarze getta warszaw-
skiego jest aktualnie tłumaczona na 
język angielski i zostanie w przyszłym 
roku wydana przez Muzeum Holokau
stu w Johannesburgu (RPA).

Młodzi ludzie, ale nie tylko, przeja
wiają zainteresowanie Holokaustem. 
Jak Pani ocenia to zjawisko? Do
strzega je Pani w swojej pracy? 

Holokaust to termin zarezerwowany dla 
zagłady społeczności żydowskiej — 
Shoah. Obóz koncentracyjny nie był 

Wywiad
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jedy nie doświadczeniem żydowskim, 
więźniami byli ludzie wielu narodowoś
ci. Dlaczego młodzi interesują się tymi 
zagadnieniami? Najlepiej zapytać o to 
ich samych. Może jest w tym coś z fa
scynacji złem?

Jakie są Pani plany na najbliższy 
czas? 

W marcu 2019 r. organizujemy na na
szej uczelni konferencję „Kobieta w me
dycynie — w stulecie odzyskania nie
podległości 1918–2018”, a w maju w Kra
kowie konferencję „Medical Review 
Ausch witz: Medicine behind the Barbed 
Wire”1. Na obie zapraszam.

7 grudnia 2018 r. Ośrodek Badań 
nad Mediami zorganizował na Uni
wersytecie Pedagogicznym konfe
rencję, która była poświęcona te
atrowi. Z dr Eweliną Grześkiewicz 
z Instytutu Języka Polskiego PAN 
przygotowałyśmy z tej okazji referat 
dotyczący teatrów w obozach kon
centracyjnych. Dostrzegłyśmy, że 
pełniły one funkcję odskoczni do 
lepszego świata, odreagowania na
pięć. „Wesołe chwile w Auschwitz” 
były organizowane przez program 
imprez kulturalnych dla esesma
nów. Zrodziło się pytanie o śmiech 
jako formę odreagowania zdarzeń 
traumatycznych. Opowiadała mi Pani 
o zachowaniu się byłych więźniów 
obozu koncentracyjnego w czasie 
pogrzebu ich przyjaciela. Śmiali się. 
Mogłaby Pani przytoczyć tę histo
rię? 

Anegdota, którą przytoczyłam, dotyczy
ła byłych więźniów KL Auschwitz, któ
rzy krótko po wojnie brali udział w po
grzebie swojego obozowego przyjacie
la. Zmarł on, o ile dobrze pamiętam, 
z powodu chorób, których nabawił się 

1 https: //www.mp.pl/auschwitz/conference/

w obozie, może gruźlicy. Przyjaciele 
nieśli jego trumnę i śmiali się, że zmar
ły ma taki „prawdziwy pogrzeb”. Sur
rea lizm tej sytuacji polegał na tym, że 
po latach pobytu w obozach koncentra
cyjnych jedynym „prawdziwym” pogrze
bem była podróż na wózku do obozo
wego krematorium, a konduktem ża
łobnym — członkowie tzw. Leichenkom
manda, zajmującego się wywożeniem 
i składowaniem zwłok.

Ludzie, którzy przeżyli obozy kon
centracyjne, byli przez wiele lat po
zostawieni samym sobie. Dostrze
głam, że głęboka trauma dotyka wie
lu przestrzeni ich codziennego funk
cjonowania. Rozmawiając z Józefem 
Rosołowskim, dowiedziałam się, ja
kim wyzwaniem może być przetrwa
nie nocy. Śnił on o tym, że znowu jest 
w obozie. W tych snach był w stanie 
odchodzić od zmysłów ze strachu. 
Zna Pani podobne syndromy wystę
pujące u byłych więźniów? 

Oczywiście, są one składową zespołu 
nazywanego dziś zespołem stresu po
urazowego (PTSD), a kiedyś po prostu 
zespołem poobozowym. Zachęcam do 
odwiedzenia strony projektu „Przegląd 
Lekarski — Oświęcim”, na której znaj
dzie Pani ponad 1000 artykułów napi
sanych przez lekarzy, psychologów, 
prawników oraz historyków i opubliko
wanych na łamach periodyku „Prze
gląd Lekarski — Oświęcim” w latach 
1961–1991. Teksty te odnoszą się do 
poobozowej traumy oraz jej skutków 
u dorosłych i dzieci. 

Zastanawiam się, jaka jest w tym 
wszystkim nasza rola, dopóki żyją 
ostatni świadkowie Holokaustu. Co 
możemy zrobić dla nich, aby nie 
czuli się samotni w doświadczanej 
traumie? Zauważyłam, że podstawą 
jest pozwolić im mówić. 
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Ma Pani rację, nie wszyscy chcą jednak 
mówić. Niektórzy wolą malować, rzeź
bić czy pisać. Także te świadectwa są 
bardzo ważne. Nasz udział w ich histo
rii polega wówczas na obcowaniu z ich 
sztuką. Z tym, co czują.

Czy mogłaby Pani odnieść się do 
zjawiska dziedziczenia traumy po 
przodkach z medycznego punktu wi
dzenia? Chodzi o perspektywę ści
śle uwarunkowaną fizjologicznie. Ja
kie to może mieć konsekwencje dla 
funkcjonowania społeczeństwa? 

Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. 
Będzie jednak możliwość w maju zapy
tać o to prof. Jacques’a Bartha z Uni
versity of Southern California, USA, 
który wygłosi na naszej konferencji 
w Krakowie wykład Long-term Psycho-
somatic Impact in Holocaust Offspring.

Nie zapominajmy o lekarzach i le
karkach, którzy w czasie wojny wy
kazali się heroizmem, także w wa
runkach obozowych. Chciałaby Pani 
przybliżyć jakąś szczególną postać? 

Polecam Pani książkę Joachima Langa 
Kobiety z bloku 10. Eksperymenty me-
dyczne w Auschwitz, która ukaże się 
nakładem wydawnictwa Marginesy 
30 stycznia 2019 r. (drugie wydanie). 
Bardzo ważne jest w książce Langa to, 
że bezkompromisowo demaskuje on 
funkcjonujące w literaturze mity, jak 
choćby ten o „dobrych ludziach z Au
schwitz” — lekarzach SS, którzy nie 
sprzeniewierzyli się przysiędze Hipo
kratesa. Takich lekarzy SS w Auschwitz 
nie było. Co więcej, na nic zdały się 
obowiązujące już w latach trzydzie
stych w niemieckim systemie prawnym 
przepisy regulujące konieczność uzy
skania zgody pacjenta na udział w eks
perymencie medycznym, z których ów
czesny świat lekarski był bardzo dum
ny. Nie uchroniły one setek kobiet i męż

czyzn przed zabiegami powodującymi 
w najlepszym razie bezpłodność, jeśli 
nie śmierć. Jako „obozowe obiekty do
świadczalne” — bo tak nazywano oso
by poddawane zbrodniczym doświad
czeniom — zgody wyrażać nie musiały. 
Zresztą — jak pisze Lang — nie byłby 
to „żaden prawdziwy wybór”.

Książka Langa to nie tylko epitafium 
dla ofiar, ale przede wszystkim alfabet 
przestróg dla studentów kierunków me
dycznych i praktykujących lekarzy. Autor 
woła do nas donośnym głosem: „Zo
bacz, jak zbrodniczy może się stać 
w każdej chwili ten piękny zawód!”

 
Rozmawiała Katarzyna Lisowska 

II rok filologii polskiej SUM

Maria Ciesielska ■  — lekarz medy
cyny rodzinnej. Absolwentka I Wydzia
łu Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Warszawie (1999). Ukończyła studia 
podyplomowe w dziedzinie zarządza
nia, uzyskując dyplom Szkoły Głównej 
Administracji i Zarządzania (2000). 
Doktoryzowała się na Wydziale Nauki 
o Zdrowiu WUM (2012) w dziedzinie: 
historia medycyny. Od 2017 r. wykłada 
na Wydziale Medycznym Uczelni Ła
zarskiego w Warszawie. Członek Pol
skoNiemieckiego Towarzystwa Historii 
Medycyny, Towarzystwa Lekarskiego 
War szawskiego (sekcja his toryczna), 
Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zam
ku i Szpitala Wojskowego w Ujazdo
wie, przewodnicząca sekcji historycznej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsza
wie, członek Rady Ośrodka Historycz
nego Naczelnej Izby Lekarskiej, Pol
skiego Towarzystwa Historii Nauk Me
dycznych (wiceprzewodnicząca), Pol
skie go Towarzystwa Historii i Filozofii 
Medycyny (członek komisji rewizyjnej). 
Autorka licznych publikacji, a także  
przyjaciel i opiekun byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych. 

Wywiad
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Według statystyk jedna na sto osób jest 
psychopatą. Proporcja ta wzrasta czte
rokrotnie wśród dyrektorów i czołowych 
biznesmenów i obejmuje aż 4% tej gru
py społecznej. Twórca skali mierzącej 
zachowania psychopatyczne uważa, że 
dzieje się tak, ponieważ kapitalizm wy
nagradza psychopatom ich charaktery
styczne zachowania. Wróćmy jednak 
do początku. Kim są psychopaci? Czym 
jest psychopatia?

Wielu psychologów i psychiatrów 
unika definiowania psychopatii. Oka
zuje się, że sformułowanie definicji te
go stanu jest bardziej problematyczne, 
niż moglibyśmy przypuszczać. Termi
nem „psychopata” posługują się po
wszechnie wszyscy, nie ma on jednak 
żadnego naukowego czy branżowego 
znaczenia. Najprostszym porównaniem 
jest słowo „warzywo”, które jest umow
nym terminem kulinarnym, a nie biolo
gicznym. W diagnostycznym i staty
stycznym podręczniku zaburzeń psy
chicznych (DSM) najbliższe psychopatii 
są dyssocjalne oraz antyspołeczne za

burzenie osobowości. Nie są one jed
nak tożsame z psychopatią. DSM 
uwzględnia bardzo szeroki zakres za
burzeń, od anoreksji po schizofrenię, 
lecz brak w nim psychopatii. Nie zaska
kuje to jednak, ponieważ diagnoza 
chorób psychicznych nie jest tak prosta 
jak chorób somatycznych. Do stwier
dzenia choroby potrzebna jest wiedza 
na temat jej przyczyn oraz skutków, ja
kie wywołuje w organizmie. Niestety, 
wciąż bardzo niewiele wiemy na temat 
biologicznych, patologicznych me cha
niz mów chorób umysłowych. Dlatego 
też większość problemów psychiatrycz
nych nazywa się zaburzeniami. Psy
chopatia jest tak słabo zdefiniowana 
i poznana, iż podaje się w wątpliwość 
jej istnienie. 

Mimo to w środowisku medycznym 
istnieje zgoda co do pewnych parame
trów, m.in. najpopularniejszym i naj
szerzej stosowanym narzędziem dia
gnostycznym jest Skala Skłonności Psy
chopatycznych, zwana inaczej skalą 
Hare’a. Obejmuje ona 20 pozycji, z któ

Temat numeru
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rych każda jest oceniana w zależności 
od tego, czy dana cecha występuje, czy 
nie. Poszczególne cechy można pogru
pować w kategorie. Do czynników inter
personalnych zaliczamy: powierzchow
ność, megalomanię i skłonność do kłam
stwa; do czynników afektywnych — 
brak wyrzutów sumienia, brak empatii 
i odrzucanie odpowiedzialności za 
włas ne działania; do czynników anty
społecznych — porywczość, zachowa
nia przestępcze w okresie dorastania 
i przeszłość kryminalną. Podobne ce
chy wymienił Harvey Cleckleyr w książ
ce The Mask of Sanity (1941). Autor po
dał opis prototypowego psychopaty, 
tworząc podwaliny późniejszego, współ
czesnego nam rozumienia osobowości 
psychopatycznej. Sporządził on listę 
16 cech, które ma psychopata. Należą 
do nich: nieumiejętność korzystania 
z uprzednich doświadczeń, konsekwent
ne powtarzanie zachowania nawet wte
dy, gdy jest się za nie karanym, nie
umiejętność tworzenia planów życio
wych, rzadkie odczuwanie lęku, na 
ogół brak poczucia winy (nie można 
więc na takiej osobie polegać), nieade
kwatność motywacji zachowań prowa
dząca do przejawów antyspołecznych, 
nieprzestrzeganie dyscypliny, nieumie
jętność wyzbycia się dążenia do osiąg
nięcia doraźnych przyjemności, ubó
stwo uczuciowe kontaktów emocjonal
nych z innymi, życie seksualne ubogie, 
powierzchowne i o małej integracji 
uczuciowej z partnerem, nieumiejętność 
wchodzenia w interakcje społeczne, im
pulsywność w reakcjach na różne sytua
cje, niebranie pod uwagę konsekwencji 
własnego postępowania mimo znajo
mości zasad właściwego zachowania, 
umiejętność robienia dobrego wraże
nia na otoczeniu, wzbudzania zaufania 
innych i manipulowania nimi, nadmier
ną fantazję i nieodpowiedzialność, 
brak wyrzutów sumienia oraz rzadkie 

dokonywanie samobójstw. Nawet mała 
ilość alkoholu może wzbudzić u psy
chopaty impulsywną reakcję. 

Pytanie o przyczyny tych objawów 
w zachowaniu, sposobie myślenia i by
cia pozostaje wciąż bez satysfakcjonu
jącej odpowiedzi. Uważa się jednak, że 
właśnie czynniki biologiczne mogą od
grywać podstawową rolę w rozwoju 
psychopatii, nie wykluczając jednak 
możliwości współwystępowania czynni
ków środowiskowych. Badania wykaza
ły, że każdy psychopata, będący seryj
nym mordercą, ma uszkodzenia w ko
rze mózgowej płata czołowego, co wią
że się z obniżoną aktywnością tego re
jonu. 

Kora przedczołowa odpowiada za 
funkcje wykonawcze, czyli zdolności, 
które umożliwiają nam kontrolowanie 
oraz koordynowanie naszych myśli 
i zachowań, takich jak: planowanie, 
stawianie sobie celów i ich realizacja, 
inicjowanie działania, podejmowanie 
decyzji, monitorowanie działania, prze
widywanie konsekwencji własnych 
działań oraz umiejętność ich modyfika
cji. Dodatkowo obszar ten odpowiada 
za kontrolę emocji powstających w ukła
dzie limbicznym. Ponadto w płatach 
czołowych, a dokładnie w korze przed
czołowej, umiejscowiona jest nasza  
pamięć  robocza (operacyjna). Neuro
biolog Jim Fallon wskazuje również na 
wewnętrzną część płata skroniowego. 
Prowadził on badania nad mózgami 
psychopatów. Wskazuje on różne typy 
psycho patów, w zależności od miejsca 
uszkodzeń. Jako kluczowy wyróżnia 
efekt głównych genów przemocy, które 
nazywane są MAOA. Istnieje wariant 
tego genu, który jest powszechny w po
pulacji. Ma go wielu z nas. Znajduje 
się on w chromosomie X, a co za tym 
idzie — problem dotyczy częściej chłop
ców niż dziewcząt. Dzieje się tak, po
nieważ gen ten może pochodzić jedy
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nie od matki. Córka może odziedziczyć 
jeden chromosom X od ojca, drugi od 
matki, lecz syn może odziedziczyć ów 
chromosom wyłącznie od matki. Dlate
go też przechodzi on od matki na syna. 

Spowodowane jest to występowaniem 
u kobiety zbyt dużej ilości serotoniny 
w czasie ciąży. Mimo że serotonina ma 
zazwyczaj działanie uspokajające, to 
w tym przypadku mózg płodu jest prze
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Zachęcamy do przeczytania artykułu Mózg psychopatów. Czy psychopaci są rzeczywiście po zba-
wieni empatii?, http://www.psychologiawygladu.pl/2017/01/mozgpsychopatowczypsychopacisa. 
html
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ładowany serotoniną, co powoduje to
lerancję na nią i nie działa rozluźniają
co w późniejszych etapach życia czło
wieka. Fallon twierdzi, że aby ten gen 
na nas wpłynął w gwałtowny sposób, 
musimy przeżyć coś niezwykle trauma
tycznego przed okresem dojrzewania. 
Musi być to brutalna przemoc, którą wi
dzimy lub nawet bierzemy w niej czyn
ny udział. Połączenie tego genu oraz 
traumy w pewnych okolicznościach mo
że prowadzić do powstawania wielopo
koleniowych, genetycznych „bomb ze
garowych”. W miejscach, w których 
przemoc jest powszechna, ludzie z ak
tywnym genem łączą się z innymi ludź
mi podobnymi sobie, przez co geny się 
koncentrują. Zwiększa to prawdopodo
bieństwo psychopatii oraz zachowań 
agresywnych. 

Inni naukowcy szukający przyczyn 
psychopatii wskazują na nieco inne ob
szary mózgu. Profesor Declan Murphy 
z Institute of Psychiatry, Psychology 
and Neuroscience w King’s College 
London uważa, że znalazł obszary móz
gu, które całkowicie się różnią u osób 
normalnych oraz psychopatycznych i to 
właśnie one są winne występowania 
psychopatii. Wskazuje on nie tyle na 
obszary mózgu, ile na połączenie mię
dzy nimi, a dokładniej mówiąc, na cia
ło haczykowate. Znajduje się ono mię
dzy korą przedczołową a ciałem mig
dałowatym, które odpowiada m.in. za 
poczucie strachu, agresji oraz przetwa
rzanie emocji. Co prawda, samo ciało 
haczykowate nie wpływa bezpośrednio 
na zachowanie, ale jego dysfunkcja 
może prowadzić do nieprawidłowości 
w obszarach, które łączy. Według jed
nej z teorii psychologicznych psychopa
ta to ktoś w rodzaju pasożyta, który że
ruje na innych ludziach i wykorzystuje 
ich słabość. Rozwój cech psychopatycz
nych tłumaczony jest ewolucyjnie jako 
sposób przystosowania się do zmien

nych warunków otoczenia i zwiększe
nia szans przetrwania kosztem innych 
ludzi. Według innych teorii psychopatia 
może zależeć od temperamentu. Uwa
ża się, że brak empatii i sumienia ma 
przyczyny w dzieciństwie. Negatywne 
zachowania dziecka nie były wystar
czająco hamowane i ograniczane. Wy
kształciło ono więc postawę, w której 
nie ponosi odpowiedzialności za swoje 
czyny. Podejście psychodynamiczne 
zwraca uwagę na rozwój silnego ego 
(realizm, balans pomiędzy id a super
ego) i deficyt rozwoju superego (wartoś
ci moralne, zasady życia społecznego). 
Zakłada dominację id (pierwotne in
stynkty) i zasadę przyjemności, którą 
się ono kieruje. Działając pod wpływem 
id, osoba zaburzona nie ma tolerancji 
na frustrację i jest niezdolna do od
raczania zachowań gratyfikacyjnych, 
ukierunkowanych na uzyskanie nagro
dy. Podejście interpersonalne podkreś
la podstawową cechę osobowości psy
chopatycznej, jaką jest wrogość wobec 
innych oraz dążenie do zdobycia kon
troli nad nimi i niedopuszczenie do 
przejęcia kontroli nad sobą przez in
nych. Autorzy koncepcji interpersonal
nych uważają, że osobowość antyspo
łeczna nigdy nie spotkała się w trakcie 
rozwoju z empatyczną czułością i ni
gdy nie nauczy się kontrolowania włas
nej agresji. Rodzice, stosując przemoc, 
modelowali u dziecka posługiwanie się 
przemocą. Uczeni twierdzą, że specy
ficzny wzorzec rodziców posługujących 
się przemocą oraz zaniedbywanie 
dziecka, któremu to warzyszą gwałtow
ne próby wprowadzania autorytarnej 
władzy i surowej dyscypliny, prowadzi 
do przeżywania złoś ci i urazów psy
chicznych, a w następstwie do kształto
wania się osobowości zaburzonej.

Wracając do biologicznych różnic 
w budowie mózgów psychopatów, moż
na uznać, że ciekawym przypadkiem 

Temat numeru
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jest historia dociekań wspomnianego 
Jamesa Fallona. Przeprowadził on sze
reg badań seryjnych morderców z oso
bowością psychopatyczną. Opubliko
wał artykuł na temat młodocianych 
psychopatów, który napisał na podsta
wie zdjęć ich mózgów. Po jakimś cza
sie, przy okazji badań nad Alzheime
rem, wykonał zdjęcia mózgów człon
kom swojej rodziny oraz samemu so
bie. Okazało się, że jeden ze skanów 
wygląda niemalże identycznie jak ob
raz mózgu jednej z osób psychopatycz
nych, które Fallon miał okazję badać. 
Co ciekawsze, było to zdjęcie mózgu 
samego Jamesa. Zapoczątkowało to 
serię kolejnych badań. Psychopaci są 
w rodzinach, w pracy, wśród znajo
mych. Fallon twierdzi, że psychopatia 
nie jest wybrykiem natury, jest wręcz 
potrzebna, bo reprezentuje pożądane 

w społeczeństwie cechy i to właśnie 
dlatego ewolucja jej nie wyeliminowa
ła. Jak to możliwe, że bycie psychopa
tą jest ewolucyjnie pożądane? Psycho
paci nie odczuwają emocji w taki sam 
sposób jak inni ludzie. Są bardziej od
porni na stres i lęk, potrafią kłamać 
w żywe oczy. Sprawnie manipulują in
nymi, bo — jak pisze Fallon — wiedzą, 
co robić, by inni ludzie czuli się przy 
nich wyjątkowo. Nie jest wykluczone, że 
rzeczywiście w pracy spotkamy osobę, 
którą można scharakteryzować jako 
psychopatę, zwłaszcza na wyższym 
stanowisku. Zdaniem Fallona psycho
paci mogą być bowiem silnymi przy
wódcami. Mogą także podejmować lep
sze decyzje finansowe w warunkach ry
zyka. Podobnie jak osoby z tzw. genem 
wojownika, zachowują zimną krew 
w sytuacjach, gdy wielu doznaje para
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liżu decyzyjnego wskutek stresu. Inną 
przydatną cechą u psychopatów jest — 
według Fallona — narcyzm. Uzasadnia 
to w ten sposób: „Aby mieć energię do 
bycia liderem, trzeba mieć przekonanie 
o własnej wyjątkowości. [...] Trzeba 
egotyzmu, mnóstwa swobody w stylu 
bycia i trochę bajeranctwa, żeby aspi
rować do tego typu pracy i dobrze ją 
wykonywać”.

Nie należy jednak zapominać, że aż 
15–20% skazanych przebywających 
w amerykańskich więzieniach przeja
wia osobowość psychopatyczną. Nie 
bez powodu Fallon podkreśla czynnik 
środowiskowy, który ma znaczny wpływ 
na geny przemocy. To właśnie geny 
MAOA mogą być kluczowe w procesie 
przemiany psychopaty w seryjnego 
mordercę. Psychopatyczni mordercy to 
po prostu te jednostki, które — wykazu
jąc wyraźne cechy psychopatyczne — 
mają też skłonności do zaburzonego 
funkcjonowania w innych wymiarach. 
Mogą to być poważne zaburzenia psy
chiczne prowadzące do pojawiania się 
urojeń. Większość z nich działa jednak 
z pobudek seksualnych. Popełniając 
zbrodnię, zaspokajają swoje wyuzdane 
potrzeby, np. fascynację gwałtem. Inni, 
pozornie zdrowi ludzie też je miewają, 
nie dopuszczają jednak do siebie my
śli, że mogliby pójść aż tak daleko. 
Gdyby nie superego, pewnie by rozwa
żyli wprowadzenie skrywanych perwer
sji seksualnych w życie. Jak już wspo
mniano, psychopaci mają niezwykle 
słabe superego. Co jednak sprawia, że 
psychopata staje się mordercą o psy
chopatycznych skłonnościach? Powód 
jest dość prozaiczny — psychopaci 
działają z chęci... zysku. Nie mając ha
mulców moralnych, sięgają po pienią
dze tam, gdzie najłatwiej je zdobyć. 
A jeśli ktoś na tym ucierpi — mówi się 
trudno. Jeśli ktoś popełnia zaplanowa
ną zbrodnię wiedziony chęcią zysku 

i nie czuje z tego powodu wyrzutów su
mienia, zapewne jest psychopatą.

Podsumowując: istnieją różne typy 
psychopatów. Przyczyny psychopatii 
wciąż nie są do końca poznane, lecz 
do najbardziej prawdopodobnych zali
cza się obniżoną aktywność kory przed
czołowej oraz — według najnowocześ
niejszych badań — dysfunkcję ciała 
haczykowatego. Czynnikiem wzmacnia
jącym działania agresywne wśród psy
chopatów jest środowisko oraz kumula
cja genów. Geny te nie zostały wyelimi
nowane ewolucyjnie, ponieważ ludzki 
mózg „uznał”, że jest to użyteczne, 
szczególnie na stanowiskach kierowni
czych czy przywódczych. Dlatego wśród 
dyrektorów wielkich korporacji i przed
siębiorstw współczynnik psychopatów 
jest wyższy niż w ogóle społeczeństwa. 
Nie wszyscy psychopaci są zatem 
niebez pieczni, funkcjonują oni wśród 
nas — w pracy, rodzinie, znajomych. 
Życie z nimi może być niezwykle trud
ne, a o ich psychopatii często dowiadu
jemy się po wielu latach lub nawet 
w ogóle. Taka sytuacja może wynikać 
stąd, że psychopata potrafi doskonale 
się maskować, uwodzić niejako ludzi 
wokół siebie. Psychopatów nie należy 
się bać, chociaż warto wyostrzyć zmy
sły i nie dać się zwieść ich urokowi oso
bistemu.
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Praca zespołowa a role 
zespołowe

Wiele organizacji pracuje w sys
temie projektowym, co powo
duje, że lider stoi przed wy
zwaniem zbudowania zespołu, 
który będzie skutecznie reali
zował swoje cele oraz misję. 
Zespoły złożone z różnorod
nych osobowości są bardziej 
kreatywne i innowacyjne w po
równaniu do zespołów opar
tych na jednorodności. Człon
kowie grup reprezentujących 
różne dziedziny wnoszą do niej 
odmienne punkty widzenia, co 
oczywiście jest wartością. Mo
że to być jednak również trud
nym wyzwaniem dla lidera. 

Odmienny sposób patrzenia 
na daną sprawę niekiedy po
woduje konflikty w grupie. War
to wtedy określić, jakie predys
pozycje w zakresie ról zespoło
wych mają jej poszczególni 
członkowie. Sposób postrzega
nia danego zagadnienia może 
być wynikiem dominującego 
stylu myślenia u danej osoby. 
Popularna teoria Mereditha 
Belbina zakłada istnienie dzie
więciu ról zespołowych, które 
są wynikiem połączenia cech 
osobowości oraz stylów zacho
wania. Warto podkreślić, że 
każda rola w zespole jest waż
na i każdy wnosi do grupy in
dywidualny wkład. Musi on tyl

PRACA 
ZESPOŁOWA — 

WYZWANIE   
CZY   

KONIECZNOŚĆ?

Dla ciekawych świata

Umiejętność pracy zespołowej nadal pojawia się na li ■
stach kluczowych kompetencji wymaganych na rynku pra
cy. Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje współpracę 
z innymi jako jedną z najbardziej istotnych umiejętności 
w 2020 r.
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ko zostać w odpowiedni sposób wyko
rzystany.

Potencjał różnorodnych zespołów

Z naszego doświadczenia wynika, że 
studenci preferują raczej pracę indywi
dualną niż ścisłą współpracę z innymi, 
choć praca zespołowa może być bar
dzo pozytywnym doświadczeniem dla 
członków danej organizacji i przyczy
nić się do skutecznej realizacji jej celów 
biznesowych. Wielu ludzi po prostu od
czuwa satysfakcję, gdy ma możliwość 
pracować z innymi. Niektórzy kierują 
się silną potrzebą przynależności do 
grupy i to wyznacza ich motywację do 
działania. Wprawdzie współpracy uczy
my się w różnych kontekstach — na 
uczelni, w szkole, w pracy, angażując 
się w różne aktywności. Z badań jed
nak wynika, iż wolimy pracować w ze
społach jednorodnych, czyli złożonych 
z podobnych osobowości. 

Joanna Heidtman i Piotr Piasecki, 
autorzy książki pt. Sensotwórczość, 
podkreślają:

Jednorodność nie zapewni dziś innowacyj
ności, grozi raczej niewykorzystaniem moż
liwości i może doprowadzić do strat [...]. 
Jedną z głównych zasad stymulujących 
kreatywność zespołu jest taki dobór jego 
członków, by wprowadzić różne sposoby 
myślenia, różne style komunikacyjne, oso
by o odmiennym wykształceniu i doświad
czeniu1.

Współpracę zespołową warto 
kształtować

Pracy w zespole uczymy się, podejmu
jąc różne aktywności. Aby jednak być 

1 J. Heidtman, P. Piasecki, Sensotwórczość. 
7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w or-
ganizacji, Warszawa 2017, s. 98.

prawdziwym graczem zespołowym, po
trzebna jest wzajemna otwartość. Stu
denci mają możliwość kształtowania 
postawy sprzyjającej współpracy np. 
przez zaangażowanie w kole nauko
wym, odbywanie staży zawodowych, 
aktywność w organizacjach studenc
kich oraz realizowanie różnych projek
tów lub organizowanie wydarzeń wy
magających podziału ról i zadań. War
to uświadomić sobie, że podczas każ
dej podejmowanej próby aktywności 
dany zespół cechuje silna zmienność, 
tymczasowość i różnorodność. Dlatego 
im więcej doświadczeń zdobytych 
w różnych grupach przy różnych oka
zjach, tym więcej wiedzy o samym so
bie. Tej wiedzy brakuje studentom, co 
możemy stwierdzić jednogłośnie. Umie
jętność pracy w zespole to ważna kom
petencja, wskazywana również przez 
pracodawców, na którą rekruterzy zwra
cają uwagę podczas rozmów kwalifika
cyjnych. Często podczas procesu rekru
tacji padają pytania o przykład takiej 
współpracy.

Trzeba, by student poznał swoje 
indywidualne preferencje dotyczące 
ról zawodowych. Z pomocą mogą 
przyjść doradcy zawodowi z Akade
mickiego Biura Karier. Wykonując test 
Profilowanie Osobowości Zawodowej 
(Insightful Profiler — iP121), każdy 
student może uzyskać informację 
o swoim stylu pracy w grupie oraz do
wiedzieć się, jakie role w niej przyjmu
je. Każdy na spotkaniu z doradcą 
może odbyć indywidualną rozmowę 
w celu wyznaczenia sobie kierunku 
rozwoju umiejętności kluczowych na 
obecnym rynku pracy. 

 
Justyna Chyla, 

Dagmara Romanowska-Dworak 
Doradcy zawodowi  

Akademickiego Biura Karier UP

Dla ciekawych świata
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Analizując wiersz, za każdym razem, 
skupiamy się na najprostszych jego 
aspektach, podejmując wszystkie dzia
łania mechanicznie, w sposób wyuczo
ny. Całość odbywa się schematycznie, 
niejednokrotnie obojętnie, co może nie 
jest skutkiem lenistwa, a niepełnej wie
dzy. Istnieje wiele możliwych interpreta
cji, należy jednak zadać sobie pytanie, 
czy patrząc na wiersz, już jako osoby 
dorosłe, analizujemy go egocentrycz
nie — tylko z własnej perspektywy. My
ślę, że wielu z nas odpowiada sobie na 
to pytanie twierdząco. Nowym spojrze
niem na wiersz jest dostrzeżenie cieka
wego ujęcia, płynącego z perspektywy 
dziecka, a taki punkt widzenia przeja
wia reguła pajdialna, dzięki której je
steśmy w stanie dostrzec, jak świat po
strzegają najmłodsi, w jaki sposób od
bierają wiersze oraz jak interpretują 
przekaz zawarty w utworze. 

Paidia to wszelkie działania literac
kie, które służą ukazaniu świata z per
spektywy dziecka1. Na czym polega za
tem niezwykłość wiersza pajdialnego? 
Utwór opiera się na regule pajdialnej, 
kontaminującej oraz realizującej cztery 
typy paidii: mimicry — naśladowanie, 
alea — magiczna moc słowa, ilinx — 
powtarzanie oraz agon — rywalizacja. 
Taki wiersz jest inspiracją do podejmo
wania oraz naśladowania pewnych ról, 
które mają za zadanie przygotować 
dziecko do tego, co zaoferuje mu świat 
w kolejnych latach. Magiczna moc sło
wa zawarta w utworze skłania dziecko 

1 http://otpn.uni.opole.pl/wpcontent/uploads/
KO_2011_23_083094OstaszM.pdf

do powtarzania pewnych czynności 
i zachowań, a czasem także do rywali
zacji, pokazując pozytywne oraz nega
tywne konsekwencje działania2.

Utwór Juliana Tuwima Warzywa jest 
wierszem skierowanym do dziecięcego 
adresata, realizującym regułę pajdial
ną.

Warzywa

Położyła kucharka na stole:
Kartofle,
Buraki,
Marchewkę,
Fasolę,
Kapustę,
Pietruszkę,
Selery
I groch.

Och!
Zaczęły się kłótnie.

Kłócą się okrutnie:
Kto z nich większy,
A kto mniejszy,
Kto ładniejszy,
Kto zgrabniejszy:
Kartofle?
Buraki?
Marchewka?
Fasola?
Kapusta?
Pietruszka?
Selery
Czy groch?

2 M. Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Stu-
dium wiersza pajdialnego, Kraków 2008.

Nowe postrzeganie,  
czyli o wierszu pajdialnym 

Moc słów
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Ach!
Nakrzyczały się, że strach!
Wzięła kucharka —
Nożem ciach!
Pokrajała, posiekała:
Kartofle,
Buraki,
Marchewkę,
Fasolę,
Kapustę,
Pietruszkę,
Selery
I groch —
I do garnka!

Mimicry to ten typ paidii, który prze
jawia się w naśladowaniu przez dzieci 
określonych ról. Mimicry zachęca do 
poznawania świata i prawd nim rzą
dzących oraz przyjmowania pożąda
nych postaw. W utworze pojawia się 
postać kucharki jako osoby sprawiedli
wej, która kroi wszystkie warzywa, nie
zależnie od ich specyfiki, wyglądu czy 
zalet: „Wzięła kucharka — Nożem 
ciach! Pokrajała, posiekała”.

Naśladowanie tej roli mobilizuje 
i skłania dzieci do przejawiania spra
wiedliwych zachowań, daje prosty 
przykład, że wszystkich należy trakto
wać równo, niezależnie od wyglądu, 
posiadanych zalet czy predyspozycji. 
Pokazuje także, iż typowe dla dzieci 
„przepychanki” są zbędne i bezsen
sowne.

Jeśli mowa o przepychankach, to 
nie brakuje współzawodnictwa i rywali
zacji (agon), ponieważ warzywa „kłócą 
się okrutnie”: „Kto z nich większy, A kto 
mniejszy, Kto ładniejszy, Kto zgrabniej
szy”. Zupełnie jak dzieci, walczące 
o aprobatę innych, zwracające na sie
bie uwagę, usiłujące pokazać się od 
najlepszej strony, prezentując multum 
własnych zalet.

Magiczna moc słowa (alea) wyłania 
się z wyliczeń, konkretnie — ze stałego 

układu warzyw („Kartofle, / Buraki, / 
Marchewka, / Fasola, / Kapusta, / Pie
truszka, / Selery / I groch”), który zacie
kawia odbiorcę, wpływa na zapamięty
wanie wyrazów oraz kreuje tekst na 
wzór zabawy, dzięki czemu wiersz peł
ni funkcję dydaktyczną, poszerzając 
tym samym słownictwo dzieci. 

Wiersz skłania do repetycji (ilinx), 
czyli powtarzania, mającego na celu 
doprowadzenie do zapamiętania po
szczególnych nazw warzyw przez trzy
krotne wyliczenie ich w identycznej ko
lejności.

Łatwo zauważalny jest zatem po
wtarzający się układ kompozycyjny, 
w którym występują paralelizmy wymie
nianych warzyw3.

Warzywa to wiersz uczący przez 
zabawę oraz realizujący wszystkie 
cztery typy paidii, które są ze sobą po
wiązane oraz wzajemnie się dopełnia
ją. 

Przedstawiona analiza daje dowód 
na to, że wiersz można interpretować 
z wielu perspektyw. Nie tylko z punktu 
widzenia dorosłego, ale także z per
spektywy dziecka. Postrzeganie utworu 
za pomocą teorii paidii ujawnia cieka
wy obraz świata oraz pozwala na nie
tuzinkową refleksję nad podstawowymi 
wartościami, a także treścią wiersza, 
która zapewne umożliwi nam odkrycie 
nowych horyzontów. 

Bibliografia

M. Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium 
wiersza pajdialnego, Kraków 2008.

http://otpn.uni.opole.pl/wpcontent/uploads/KO
_2011_23_083094OstaszM.pdf

http://wiersze.bfcior.pl/juliantuwim.php?show= 
warzywa

 
Marcelina Zajda 

III rok filologii polskiej UP

3 Tamże.

Moc słów
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Moc słów
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Belgia może kojarzyć się z wieloma 
rzeczami, ale z pewnością — dla więk
szości czytelników — nie z rapem. Ten 
niewielki kraj w sercu Europy jest praw
dziwą kopalnią talentów i ma wiele do 
zaoferowania pod względem muzycz
nym. Kim są artyści, którzy w ciągu 
ostatnich kilku lat stali się znani nie tyl
ko w Belgii, ale również w innych kra
jach frankofońskich, takich jak Francja 
czy Kanada?

Zanim przejdę do wymieniania po
szczególnych muzyków, sądzę, że le
piej wytłumaczyć, co odróżnia ich od 
twórców amerykańskich czy polskich 
i dlaczego warto zainteresować się ich 

twórczością. Nie chodzi tutaj tylko o ję
zyk. Cechą wyróżniającą belgijskich 
raperów jest zabawa konwencją i łama
nie stereotypów związanych z rapem. 
W twórczości najbardziej popularnych 
artystów brak akcentów rywalizacji, 
seksizmu oraz rasizmu w tekstach. Ba
wią się oni muzyką i przemycają sporo 
humoru zarówno do tekstów, jak i tele
dysków. Mistrzami w tej dziedzinie są 
Cabalerro & JeanJass. Członkowie du
etu tworzą wspólnie od 2011 r. i razem 
wydali już trzy albumy. Nie uznają gra
nic i szydzą ze wszystkiego. Nie ozna
cza to, że wszystkie ich utwory są lek
kie. Często w bardzo przewrotny spo

Fenomen kulturowy 
belgijskiego rapu

Coolturka

Roméo Elvis (https://moustique.cdnartwhere.eu/sites/default/files/styles/large/public/field/image/
romeoelvis20182.jpg?itok=t7Ak4dwl)
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Coolturka

sób krytykują współczesne belgijskie 
społeczeństwo. 

Niekwestionowanym królem belgij
skiej sceny jest Roméo Elvis. Do tej 
pory wydał trzy albumy i samo omówie
nie jego twórczości mogłoby posłużyć 
za materiał na osobny artykuł. Repre
zentuje nowe pokolenie raperów. W je
go twórczości można znaleźć wpływy 
popu, bluesa czy rock’n’rolla. Jest roz
poznawalny dzięki bardzo niskiemu, 
charakterystycznemu głosowi. W tek
stach często wspomina swoje rodzinne 
miasto — Brukselę. Motyw belgijskiej 
stolicy jest bardzo popularny również 

u innych twórców, którzy w swoich tek
stach wyrażają miłość i przywiązanie 
do miasta oraz dumę z tego, że pocho
dzą właśnie stamtąd. Istotne jest dla 
nich również wyrażanie swojej belgij
skiej tożsamości, gdyż często, z powo
du tworzenia w języku francuskim, uwa
żani są za artystów francuskich.

Jednym z ciekawszych przedstawi
cieli belgijskiego rapu jest Krisy — ra
per i producent, czynny na scenie bel
gijskiej od ponad sześciu lat. Jego tek
sty charakteryzuje wyrazista narracja, 
poetyckość oraz duża doza romanty
zmu, co tworzy nietypową mieszankę. 

Roméo Elvis (http://www.leforumvaureal.fr/files/dates/romeoelvisroseguillamekayacan.jpg)



21

Coolturka

Innymi raperami, o których warto 
wspomnieć, są Damso, Le Dé, grupa 
L’Or du Commun czy Hamza. Wszy
scy oni tworzą w języku francuskim.

Belgia podzielona jest na trzy ob
szary językowe: flamandzki, waloński 
oraz mały region niemieckojęzyczny. 
Poza raperami francuskojęzycznymi 
istnieje spora grupa artystów tworzą
ca po flamandzku i niemiecku. Belgia 
jest również krajem, w którym spotyka

ją się wpływy francuskie, germańskie, 
niderlandzkie oraz afrykańskie i blisko
wschodnie. Wynikiem tego jest ogrom
ne zróżnicowanie stylów, koncepcji 
i artystów w belgijskiej muzyce 
współczes nej, która na scenie euro
pejskiej jest niczym powiew świeżego 
powietrza.

 
Marcelina Legutko 

II rok filologii romańskiej UP

Caballero & JeanJass, Double Hélice 3, ich najnowszy album, wydany w 2018 r. (https://ecsme
dia.pl/c/doublehelice3wiext52953739.jpg)
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Świat porównań i zawiści

Z tej strony ja — Dominika — wielbi
cielka życia i wielka optymistka, naiw
nie wierząca w dobro drugiego czło
wieka. Brzmi słabo? To czytaj dalej. 
Nie wyznaję zasady „po trupach do ce
lu”, nie uważam, że kariera i sukces to 
coś, do czego warto dążyć pomimo 
wszystko. Ponadto nie słucham ludzi, 
którzy mówią, że w życiu chodzi o to, 
by piąć się ciągle w górę i stawiać so
bie coraz to wyżej poprzeczkę. Nie 
przepadam za ludźmi, którzy postrada
li rozum. Uciekam od zawiści i szuka
nia we wszystkim własnego interesu... 
Ale jakoś tak nieudolnie uciekam, bo 
życie nie ma problemu z tym, by mnie 
dogonić i stłamsić moje pozytywne na
stawienie. Może kiedyś wygram tę woj
nę ze światem, a na razie pocieszam 
się malutkimi bitwami, które zdarza mi 
się wygrywać. 

Lubię ludzi słabych, niedoskona
łych, autentycznych, prostych. Tak! Za
wsze miałam słabość do słabości. Im
ponują mi ci, którzy potrafią przyznać 
się do własnych błędów, powiedzieć, że 
czegoś nie wiedzą, coś jest ich słabą 
stroną. Lubię tych, którzy się mylą. Lu
bię ludzi spokojnych, cichych, którzy 
milczą nie dlatego, że nie mają nic do 
powiedzenia. Uważam, że największa 
siła człowieka drzemie w pokornym 
sercu. Nadal słabo? To teraz będzie 
najlepsze. Na największy szacunek za
sługuje człowiek, który stawia innych 
ponad siebie, który uważa tego drugie
go za lepszego i jest gotowy mu służyć. 

A jak się ma ta sprawa u Ciebie? Też 
tak słabo jak u mnie? Kto Cię ujmuje 
i wzrusza? Do jakich ludzi lgniesz? Co 
dla Ciebie ma znaczenie i głęboką 
wartość? Czego szukasz w drugim czło
wieku? 

To, co oferuje dzisiejszy świat, jest 
do bani. Ciągle trzeba biec i równać 
się z najlepszymi. Ciągle komuś czegoś 
zazdrościmy. Ciągle ktoś jest o krok 
przed nami. Ciągle ktoś..., ciągle coś. 
Żyjemy w świecie na opak, gdzie cham
stwo jest w cenie, a nieszanowanie dru
giego człowieka czymś zwyczajnym. 
Rozmawiamy, ale nie słuchamy. Daje
my pieniądze, ale nie pomagamy. Ofe
rujemy swój czas, wtedy, kiedy nam go 
zbywa. Wolimy nie zadawać pytań, bo 
jeszcze przez przypadek czegoś się do
wiemy. Może XXII wiek będzie bardziej 
przemyślany, sensowny? Może powróci 
moda na dobro? Nim jednak ten XXII 
wiek nadejdzie, to myślę, że warto sku
pić się na tym, co jest tu i teraz, zaka
sać rękawy i zrobić coś dobrego! Wy
starczy, że rozejrzymy się troszkę do
okoła, a na bank znajdziemy kogoś, 
komu będziemy mogli pomóc. Może 
słowem, może czynem albo po prostu 
obecnością. Warto wyjść ze swojej stre
fy komfortu, chociażby po to, by przy
wrócić światu trochę więcej człowie
czeństwa. Polecam.

 
Dominika Cieślar 

III rok  
stosunków międzynarodowych UP

Felieton
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Z notesu historyka sztuki
Abstrakcjonizm należy do kierunków 
sztuki współczesnej, mającej swój po
czątek w połowie XX w., po drugiej woj
nie światowej. Wiąże się on z ciągłym 
poszukiwaniu nowych form wyrazu, od
rzuceniem tematu, odwzorowania rze
czywistości i naśladowania natury. Sa
mo słowo „abstrakcja” oznacza coś 
oderwanego od rzeczywistości. W sztu
ce przejawia się trudną do zdefiniowa
nia formą, nieprzypominającą niczego, 
co możemy znaleźć, rozglądając się 
dookoła. Abstrakcjonizm wyłonił się 
z kilku znanych już kierunków sztuki: 
kubizmu, futuryzmu i impresjonizmu. 
Za pierwszy obraz reprezentujący ten 
kierunek uważa się dzieło Wassilego 
Kandinsky’ego Akwarela abstrakcyjna.

Wasilij Wasiljewicz Kandinski uro
dził się 16 grudnia 1866 r. w Moskwie, 
w dobrze sytuowanej, kulturalnej rodzi
nie, która w 1871 r. przeniosła się do 
Odessy. Tam, uczęszczając do gimna
zjum klasycznego, nauczył się grać na 
pianinie i wiolonczeli, zaczął również 
pobierać lekcje rysunku. „Pamiętam, że 
rysunek i trochę później malarstwo wy
rzuciły mnie z rzeczywistości” — pisał 
później Kandinsky. W jego twórczości 
z okresu dzieciństwa znaleźć możemy 
dość specyficzne kombinacje kolorów. 

Rodzice Wassilija widzieli go jednak 
w przyszłości jako prawnika, w 1886 r. 
wyjechał zatem do Moskwy i wstąpił na 
Wydział Prawa Uniwersytetu Moskiew
skiego. Studia ukończył z wyróżnie
niem, a sześć lat później poślubił swo
ją kuzynkę Annę Chimiakinę. W 1893 r. 
został docentem Wydziału Prawa i kon
tynuował nauczanie. W 1896 r. słynny 
już na całym Uniwersytecie Dorpackim 
w Tartu1 (w tym czasie miał miejsce 
proces rusyfikacji) trzydziestoletni Kan
dinsky został mianowany profesorem 
Departamentu Prawa. Właśnie wtedy 
zdecydował się zrezygnować z kariery 
naukowej, aby całkowicie poświęcić 
malarstwu. Lata później wspominał 
o dwóch wydarzeniach, które wpłynęły 
na tę decyzję: odwiedziny wystawy 
francuskich impresjonistów w Moskwie 
w 1895 r. oraz szok, jakiego doznał po 
ujrzeniu Stogów Claude’a Moneta i wy
słuchaniu opery Lohengrin Richarda 
Wagnera w Teatrze Bolszom2. 

1 Estoński uniwersytet w Tartu został utwo
rzony w 1632 r. przez króla Szwecji Gustawa 
Adolfa.

2 Zabytkowy i historyczny teatr w Moskwie, 
zaprojektowany przez architekta Osipa Bowe, po
łożony przy placu Teatralnym w centrum Moskwy, 
niedaleko Kremla.

Czas przeszły
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Czas przeszły

Wassily Kandinsky (https://www.wassilykandinsky.net/images/photo/53.jpg (https://www.moscove
ry.com/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0% 
B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg) 
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Czas przeszły

Kompozycja VII (http://www.wassilykandinsky.org/images/gallery/CompositionVII.jpg)

Kapryśny (http://www.wassilykandinsky.org/images/gallery/Capricious.jpg)  
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W 1896 r. wyjechał do Monachium, 
uważanego wówczas za jedno z cen
trów sztuki europejskiej, i wstąpił do 
prestiżowej prywatnej szkoły malarskiej 
Antona Ažbego3, gdzie zdobył pierwsze 
umiejętności w zakresie kompozycji ob
razu, pracy z linią i formą. Wkrótce 
szkoła przestała spełniać jego oczeki
wania i w 1900 r. Kandinsky przeniósł 
się do Akademii Sztuk Pięknych w Mo
nachium, gdzie studiował pod kierun
kiem Franza von Stucka4. W tym czasie 

3 Słoweński artysta, założyciel własnej słyn
nej szkoły rysunku. Studiował malarstwo w Aka
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu oraz w Mona
chium; profesor Akademii Monachijskiej.

4 Niemiecki symbolista i ekspresjonista. Stu
diował i później wykładał w Akademii Monachij
skiej.

poznał młodą artystkę Gabrielę Mün
ter, a w 1903 r. rozwiódł się z żoną. Na
stępne pięć lat spędził z Gabrielą, po
dróżując po całej Europie, zajmując się 
malarstwem i uczestnicząc w wysta
wach. Po powrocie do Bawarii para 
osiedliła się w miasteczku Murnau 
u podnóża Alp. To był początek etapu 
intensywnych i owocnych poszukiwań. 
Prace z tamtych lat były w zasadzie 
krajobrazami, opartymi na kolorach. 
Gra kolorowych plam i linii stopniowo 
zastępowała obrazy rzeczywistości 
(Achtyrka. Jesień, 1901; Study for Slui-
ce, 1901; Stare miasto, 1902; Błękitny 
jeździec, 1903; The Gulf Coast w Ho-
landii, 1904; Murnau — the Bailey, 
z 1908). W tym samym czasie artysta 
inspirował się starą rosyjską bajką, 
tworząc urzekające obrazy (Rosyjski 
jeździec, 1902; Rosyjskie piękno na tle 
krajobrazu, 1904) i legendarne wyobra
żenia słowiańskich drewnianych miast 
(Rosyjska wioska nad rzeką z muszel-
kami, ok. 1902).

Kandinsky założył w 1901 r. w Mo
nachium grupę artystyczną Phalanx. 
Przez cztery lata zorganizował 12 wy
staw jej członków. W 1909 r., wspólnie 
z Jawlenskim, Kanoldtem, Kulbinem 
i Gabrielą Münter i innymi, współtwo
rzył Nową Grupę Artystów (Neue Künst
lervereinigung) w Monachium. W 1900 r. 
Kandinsky brał udział w wystawach 
moskiewskiego stowarzyszenia Mir 
Iskusstwa, a w 1910 i 1912 r. — w wy
stawach grupy artystycznej Bubnowyj 
Walet. Opublikował swoje listy z Mona
chium w czasopismach „The World of 
Art” i „Apollo” (1902, 1909). W 1911 r. 
Kandinsky wraz z przyjacielem Fran
tzem Marcem założył grupę o nazwie 
Błękitny Jeździec (niem. Der Blaue Rei
ter). 

Kiedy rozpoczęła się pierwsza woj
na światowa, Kandinsky został zmu
szony do opuszczenia Niemiec. 3 sierp

Czas przeszły

Wassily Kandinsky (https://www.moscovery.com/
wpcontent/up loads/ 2016/05/%D0%92%D0%B0
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0% 
B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0 
%B9.jpg)
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nia 1914 r. przeprowadził się wraz 
z Gabrielą Münter do Szwajcarii, 
gdzie zaczął pracować nad książką 
Punkt i linia a płaszczyzna. W listopa
dzie tego samego roku się rozstali. 
Gabriela wróciła do Monachium, 
a Kandinsky pojechał do Moskwy. Je
sienią 1916 r. poznał córkę rosyjskie
go generała Ninę Andriejewską, z któ
rą ożenił się w lutym 1917 r. W jego 
abstrakcyjnych obrazach geometriali
zacja poszczególnych elementów sta
wała się coraz silniejsza, z dwóch po
wodów: po pierwsze, zaczął mocno 
upraszać elementy, a po drugie, po
magała mu w tym artystyczna atmo
sfera ówczesnej moskiewskiej awan
gardy.

W Rosji Kandinsky znalazł się 
w okresie postrewolucyjnego rozwoju 
kulturalnego i politycznego. W latach 
1918–1921 współpracował z Ludową 
Komisją Edukacyjną w zakresie szkol
nictwa artystycznego i reformy muzeal
nej. W 1919 i 1921 r. opublikował sześć 
dużych artykułów. Jako przewodniczący 
Państwowej Komisji do Spraw Nabywa
nia w Biurze Muzeum Departamentu 
LKE uczestniczył w tworzeniu 22 muze
ów prowincjonalnych. Największy wpływ 
jednak wywierał jako nauczyciel 
moskiew skiego Swomasu5, a następnie 

5 Swobodnoje Gosudarstwiennyje chudoże
stwiennyje masterskije — nazwa szkół artystycz
nych założonych w kilku rosyjskich miastach po 
rewolucji październikowej.

Trzydzieści (https://www.wassilykandinsky.net/images/works/273.jpg) 
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Wchu temasu6. Będąc profesorem od 
października 1918 r., opracował spe
cjalny program nauczania oparty na 
analizie koloru i formy, rozwijając idee 
wyrażone w O duchowości w sztuce7. 
Następnie, biorąc udział w tworzeniu 

6 Wysszyje chudożestwiennotechniczeskije 
masterskije — rosyjska państwowa szkoła arty
styczna i techniczna, założona w 1920 r. w Mo
skwie, która zastąpiła moskiewski Swomas.

7 Książka Wassilego Kandinskego na temat 
sztuki.

Moskiewskiego Instytutu Kultury Arty
stycznej i zarządzaniu nim, stworzył 
program działania tej instytucji oparty 
na własnej teorii. Jego opinia różniła 
się jednak od opinii zarządu Instytutu. 
Wszelkie demonstracje irracjonalności 
w procesie twórczym zostały zdecydo
wanie odrzucone. Kandinsky z kolei 
stanowczo sprzeciwiał się konstruktywi
stycznym przeciwnikom. Nieustające 
ataki kolegów artystów, uznających je
go dzieła za „okaleczony spirytyzm”, 

Czas przeszły

Błękotny jeździec (http://www.wassilykandinsky.org/images/gallery/TheBlueRider.jpg)
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popchnęły Kandinsky’ego do opuszcze
nia Moskwy w grudniu 1921 r. Presja 
ideologii socjalistycznej na sztukę do
prowadziła ostatecznie do pojawienia 
się socrealizmu, który rozwinął się po 
1922 r. Obrazy artysty przez wiele lat 
były usuwane z radzieckich muzeów.

Po powrocie do Niemiec Kandinsky 
przyjął zaproszenie Waltera Gropiusa, 
założyciela słynnego Bauhausu (Wyż
szej Szkoły Budownictwa i Projektowa
nia Artystycznego). Ponownie nauczał 
i rozwijał pomysły. Zajmował się przede 
wszystkim analitycznym badaniem po
szczególnych elementów obrazu, co do
prowadziło w 1926 r. do powstania 
książki   Punkt i linia a płaszczyzna. 
Przyczynek do analizy elementów ma-

larskich8. W tym czasie Kandinsky du
żo pracował i eksperymentował z kolo
rem, stosując analityczny fundament 
i wnioski zawarte w swojej pracy. Dzie
ła Kandinsky’ego ponownie uległy 
zmianie: elementy geometryczne coraz 
częściej pojawiały się na pierwszym 
planie, paleta była nasycona zimnymi 
harmoniami kolorystycznymi, a użycie 
okręgu sprowadzało się do ukazania 
zmysłowego symbolu idealnej formy. 
Kompozycja VIII z 1923 r. jest głównym 
dziełem Kandinsky’ego z okresu wei
marskiego. W 1925 r., z powodu ataków 
partii prawicowych, zamknięto Bau

8 Kolejna książka Wassilego Kandinsky’ego 
na temat sztuki.

Czas przeszły

Pierwsza akwarela abstrakcyjna (https://www.wassilykandinsky.net/images/works/28.jpg) 
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haus. Drugi okres Bauhausu w Dessau 
rozpoczął się w dość sprzyjających wa
runkach: Kandinsky i inni artyści wpro
wadzili kilka wolnych klas malarstwa, 
w których mogli poza nauczaniem swo
bodnie tworzyć. Żółto-czerwono-niebie-
ski z 1925 r. jest jedną z najważniej
szych prac charakteryzujących etap 
„zimnego romantyzmu” w malarstwie 
Kandinsky’ego. „Kręgu, którego ostat
nio używam tak często, nie można na
zwać inaczej, jak romantycznym, 
a współczesny romantyzm jest zasadni
czo głębszy, piękniejszy, bardziej zna
czący i bardziej zbawienny — jest ka
wałkiem lodu, w którym płonie ogień. 
A jeśli ludzie czują się zimni i nie czu
ją ognia — tym gorzej dla nich...” — pi
sał artysta.

Malarstwo Kandinsky’ego z ostat
nich lat Bauhausu emanowało spoko
jem i humorem, co znów można było 
dostrzec w jego późnych pracach pary
skich. Na przykład obraz Kapryśny 
(1930) przywołuje kosmiczne, egipskie 
skojarzenia i jest wypełniony fanta
stycznymi symbolicznymi elementami 
w duchu Paula Glue’a, artysty, z którym 
Kandinsky się wtedy przyjaźnił. Około 
1931 r. narodowi socjaliści rozpoczęli 
szeroko zakrojoną kampanię przeciwko 
Bauhausowi, która doprowadziła do 
zamknięcia szkoły w 1932 r. Kandinsky 
z żoną wyemigrowali do Francji, gdzie 
zamieszkali w nowym domu na pary
skim przedmieściu NeuillysurSeine. 
W latach 1926–1933 Kandinsky stwo
rzył 159 obrazów olejnych i 300 akwa
reli. Mnóstwo z nich zaginęło po tym, 
jak naziści uznali prace Kandinsky’ego 
i wielu innych artystów za „zdegenero
wane”.

Paryskie środowisko artystyczne po
zostawało zdystansowane wobec Kan
dinsky’ego. W efekcie żył i pracował 
samotnie, ograniczając się tylko do 
kontaktów z przyjaciółmi. W tym czasie 

nastąpiła ostatnia transformacja jego 
malarstwa. Kandinsky nie używał już 
kombinacji kolorów podstawowych, ale 
pracował z delikatnymi, subtelnymi 
barwami. Jednocześnie uzupełniał 
i komplikował repertuar form: na pierw
szym planie pojawiły się elementy bio
morficzne, które swobodnie poruszają 
się w przestrzeni obrazu, niejako pły
wając po całej powierzchni płótna. Ob
razy z tego okresu dalekie są od „zim
nego romantyzmu”, kipi i wrze w nich 
życie (np. Błękit nieba z 1940 r.). Arty
sta określił ten okres swojej twórczości 
jako „naprawdę malowniczą bajkę”. 
W czasie wojny, ze względu na brak 
materiałów, format jego obrazów sta
wał się coraz mniejszy, aż do momen
tu, gdy artysta był zmuszony do zado
wolenia się gwaszem9 na kartonach 
małego formatu. Znów stanął w obli
czu niechęci społeczeństwa i kolegów. 
Znów opracował i udoskonalił podsta
wy swojej teorii: 

Sztuka abstrakcyjna umieszcza nowy 
świat, który na powierzchni nie ma nic 
wspólnego z rzeczywistością [...]. I tak 
nowy świat sztuki zestawiony jest ze świa
tem natury. Ten świat sztuki jest równie 
rzeczywisty, tak samo konkretny, dlatego 
wolę ją tak nazywać — sztuką abstrakcyj
ną, sztuką konkretną.

Kandinsky do samego końca nie wąt
pił w swój „wewnętrzny świat”, świat ob
razów, w którym abstrakcja nie była ce
lem samym w sobie, a język form powstał 
z woli życia i witalności. Artysta zmarł 
13 grudnia 1944 r. w NeuillysurSeine.

Paulina Kaca 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

9 Farba wodna z domieszką kredy lub bieli 
(od XIX w. ołowiowej lub cynkowej), nadającej jej 
właściwości kryjące, oraz gumy arabskiej, będą
cej spoiwem.

Czas przeszły
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Izrael —  
śródziemnomorski kraniec  

Azji Zachodniej

Tym razem wraz z Czytelnikami „Stu
dens Scribit” odwiedzimy Bliski Wschód. 
Znany ze specyficznej kuchni oraz wy
jazdów pielgrzymkowych Izrael ma do 
zaoferowania znacznie więcej niż moż
na znaleźć w folderach biur turystycz
nych. Kraków od największego lotniska 

kraju (Ben Gurion w Tel Awiwie) dzieli 
tylko nieco ponad trzy godziny lotu.

Tel Awiw

Naszą wizytę w Izraelu zaczniemy od 
drugiego pod względem liczby ludno

Centrum Tel Awiwu z trasy podejścia do lądowania na lotnisku Ben Guriona
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Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

ści miasta w kraju. Położony na wy
brzeżu Morza Śródziemnego Tel Awiw 
jest nowoczesną metropolią, przypomi
nającą klimatem Nowy Jork. Piaszczy
ste plaże, dobrze rozwinięty system 

transportu miejskiego, mnóstwo tere
nów zielonych, pomocni mieszkańcy to 
tylko kilka powodów, dla których mia
sto warto odwiedzać przez cały rok. Do 
tej całej sielanki trzeba niestety doło

Welcome to Israel

Zachód słońca na Morzem Śródziemnym, Tel Awiw
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żyć również skomplikowaną sytuację 
polityczną kraju, która spowodowała 
konieczność zbudowania Żelaznej Ko
puły, czyli supernowoczesnego systemu 
obrony przeciwlotniczej. Jego zadaniem 

jest przechwytywanie oraz niszczenie 
rakiet i pocisków artyleryjskich. Akcen
ty militarne są widoczne nie tylko w sa
mym Tel Awiwie, ale również w całym 
kraju.

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Tel Awiw

Tel Awiw



Izrael — śródziemnomorski kraniec Azji Zachodniej

Hajfa

Jerozolima oraz Ściana Płaczu



Izrael — śródziemnomorski kraniec Azji Zachodniej

Wysady solne nad Morzem Martwym

W największej depresji świata — Morze Martwe



36

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Spokojny dzień w LCE, Tel Awiw

Spotkanie z pracownikami Levinsky College of Education (LCE), Tel Awiw

Hajfa

W północnej części izraelskiego wy
brzeża Morza Śródziemnego znajduje 
się największe miasto portowe kra
ju — Hajfa. Położone jest na zboczach 

góry Karmel, z której roztacza się cha
rakterystyczny widok na olbrzymie 
statki zmierzające do tutejszego portu. 
Najbardziej rozpoznawalny obiekt 
Hajfy to kompleks świątyń oraz ogro
dów Baha’i World Centre, który odwie
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dzają turyści i pielgrzymi z całego 
świata. 

Jerozolima

Stolica Izraela jest kolejnym miejscem 
„must see” podczas pobytu na Bliskim 
Wschodzie. Położona na wzgórzach 
pomiędzy Morzem Śródziemnym a Mo
rzem Martwym, ma niepowtarzalny kli
mat, na który ma wpływ lokalizacja, 
kultura bliskowschodnia oraz miesza
nina wyznań. W tym mieście każdy 
znajdzie coś dla siebie... Stare zabytki 
chrześcijańskie, pyszna kuchnia bli
skowschodnia oraz turyści z całego 
świata tworzą bardzo ciekawą i przyja
zną aurę miasta.

Morze Martwe

Ostatnim miejscem na trasie naszej po
dróży po Izraelu jest najniższy punkt 
Ziemi — depresja Morza Martwego. 
Ten znany na całym świecie zbiornik 
wodny, którego bardziej adekwatnym  

określeniem jest „jezioro”, znajduje się 
w tektonicznym Rowie Jordanu na gra
nicy Izraela, Jordanii oraz Palestyny. 
Obecnie poziom wody w Morzu Mar
twym wynosi 430,5 m p.p.m., a panują
ca od kilku lat tendencja do obniżania 
się poziomu lustra wody powoduje sys
tematyczne powiększanie się depresji. 
Bardzo duże zasolenie zbiornika (śred
nio 26%) pozwala unosić się na wodzie 
także osobom nieumiejącym pływać. 
W największej ziemskiej depresji panu
je również najwyższe ciśnienie atmosfe
ryczne. Morze Martwe jest obecnie jed
nym z najbardziej popularnych obsza
rów turystycznych.

Czy warto odwiedzić Izrael? Zdecydo
wanie tak. Ciekawe miasta, doskonała 
kuchnia, piękne krajobrazy oraz boga
ta historia to idealne składniki podróży 
po tej części świata.

Marek Żołądek 
Klub Studencki „Bakałarz”

W tekście wykorzystano fotografie Autora.

W drodze nad Morze Martwe
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Write 
the Game

Nie, nie cofnęłam się w czasie ani na
wet nie wyjechałam z Krakowa. O ja
kim miejscu mowa? O Willi Decjusza. 
To właśnie tu przyjeżdżają artyści z ca
łego świata, by inspirować się twór
czym klimatem, jaki oferuje willa. Ja 
miałam okazję spędzić w niej dziesięć 
niesamowitych dni, ucząc się pisać sce
nariusze do gier komputerowych.

Zacznijmy jednak od początku. Pro
jekt „Write the Game — Szkoła Letnia 
Scenariuszy Gier Komputerowych” zor
ganizowano w Krakowie już po raz dru
gi. To inicjatywa, która ma łączyć pisa
rzy z otoczenia branży gier komputero
wych.

Gdy moim oczom ukazała się willa, 
a ja weszłam na salę wypełnioną inny
mi uczestnikami, po raz pierwszy zada
łam sobie pytanie, co tutaj właściwie 
robię. Przecież ja nawet specjalnie nie 
gram! A tymczasem okazuje się, że bę
dę zarywać noce i crunchować jak za
wodowy game designer, żeby stworzyć 
z moją grupą prawdziwego questa! Nic 

dziwnego, że na początku byłam pełna 
obaw.

Pierwszy dzień przyniósł szczególną 
porcję wrażeń. Zostaliśmy oficjalnie 
przywitani przez organizatorów, a po
tem zapoznaliśmy się z pozostałymi 
uczestnikami. Szybko zorientowałam 
się, że mam do czynienia z nieprzecięt
nym towarzystwem. Kilku pisarzy, sce
nograf, muzyk czy twórczyni larpów. Ku 
mojemu zaskoczeniu tematyka gier, 
choć bardzo ważna, nie jest do końca 
tym, co łączy nas wszystkich. Naszym 
wspólnym mianownikiem jest to, że 
w mniejszym lub większym stopniu każ
de z nas ma w sobie iskierkę artyzmu. 
Pomimo różnicy wieku szybko staliśmy 
się zgraną paczką.

Kolejne dni nie płynęły, a pędziły ni
czym dni do sesji. Uczestniczyliśmy 
w wielu wykładach, które prowadzili 
eksperci związani z branżą gier. To 
właśnie ich towarzystwo podnosiło pre
stiż całego wydarzenia. Chłonęliśmy 
wiedzę m.in. od Arkadiusza Borowika, 

Burza mózgów

Spośród drzew wyłonił się pałac. Dwie wieże, a pomiędzy nimi arkady.  ■
Symetryczna budowla zachwyca renesansowym stylem.



39

Artura Ganszyńca, Piotra Idziaka, Jaro
mira Króla, Tomasza Z. Majkowskiego, 
Tomasza Marchewki czy Karoliny Sta
chyry. Najwięcej wykładów mieliśmy 
z Aleksandrą Motyką, autorką książki 
Na końcu wchodzą ninja, ale przede 
wszystkim osobą współodpowiedzialną 
za to, że gra Wiedźmin 3: Dziki Gon 
oraz dodatek Krew i wino podbiły ser
ca graczy na całym świecie. Podczas 
wielu godzin interesujących zajęć do
wiedzieliśmy się, dlaczego dla historii 
tak ważny jest dialog oraz dlaczego 
będziemy musieli napisać go co naj
mniej kilka razy... Atmosfera była świet
na, twórcza, a wykłady okraszone całą 
masą ciekawostek z branży gier. Nie
stety, nie wszystkie mogę przytoczyć. 
Co wydarzyło się w gamedevie, zosta
je w gamedevie...

Głównym gwoździem programu by
ło stworzenie questa do gry. Pracowali
śmy w dwóch grupach, każda nad swo
im projektem. Już sam pomysł na grę 
wymagał od nas totalnej burzy móz
gów! Dziesięć dni warsztatów to dużo. 
Ale dziesięć dni i nocy to znacznie wię
cej! Byliśmy bardzo zdeterminowani, 
aby skończyć to, co zaczęliśmy... Wspa
niale pracuje się w grupie, która chce 
coś stworzyć. Pomysły unoszą się w po
wietrzu gęsto jak krakowski smog. 
A gdy w końcu wydawało się nam, że 
wymyśliliśmy coś ciekawego, szliśmy 
do mentorów... i okazywało się, że w no
cy nasz pomysł wydawał się naprawdę 
dużo lepszy niż za dnia! 

Swoistą wisienką na torcie były wi
zyty w studiach gier. Każdy z nas ma
rzył, aby obejrzeć studio CD Projekt 
RED, w końcu taka wyprawa budziła 
nadzieję na odsłonięcie choćby rąbka 
tajemnicy Cyberpunka 2077. Na miej
scu rozmawialiśmy z twórcami Wiedź-
mina, dowiedzieliśmy się, jak funkcjo
nuje biuro i z jakimi wyzwaniami mie
rzą się pracownicy branży gier.

Organizatorzy przygotowali dla nas 
również wizytę w Reality Pump Studios, 
które wydało grę Two Worlds. Z całą 
pewnością mogę stwierdzić, że to stu
dio ulokowane jest w najbardziej urok
liwym miejscu na świecie, czyli właś nie 
w Willi Decjusza. To również tutaj moja 
grupa miała możliwość implementacji 
naszego questa do gry.

Nie mogę zapomnieć również o ostat
nim studiu gier, jakie mieliśmy okazję 
zobaczyć, czyli iFUN4all. Co ciekawe, po 
studiu oprowadził nas uczestnik zeszło
rocznej edycji Write the Game. Przy oka
zji zostaliśmy testerami nowej gry Ry-
tuał — ponoć droga do gamedevu wie
dzie często przez testowanie gier, więc 
kto wie, co może się wydarzyć podczas 
takiej wizyty...

Ostatniego dnia prezentowaliśmy 
wyniki naszej ciężkiej pracy. Dwie gry, 
zupełnie różne, jedna osadzona w świe
cie fantasy, druga utrzymana w klima
cie science fiction. Na koniec czas na 
pożegnalnego grilla... Wreszcie nad
szedł moment rozstania. Każdy wraca 
w swoje strony, do swoich zajęć, bogat
szy jednak o wiedzę, znajomości i do
świadczenie. 

Mam nadzieję, że Ty za rok opiszesz 
swoje doświadczenia. Nawet jeśli, tak 
jak ja, prawie nie interesujesz się grami. 
Bez obaw! To nie jest szkoła tylko dla 
graczy. To szkoła dla twórczych, kre
atywnych ludzi. A jeśli lubisz gry? Tym 
lepiej. Zapewniam, że przy kolacji omó
wicie wszystkie tytuły, jakie wyszły...

Jeśli szukacie podobnych warszta
tów, ale również ciekawych szkoleń 
z innej dziedziny, koniecznie odwiedź
cie Biuro Karier UP! To dzięki niemu 
miałam okazję uczestniczyć w projek
cie „Write the Game”.

 
Karolina Ślusarczyk 

II rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach UP

Burza mózgów
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Czym byłaby nasza rzeczywistość bez 
teorii spiskowych? Nie tylko definiują 
one naszą kulturę, ale sprawiają, że 
kwestionujemy to, co dzieje się wokół 
nas. Reptilianie. Illuminaci. Elvis Pre

sley wiecznie żywy. Płaska ziemia. Lą
dowanie na Księżycu. To tylko niektóre 
z mitów. Chcemy wierzyć, że nic nie jest 
tym, czym się wydaje. Nie da się ukryć, 
że żyjemy w świecie postprawdy, a nie

Kamera. Akcja!  
Lądowanie na Księżycu

Dla ciekawych świata

Buzz Aldrin na Księżycu. W osłonie odbija się sylwetka Neila Armstronga (https://thumbs.mic.
com/MDg4NDdjNmE5YSMvRUV5UGRSN3RLSG9Mdm9ONHRYbVJzZFF0N0owPS8yM3gxOToyNj
c3eDE1MDIvODAweDQ1MC9maWx0ZXJzOmZvcm1hdChqcGVnKTpxdWFsaXR5KDgwKS9o
dHRwczovL3MzLmFtYXpvbmF3cy5jb20vcG9saWN5bWljLWltYWdlcy9hbTNqamppYTVnbm0wbn
N2c3MwY2VpZXM0NDBtb2l6aXdhczFwZmVuNzd3bHowc3h1eXBhcnRqeHdnM2d2dDN4LmpwZw.
jpg)
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ograniczony dostęp do Internetu powo
duje, że informacje w nim zawarte trze
ba nauczyć się weryfikować. Pozwólcie, 
że pod lupę wezmę jedną z takich teo
rii, która, dzięki rewelacyjnemu filmowi 
Damiena Chazelle’a, ożyła w ostatnim 
czasie. Mowa o lądowaniu na Księży
cu. Spróbuję dokonać trudnej sztuki 
przyjrzenia się faktom.

„We choose to go to the moon”

W 1957 r. Sowieci wysłali w przestrzeń 
kosmiczną pierwszego sztucznego sa
telitę Sputnik 1. Od tego momentu roz
począł się wyścig kosmiczny między 
USA a ZSRR, którego zwieńczeniem 
miało być wylądowanie człowieka na 
Księżycu. Początki były dla USA cięż

Dla ciekawych świata

Aldrin i „łopocząca”  flaga. W rzeczywistości jest ona po prostu zmięta (https://spaceflight.nasa.
gov/gallery/images/apollo/apollo11/lores/as11_40_5874.jpg)
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kie — ZSRR wysłał w Kosmos psa Łaj
kę, następnie człowieka — Jurija Ga
garina, który jako pierwszy okrążył 
Ziemię. W 1961 r. prezydent Stanów 
Zjednoczonych John F. Kennedy wy
głosił przemówienie, w którym poin
formował o planach eksploracji Ko
smosu:

Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzą
cych dziesięciu lat polecieć na Księżyc 
i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są 
łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, 
a przez to zmuszą nas do lepszej organi
zacji i wykorzystania wszystkich naszych 
umiejętności [...]1.

Jego słowa zapoczątkowały szaleńcze 
tempo rozwoju programu kosmicznego, 
a inżynierowie NASA podwoili wysiłki, 
by przeskoczyć tę jakże wysoko posta
wioną poprzeczkę. 

1 Rice University w Huston, 1961 r.

To mały krok dla człowieka...

W czasie pamiętnego przemówienia 
Kennedy’ego realizowany był już pro
gram Mercury, w ramach którego odby
ły się bezzałogowe i załogowe loty, 
w Kosmos wysłano także szympansy. 
To przedsięwzięcie stanowiło pierwszy 
poważny krok w kierunku podboju Księ
życa, Amerykanom udało się bowiem 
po raz pierwszy umieścić na ziemskiej 
orbicie człowieka. Następcą Mercu
ry’ego był projekt Gemini, w którym wy
korzystano bardziej zaawansowaną 
technologię. Jego głównym celem było 
sprawdzenie wytrzymałości człowieka 
w przestrzeni kosmicznej i wpływu ty
godniowych misji na ludzki organizm 
oraz opracowanie systemu spotkania 
i dokowania statków kosmicznych na 
orbicie ziemskiej i księżycowej. W ra
mach Gemini udało się astronautom 
osiągnąć wiele w krótkim czasie: prze
prowadzić udany manewr dokowania 
i spotkania na orbicie, wykonać kilku

Dla ciekawych świata

Kadr z filmu First Man. W roli Armstronga Ryan Gosling (https://cdn.theatlantic.com/assets/me
dia/img/mt/2018/10/firstman/lead_720_405.jpg?mod=1539121168)
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godzinne spacery w otwartej przestrze
ni, a co ważne — jeśli nie najważniej
sze — udowodnić, że człowiek może 
przebywać w Kosmosie co najmniej 
dwa tygodnie. NASA znalazła się na 
prostej drodze do rozpoczęcia projektu 
Apollo, który sprawił, że w 1969 r. czło
wiek stanął na Księżycu. 

...ale wielki skok dla ludzkości

Misji Apollo 11, w składzie: Neil Arm
strong, Edwin „Buzz” Aldrin i Michael 
Collins, udało się jako pierwszej wylą
dować na Księżycu. W samym lądo
waniu brało udział dwóch astronau
tów, a pierwszym, który postawił stopę 

Dla ciekawych świata

Powszechnie uważa się, że to słynne zdjęcie przedstawia pierwszy odcisk buta na Księżycu. 
W rzeczywistości to jeden ze śladów pozostawionych przez Buzza Aldrina, który trzymał aparat 
(https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo/apollo11/lores/as11_40_5878.jpg)
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na księżycowym gruncie, był dowódca  
Neil Armstrong. „Huston, Orzeł2 wylą
dował” — historyczne słowa wybrzmia
ły 20 lipca o 20:17 UTC, kiedy Arm
stong i Aldrin posadzili „Orła” na 
Księżycu. W tym czasie Collins pozo
stał w module dowodzenia Columbia 
i orbitował wokół Księżyca, by po 
skończonej misji przechwycić lądow

2 Nazwa lądownika, który Armstrong i Aldrin 
posadzili na powierzchni Księżyca, to Eagle, ang. 
orzeł.

nik z astronautami. Armstrong i Aldrin 
spędzili na powierzchni Srebrnego 
Globu ponad dwa dzieścia godzin. Ze
brali próbki skał księżycowych, doko
nali pomiarów, zrobili tysiące zdjęć, 
postawili flagę amerykańską i wyru
szyli w drogę powrotną na Ziemię. 
Tak w wielkim skrócie wyglądała 
pierwsza załogowa misja na Księżyc. 
Po niej na satelicie Ziemi lądowały 
misje Apollo 12, 14, 15, 16 i 17, a po 
Księżycu chodziło łącznie 12 Amery

Dla ciekawych świata

Ziemia wyłaniająca się zza horyzontu Księżyca (https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/
apollo/apollo11/lores/as11_44_6549.jpg)
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Załoga Apollo 11. Od lewej: Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin (https://spaceflight.
nasa.gov/gallery/images/apollo/apollo11/lores/s69_31740.jpg)

kanów. Program załogowych lotów 
księżycowych zakończono w 1972 r.

Kłamstwo i manipulacja

Niewątpliwie podbój Księżyca okazał 
się sukcesem, a załoga Apollo 11, kie
dy tylko skończyła się kwarantanna3, 
odbyła tournée po największych mia
stach na świecie, gdzie spotkała się 
z ogólnym uwielbieniem. Ludzie zdąży
li zapomnieć, że z ich podatków finan
sowane są loty kosmiczne, a to prze

3 Do kwarantanny trafili tuż po wylądowaniu, 
by nie rozsiewać potencjalnych księżycowych za
razków, a trwała ona prawie miesiąc.

cież ogromne koszty. Nie mówiło się 
także o tych, którzy ponieśli śmierć4 
w imię politycznej przepychanki o do
minację w przestrzeni kosmicznej. Sta
ny Zjednoczone wygrały z ZSRR, 
a w końcu to było ich głównym celem. 
Szybko jednak w sukcesie Ameryka
nów zaczęto dopatrywać się niezgod
ności. Fakty faktami, ale nie o to prze
cież chodzi. Każdy szanujący się spe

4 Wielu pilotów programów kosmicznych zgi
nęło w trakcie przygotowań do lotu na Księżyc. 
Załoga Apollo 1 poniosła śmierć podczas testu 
w module dowodzenia, gdzie wybuchł pożar. Tra
gedia spowodowała chwilowy kryzys, gdy opinia 
publiczna zaczęła kwestionować sens kontynuo
wania programu kosmicznego.
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cjalistakanapowiec od lotów kosmicz
nych wie, że na Księżycu wiatr nie wie
je, a na zdjęciach flaga jakoś łopocze.

1969: Odyseja księżycowa

W 2002 r. premierę miał mockument5, 
wyreżyserowany przez Williama Kare
la, Dark Side of the Moon. Przedstawia 
on nieznane fakty dotyczące Stanleya 
Kubricka, który miał być autorem filmu 
ukazującego lądowanie astronautów 
na Księżycu. W ramach podziękowania 
NASA użyczyła mu w 1975 r. obiekty
wów 50 mm, koniecznych do sfilmowa
nia Barry’ego Lyndona. Karel kpi z teo
rii spiskowej, według której NASA po
prosiła Kubricka, by wyreżyserował dla 
nich lądowanie na Księżycu, zaraz po 
tym, jak nakręcił film 2001: Odyseja ko-
smiczna. Niestety, zwolennicy teorii spi
skowej traktują dzieło Karela śmiertel
nie poważnie. Teorii zaprzeczyła córka 
Kubricka, nazywając ją groteskowym 
kłamstwem i oświadczając, że jej ojciec 
był ostatnią osobą, która podjęłaby się 
współpracy z rządem, by w tak perfid
ny sposób oszukać ludzkość. 
Człowiekiem, któremu bez wątpienia 
udało się nakręcić scenę lądowania na 
Księżycu, jest Damien Chazelle. W listo
padzie 2018 r. premierę miał jego film 
Pierwszy człowiek (First Man), będący 
hołdem złożonym zmarłemu w 2012 r. 
Neilowi Armstrongowi. Film śledzi jego 
losy od pilota doświadczalnego po astro
nautę NASA, mianowanego dowódcą 
misji załogowej na Księżyc. Scenariusz 
oparto na podstawie biografii Armstron
ga Pierwszy człowiek. Historia Neila 
Armstronga Jamesa R. Hansena. Film 
Pierwszy człowiek, który pod względem 

5 Mockument — gatunek filmowy stanowiący 
połączenie filmu dokumentalnego z fikcją, często 
w formie satyry lub parodii (https://sjp.pl/mocku
ment).

formy przypomina dokument, ukazuje 
wielką determinację w osiągnięciu nie
możliwego, a reżyser wykazał się nie
zwykłą dbałością o szczegóły. Na pod
stawie First Man można więc wniosko
wać, że lądowanie było faktem.

Flaga, gwiazdy i coś za ładne  
te zdjęcia

Wspomniana łopocząca na wietrze fla
ga jest jednym z najczęściej wymienia
nych dowodów mających potwierdzać 
tezę, że lądowanie zostało sfałszowa
ne. Sam fakt, że astronauci wbili flagę 
na terytorium, które wedle układu ko
smicznego zawartego w 1967 r. jest nie
zależne, wzbudził kontrowersje. Ale 
większa uwaga skupiła się na pofałdo
waniach flagi, dowodzących, że poru
sza się w miejscu, w którym nie ma 
wiatru. Prawda jest taka, że flaga USA 
została przekazana załodze Apollo 11 
dosłownie w ostatniej chwili. Długo za
stanawiano się, czy nie wzbudzi to pro
testu i nie naruszy traktatu. Astronauci 
nie mieli czasu jej odpowiednio przygo
tować, a będąc na Księżycu, mieli pro
blem z teleskopem naciągającym fla
gę, przez co nie udało się jej rozprosto
wać. Flaga wygląda więc, jakby stale 
powiewała, ale analizując różne ujęcia, 
można dostrzec, że zachowuje ten sam 
kształt.

Dlaczego na zdjęciach z Księżyca 
nie widać gwiazd? W końcu atmosfera 
Księżyca jest tak cienka, że powinny 
być widoczne. Ponadto gwiazdy na 
zdjęciach robionych na Ziemi mogłaby 
zostać rozpoznane, a tym samym udo
wodnić kłamstwo NASA — z pewno
ścią dlatego je wymazano. W tym wy
padku wytłumaczenie jest dość proste. 
Astronauci wylądowali w ciągu księży
cowego dnia, przez co światło odbijało 
się od powierzchni Księżyca. To spowo
dowało, że kontrast między powierzch

Dla ciekawych świata
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Krater 308, znajdujący się na niewidocznej stronie Księżyca, sfotografowany z orbity. Spróbujcie 
to sfabrykować w ’69 (https://history.nasa.gov/ap11ann/kippsphotos/6611.jpg)

nią Księżyca, a światłem gwiazd unie
możliwił utrwalenie ich na kliszy.

Wątpliwe są także wysokiej jakości 
zdjęcia, zrobione przez załogę w eks
tremalnych przecież warunkach. Zdję
cia są ładne, owszem, ale to trochę tak 
jak z selfie — ze stu zrobionych wybie
ramy dwa, na których wypadliśmy ko
rzystnie. NASA opublikowała tylko te, 
które nadawały się do publikacji. Astro
nauci zostali przeszkoleni, jak robić fo

tografie w skafandrach, ponadto otrzy
mali do tego celu aparat Hasselblad 
500EL, przystosowany do księżycowych 
warunków. Ciekawostką jest to, że więk
szość zdjęć na powierzchni Księżyca 
wykonał Armstrong. Z tego powodu je
dynym korzystnym ujęciem jego sylwet
ki jest to, na którym odbija się ona 
w osłonie hełmu Buzza Aldrina. Jest to 
jedno z największych zaniedbań misji 
Apollo 11, a w szczególności Aldrina, 
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Załoga Apollo 11 w rakiecie Saturn V wyrusza 
w historyczną podróż (https://history.nasa.gov/
ap11ann/kippsphotos/39525.jpg)

Parada w Nowym Jorku. Około cztery miliony Amerykanów przybyły powitać astronautów (https://
www.nasa.gov/sites/default/files/styles/full_width_feature/public/images/431222main_AP11_Tic
kettape_s7017433_full.jpg)

który nie pomyślał o utrwaleniu Pierw
szego Człowieka na Księżycu.

Quo vadis, NASA?

W tym roku będziemy obchodzić pięć
dziesiątą rocznicę wylądowania czło
wieka na Księżycu. Przez 47 lat, które 
upłynęły od ostatniej załogowej misji, 
człowiek nie powrócił na Srebrny Glob. 
Powodów jest kilka. Cel amerykańskiej 
agencji kosmicznej został osiągnięty, 
człowiek postawił stopę na satelicie 
Ziemi, potęga Stanów Zjednoczonych 
została udowodniona. Środki przezna
czone na finansowanie misji kosmicz
nej z podatków zostały zmniejszone 
(poniżej 0,4% budżetu państwa), nie 
ma także powodu, dla którego kto kol
wiek miałby wyłożyć pieniądze potrzeb
ne do opłacenia kolejnej misji księżyco
wej, szczególnie mając na uwadze og
romne ryzyko, z którym się ona wiąże.

Okazuje się jednak, że powód się 
znalazł. W 2018 r. NASA ogłosiła po
wrót na Księżyc. Precyzując: w 2017 r. 
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Lądownik Orzeł po odłączeniu się od modułu dowodzenia Columbia (https://history.nasa.gov/
ap11ann/kippsphotos/6598.jpg)
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obecny prezydent Stanów Zjednoczo
nych ogłosił powrót Amerykanów na 
Księżyc, który miałby posłużyć za przy
stanek w drodze na Marsa. To na po
czątek. W tym celu zbudowana zosta
nie stacja kosmiczna Getaway, którą 
NASA planuje umieścić na orbicie oko
łoksiężycowej. Znajdzie się na niej mo
duł mieszkalny, a budowa stacji ma 
rozpocząć się w 2022 r. Statki będą mo
gły odbywać z niej regularne podróże 
na Księżyc oraz Marsa, a nawet dalej. 
Drugim z głównych celów jest eksplo
atacja Księżyca, m.in. zbudowanie na 
nim stacji badawczej i wykorzystanie 
księżycowego lodu do produkcji paliwa 
rakietowego. Być może część planów 
ziści się już w 2026 r.

„I want to believe”

Zwolennicy teorii spiskowej, według 
której człowiek nigdy nie znalazł się na 
Księżycu, mają mnóstwo argumentów, 
rzekomo dowodzących ich racji, a wy
mienione przeze mnie w tekście są tyl
ko wierzchołkiem góry lodowej. Nieste
ty, na wzór kolegów płaskoziemców, 
mają problem z weryfikowaniem fak

tów. A źródeł umożliwiających potwier
dzenie lub obalenie tezy o lądowaniu 
jest mnóstwo — wystarczy włożyć tro
chę wysiłku w ich znalezienie. Żyjemy 
w czasach zalewających nas zewsząd 
fake newsów i dziwnej awersji do na
uki, skutkującej powtarzaniem absur
dów. Myślę jednak, że fakt wylądowa
nia człowieka na Księżycu jest najbar
dziej fantastyczną ze wszystkich fanta
stycznych opowieści i szkoda byłoby 
umniejszać jej znaczenie. Wierzę, że 
już niedługo na naszych oczach kolej
na misja załogowa wyląduje na Księży
cu i być może, w końcu, na Marsie. 

Źródła

Hansen J. R., Pierwszy człowiek. Historia Neila 
Armstronga, przeł. A. Gołębiewski, A. Lesz
czyński, Warszawa 2018.

https://www.nasa.gov/feature/nasasexplo ra
tioncampaignbacktothemoonandon
tomars

https://www.nasa.gov/mission_pages/gemini/
index.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/mercury/
mis sions/programtoc.html

Karolina Pocielej 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM
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Chazelle po nakręceniu scen na Księżycu stwierdził, że sfałszowanie tego przedsięwzięcia było
by wyjątkowo trudne w latach sześćdziesiątych (https://i0.wp.com/vfxvoice.com/wpcontent/uplo
ads/2018/10/FirstMan_moon_visor_final.jpg?resize=1000%2C417)
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AMAZONKI
Wojują w różnych dziedzinach. Na wielu 
polach otrzymują nagrody i odznacze
nia, jednakże nie bez poświęceń. Na
ukowcy, sportsmenki, działaczki. Kobiety, 
które dobrze wykorzystują swój mózg. 
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet po
stanowiłam przypomnieć o niezwykłych 
kobietach. Poniżej przedstawiłam jedy
nie kilka życiorysów pań, które na wielu 
frontach zmieniały świat. Proszę nie trak
tować tego tekstu jako manifest femini
styczny, a jedynie inspirację. Być może 
któraś z Was, drogie Panie, wkrótce sta
nie się tą, o której pisze się artykuły?

Czego możemy się nauczyć, 
obserwując szczury?

MayBritt Moser urodziła się w Norwe
gii. Studiowała psychologię w Oslo, 
tam też wyspecjalizowała się w neuro
fizjologii. Była adiunktem na Uniwersy
tecie w Edynburgu, a następnie pra
cownikiem naukowym University Colle
ge w Londynie. Badała szczury — kon
kretnie ich mózgi — gdy zostają wpusz
czone do labiryntu. Zastanawiało ją 
również, w jaki sposób mózg filtruje 
niepotrzebne informacje po to, by sku
pić się na tych kluczowych. W 2014 r. za 

Wielcy ludzie

MayBritt Moser podczas wręczenia nagrody 
Nobla ma na sobie sukienkę, której wzór na
wiązuje do aksonów w mózgu (https://tse4.
mm.bing.net/th?id=OIP.Qgl1oZKwpZvm5Vkp 
9qDFQAAAA&pid=Api)
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odkrycie heksagonalnej sieci komórek 
nerwowych (tzw. komórki sieci w korze 
śródwęchowej) została wyróżniona Na
grodą Nobla w dziedzinie fizjologii 
i medycyny.

Czemu to odkrycie jest tak ważne? 
Heksagonalna sieć komórek nerwo
wych wpływa na precyzyjną orientację 
w przestrzeni. Czyli MayBritt Moser 
jest odpowiedzialna za odnalezienie 
naszego ludzkiego odpowiednika GPS! 
To dzięki tym ośrodkom nerwowym do
skonale wiemy, gdzie się w tej chwili 
znajdujemy. Oczywiście do czasu, aż 
się nie zgubimy.

Co łączy książki, prawa wyborcze 
i Park Narodowy?

Marjory Stoneman Douglas była ame
rykańską dziennikarką, pisarką, zwo
lenniczką praw kobiet i działaczką 
ochrony przyrody. W młodości zainte
resowała się czytaniem i ostatecznie 
zaczęła pisać. W 1907 r. została nagro
dzona przez Boston Herald za An Early 
Morning Paddle, opowieść o chłopcu, 
który obserwuje wschód słońca z ka
nionu. W 1916 r. jako jedna z nielicz
nych kobiet przyłączyła się do amery
kańskiej rezerwy marynarki wojennej. 
Od 1920 do 1990 r. opublikowała 109 
tekstów. Jedno z jej pierwszych opowia
dań zostało sprzedane do magazynu 
„Black Mask” za 600 $ (równowartość 
w 2018 r. — 8820 $). 

Douglas aktywnie działała na rzecz 
praw kobiet do głosowania. Była rów
nież znana z obrony Everglades1, kiedy 

1 Park Narodowy Everglades (ang. Evergla
des National Park) — park narodowy położony 
w południowej części Florydy w Stanach Zjedno
czonych, utworzony 6 grudnia 1947 r. Jego po
wierzchnia wynosi obecnie 6105 km2. Jest to naj
większy obszar dzikiej przyrody subtropikalnej za
chowany w Stanach Zjednoczonych i trzeci co do 
wielkości park narodowy w kontynentalnej częś ci 
USA.

to zamierzano te tereny osuszyć i wyko
rzystać pod zabudowę. Napisała książ
kę The Everglades. River of Grass, któ
ra na nowo zdefiniowała Everglades 
jako cenną rzekę, a nie bezwartościo
we bagno. Mary Douglas dożyła 108 
lat, pracując do końca życia na rzecz 
Everglades. 

Kobieta też może polecieć 
w Kosmos!

Walentina Władimirowna Tierieszkowa 
to radziecka kosmonautka i pierwsza 
kobieta w kosmosie. Inspiracją i jedno
cześnie motywacją dla niej był lot Ga
garina. Już w 1959 r. wykonała swój 
pierwszy skok spadochronowy. 

W 1963 r. rozpoczęła lot na statku 
Wostok 6, który trwał 2 doby 22 godzi
ny 50 minut i 8 sekund. Wylądowała 
19 czerwca 1963 r., po okrążeniu Ziemi 
48 razy. Została uhonorowana tytułem 
Bohatera Związku Radzieckiego. Była 
dziesiątym człowiekiem w kosmosie 
i szóstym kosmonautą sowieckim. Po 
locie Tierieszkowa studiowała w Woj
skowym Instytucie Lotnictwa im. Żu
kowskiego w Moskwie, który ukończyła 
jako inżynier kosmonauta. W 2007 r., 
podczas obchodów swoich siedemdzie
siątych urodzin w rezydencji Władimira 
Putina w NowoOgarowie, oświadczyła, 
że chce umrzeć na Marsie.

Piękny początek i tragiczna śmierć

Jeśli już mówimy o pierwszej astronaut
ce, trzeba wspomnieć również o pierw

Park Narodowy Everglades został stworzony 
w celu ochrony delikatnego ekosystemu lasów na
morzynowych. Jest to największy las namorzynowy 
na północnej półkuli i jedno z najważniejszych 
miejsc rozrodu tropikalnych ptaków brodzących. 
Ma również znaczenie gospodarcze — zaopatruje 
w wodę pitną całą południową część Florydy. Rocz
nie odwiedza go ponad milion turystów (https://pl.
wikipedia.org/wiki/Park_Narodowy_Ever glades).

Wielcy ludzie
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szej kobieciepilocie. Amelia Mary Ear
hart była pierwszą kobietą, która 
w 1928 r. przeleciała nad Atlantykiem. 
Uczyniła to w towarzystwie Wilmera 
Stultza i drugiego pilota, a także me
chanika Louisa Gordona. Miała być je
dynie pasażerem, rejestrującym zapis 
lotu. Trójka wystartowała z Trepassey 
Harbor (Nowa Fundlandia) na samolo
cie Fokker F.VIIb/3m i wylądowała 
w Burry Port koło Llanelli (Walia) około 
21 godzin później. W 1932 r. Amelia po
stanowiła sprawdzić się w samotnym 
locie przez Atlantyk. Wyleciała jedno
silnikowym Lockheed Vega z Harbour 

Grace (Nowa Funlandia) z zamiarem 
dotarcia do Paryża. Tym razem lot 
trwał 14 godzin i 56 minut. Pani pilot 
ostatecznie wylądowała na pastwisku 
w Culmore (Irlandia Pólnocna). 

Pomimo ogromnego sukcesu nie 
zamierzała spocząć na laurach. Jej 
celem było okrążenie samolotem świa
ta. W 1937 r. podjęła próbę przelotu 
wokół kuli ziemskiej wzdłuż równika. 
Po 40 dniach podróży i przebyciu oko
ło trzech czwartych dystansu stracono 
z nią kontakt radiowy. Pomimo poszu
kiwań nie odnaleziono ani samolotu, 
ani odważnej pilotki.

Marjory Stoneman Douglas (https://www.floridamemory.com/fpc/prints/pr07054.jpg)

Wielcy ludzie
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Poświęcić życie nauce

Na tej liście nie może zabraknąć rów
nież Polki. Marię SkłodowskąCurie 
każdy zna i dla wielu osób ta postać 
stała się inspiracją, jak chociażby dla 
Alicji Dorabialskiej, również znakomi
tej polskiej uczonej. Studiowała w To
warzystwie Kursów Naukowych w War
szawie, a także w Moskwie. Swoje za
interesowania skierowała w stronę fi
zyki i chemii. Zajmowała się takimi 
zagadnieniami, jak: promieniowanie 
radioizotopów, mikrokalorymetria czy 
też korozja metali. W latach 1925– 
–1926 była studentką Marii Skłodow
skiejCurie w Instytucie Radowym 
w Paryżu. Habilitowała się na Poli
technice Warszawskiej, a w 1934 r. 

uzyskała tytuł profesora nadzwyczaj
nego oraz nominację na kierownika 
Katedry Chemii Fizycznej. Jako pierw
sza kobieta została profesorem Poli
techniki Lwowskiej. Łącznie opubliko
wała 128 artykułów, m.in. z zakresu 
radiochemii.

Źródła

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/ 
1151186,WalentinaTierieszkowa%E2
%80%93pierwszakobietawkosmosie

https://tygodnik.tvp.pl/28233179/zaczekpani
curiepolkawmeskimswiecienauki

https://businessinsider.com.pl/technologie/na
uka/najbardziejznanekobietywnauce/ 
0t9h7l8

Patrycja Pancerz 
II rok zarządzania informacją  

i publikowania cyfrowego SUM

Walentina Władimirowna Tierieszkowa (http://
lk.astronautilus.pl/astros/12.htm)

Amelia Mary Earhart (https://pixshark.com/
ameliaearhart.htm)
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Międzynarodowa Konferencja  
„Tożsamość — niepodległość — media”

W dniach 15–16 czerwca 2018 r. na Uni
wersytecie Pedagogicznym im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja „Toż
samość — niepodległość — media”.

Celem konferencji było porównaw
cze ukazanie roli mediów i bibliotek 
w budowie tożsamości narodów Europy 
ŚrodkowoWschodniej w perspektywie 
roku 2018. Podstawą prelekcji były wy
stąpienia przygotowane przez repre
zentantów poszczególnych narodów, 
których celem było ukazanie głównych 
problemów oraz kierunków badań 
w tym zakresie. 

Szczegółowo poruszono takie tema
ty, jak: narodowy rynek książki i pra
sy — instytucje, obiegi, uczestnicy — 
oraz jego rola w ruchach niepodległo
ściowych; wkład i rola instytucji oraz 
pracowników mediów i bibliotek w bu
dowie niepodległych państw; uczest
nictwo w kulturze, edukacja, czytelnic
two i ich znaczenie w umacnianiu toż
samości oraz budowie państwa; sym
bolika, ikonografia; święta, obchody, 
rocznice; autorytety, elity, propaganda; 
wolność słowa — racja stanu — bez
pieczeństwo.

Organizatorem konferencji był In
stytut Nauk o Informacji Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. W skład komi
tetu naukowego i organizacyjnego we
szli: prof. Michał Rogoż, dyrektor Insty
tutu; prof. PhDr. Jiří Trávníček (Uniwer
sytet Masaryka, Brno); prof. prof. Gra
żyna Wrona, Grzegorz Nieć (UP), dr dr 
Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik, Sabi
na Kwiecień, Beata Langer (UP).

Uroczystego otwarcia konferencji 
dokonał JM Rektor UP prof. Kazimierz 
Karolczak, zwracając uwagę, że konfe
rencja ukazuje współpracę pomiędzy 
państwami, która wynika nie tylko z bli
skości, ale również z tradycji. Jako są
siedzi mamy wspólne spojrzenie za
równo na przeszłość, jak i przyszłość. 
Uczestników i przybyłych gości przywi
tali także: prof. Piotr Borek, dziekan 
Wydziału Filologicznego, oraz prof. Mi
chał Rogoż. 

W ciągu dwóch dni konferencji wy
głoszono dziewięć referatów dotyczą
cych roli mediów w kształtowaniu i umac
nianiu tożsamości narodowej oraz budo
wie państw Europy ŚrodkowoWschodniej 
w latach 1918–2018. Łącznie w konferen
cji udział wzięło 21 prelegentów.

Pierwszego dnia obrad wysłuchano 
następujących referatów:

Grzegorz Nieć (UP) — „Nie damy 
się”, czyli czeskie dzieje książki, które 
krzepią. Podczas wystąpienia prele
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gent zwrócił uwagę na dzieje czeskiej 
książki, które były mocno związane 
z historią narodu i państwa. Podkreślił, 
że książki i biblioteki odegrały bardzo 
ważną rolę w budowaniu państwa po 
1938 r., a w czasach niemieckiej okupa

cji i komunizmu pozwoliły Czechom 
przetrwać.

Anna Cisło (Uniwersytet Wrocław
ski) — Książka irlandzkojęzyczna jako 
narzędzie kształtowania kultury naro-
dowej nowego państwa. Punktem wyj

Się dzieje

Od lewej: organizator konferencji prof. Grzegorz Nieć i dziekan Wydziału Filologicznego prof. 
Piotr Borek

Od lewej: dyrektor Instytutu Nauk o Informacji prof. Michał Rogoż i JM Rektor UP prof. Kazimierz 
Karolczak
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ścia rozważań była polityka książkowa 
przyjęta przez rząd Wolnego Państwa 
Irlandzkiego, utworzonego w 1922 r., 
oraz wskazanie problemów towarzy
szących jej realizacji. Zwrócono rów
nież uwagę na cenzurę, która traktowa
ła książkę jako narzędzie w kształto
waniu kultury Irlandii, usiłując za jej 
pośrednictwem wzbudzić u Irlandczy
ków poczucie przynależności i dumy 
narodowej.

Vít Richter (Uniwersytet Masaryka, 
Brno) — 100 let vývoje české a sloven-
ské legislativy veřej ných knihoven Wy
kład podsumowywał rozwój czeskich 
bibliotek publicznych w XX–XXI w., od 
powstania Czechosłowacji, w okresie 
Pierwszej Rzeczypospolitej, drugiej woj
ny światowej i po podziale na Repu
blikę Słowacką i Republikę Czeską. 
Godne uwagi było uchwalenie prawa 
o bibliotekach, które wpłynęło na roz
wój bibliotek i bibliotekarstwa w Cze
chach i na Słowacji.

Jiří Trávníček (Uniwersytet Masary
ka, Brno) — Pierwsza Czytelnicza Re-
publika Czechosłowacka (1918–1938). 
Referat przybliżył sytuację socjogeogra

ficzną społeczeństwa oraz dominujące 
modele lektury, najpoczytniejszych au
torów i dzieła, jak również udział litera
tur rodzimej i obcej oraz system rozpo
wszechniania książki. Ważnym aspek
tem wystąpienia było podkreślenie, że 
dorobek Pierwszej Republiki jest punk
tem odniesienia dla ich współczesnego 
państwa. 

Larysa Doŭnar, Walery Herasimaŭ 
(Związek Białorusinów Świata „Ojczy
zna”, Mińsk) — Książka i biblioteki 
okresu Białoruskiej Republiki Ludowej 
(BNR) jako elementy budowy państwa 
narodowego. W wystąpieniu poruszono 
temat dotyczący książki i ruchu biało
ruskiego odrodzenia narodowego na 
początku XX w. oraz repertuaru naro
dowodemokratycznej książki w latach 
1918–1924. Referenci zwrócili również 
uwagę na rolę języka białoruskiego 
oraz książki i biblioteki w tworzeniu 
państwowości.

Andrij Andrukiw, Maria Sokil (Poli
technika Lwowska) — Status języka 
ukraiń skiego, jego kondycja i rola 
w umacnianiu tożsamości Ukrainy. Re
ferat przybliżył wydarzenia historyczne 

Książki ze zbiorów organizatora  konferencji prof. G. Niecia
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poprzedzające powstanie państwa 
ukraiń skiego. W wystąpieniu ukazano 
status prawny języka ukraińskiego, 
analizę obecnej sytuacji oraz stopień 
wykorzystania języka narodowego 
w różnych dziedzinach życia obywateli. 
Zwrócono również uwagę na wpływ 
konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrai
ny na zmianę świadomości i wzrost na
strojów patriotycznych ludności.

Bożena Koredczuk (Uniwersytet 
Wro cławski) — Organizacja instytucjo-
nalnych struktur badań nad książką 
i ich rola w umacnianiu tożsamości 
(wielo)narodowej w powojennym Wro-
cławiu — w 65-lecie powstania Komisji 
Bibliografii (Bibliologii) i Biblioteko-
znawstwa Wrocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego. Punktem wyjścia re
feratu były studia nad książką w powo
jennym polskim Wrocławiu, które za
częto prowadzić w 1945 r. Rozszerzenie 
zakresu badań nad książką i bibliote
kami z perspektywy wielonarodowej 
nastąpiło dopiero w 1953 r., wraz 
z utworzeniem Komisji Bibliografii (Bi
bliologii) i Bibliotekoznawstwa Wro
cławskiego Towarzystwa Naukowego 
z inicjatywy Antoniego Knota.

Jaroslav Šrank (Universytet Komeń
skiego, Bratysława) — Topografia lite-
rárneho života na Slovensku po roku 
19891. 

Anna Dymmel (Uniwersytet Marii 
CurieSkłodowskiej, Lublin) — Rola 
książki w kształtowaniu tożsamości na-
rodowej w XIX wieku w świetle domo-
wych księgozbiorów inteligencji, zie-
miaństwa i duchowieństwa Królestwa 
Polskiego. W wystąpieniu podkreślono 
rolę literatury i książki jako jednego 
z czynników kształtujących poczucie 

1 Por. Międzynarodowa Konferencja „Tożsa
mość — niepodległość – media”, https://inoi.
up.krakow.pl/onas/badanianaukowe/konferen
cje/miedzynarodowakonferencjatozsamoscnie
podlegloscmedia/ (dostęp 23 XI 2018).

przynależności narodowej oraz ważne
go nośnika świadomości narodowej 
w XIX w. Celem referatu było ukazanie 
książki w prywatnych księgozbiorach 
określonych warstw społecznych. Wy
brane elementy pamięci historycznej 
istniały również w zbiorowej świadomo
ści i kulturze po odzyskaniu niepodle
głości w 1918 r.

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloń
ski) — Krakowski ruch wydawniczy 
u progu niepodległości. Tematem refe
ratu była charakterystyka ruchu wydaw
niczego w pierwszych latach po odzy
skaniu niepodległości. Repertuar wy
dawniczy oraz instytucje wydawnicze 
i ich rodzaje zostały pokazane w zesta
wieniu z okresem poprzedzającym od
zyskanie niepodległości.

Marta Pękalska (Uniwersytet Wro
cławski) — Ossolineum i ossolińczycy 
w pierwszych latach kształtowania się 
nowego państwa polskiego — po roku 
1918 i roku 1946. Podczas wystąpienia 
referentka skupiła się na odbudowie 
polskiej państwowości po 1918 r. oraz 
tworzeniu polskiego życia kulturalnego 
i naukowego we Wrocławiu po 1945 r. 
Duże znaczenie w kształtowaniu 
i umacnianiu polskiej tożsamości naro
dowej miał Zakład Narodowy im. Osso
lińskich jako instytucja, a także jego 
pracownicy.

Radosław Domke (Uniwersytet Zie
lonogórski) — Świadomość polityczna 
i narodowa Polaków w polskim kinie 
lat 70. i 80. Autor zajął się polskimi fil
mami fabularnymi i serialami z lat 
1970–1989. Przedmiotem analizy były 
zarówno produkcje poważne, jak i fil
my o charakterze komediowym, które 
w bezpośredni bądź pośredni sposób 
poruszały problematykę narodową. 

Drugiego dnia zaprezentowano na
stępujące referaty:

Tamara Butigan Vučaj (Serbska Bi
blioteka Narodowa, Belgrad) — Natio-
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Prof. Grzegorz Nieć

Wystawa towarzysząca konferencji



60

nal Library of Serbia as a Silent Wit-
ness of Duration and Strong Pillar of 
Changes in Serbia. Tematem referatu 
była historia Biblioteki Narodowej 
w Serbii, która odnosi duże sukcesy 
w integracji europejskiej w sektorze kul
turalnym jako członek ważnych organi
zacji europejskich, partner organizacji 
Europeana oraz uczestnik kilku projek
tów europejskich. Jest również narodo
wym źródłem badań i nauki, a także 
promotorem serbskiej kultury.

Lucia Němcová (Uniwersytet w Pre
szowie) — Preszów a media typogra-
ficzne (zarys rozwoju kultury słowa dru-
kowanego oraz jej formy przed i po ro-
ku 1918). Tematem referatu było przed
stawienie drukarni oraz wydawnictw, 
które działały w Preszowie przed, w, 
a także po 1918 r. Temat został prze
analizowany w kontekście wydarzeń 
politycznych, społecznych i kultural
nych, które miały miejsce przed rozpa
dem AustroWęgier oraz w pierwszych 
latach istnienia Czechosłowacji. 

Barbora Svobodová (Instytut Litera
tury Czeskiej AV ČR, Brno) — Bata’s 
Zlín and Literature. Wystąpienie doty
czyło historii firmy Bata, z której 
w 1926 r. wyodrębniło się wydawnictwo 
firmowe Zlín. Szczególną uwagę zwró
cono na działalność Zlínu w kontekście 
wydarzeń społecznych i politycznych 
w byłej Czechosłowacji, w tym również 
na rozwój i zmiany samej firmy Bata.

Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódz
ki) — Jedyna taka biblioteka-pomnik 
w Polsce... Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łodzi (1917) jako symbol poszanowa-
nia wartości narodowych i wielokultu-
rowej tożsamości społecznej łodzian. 
Referat przybliżył historię Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Łodzi, jedynej bi
bliotekipomnika w Polsce. Dzięki tej bi
bliotece powstała sfera wspólnej kultu
rowej przestrzeni społecznej, którą Łódź 
była od swego powstania.

Sabina Kwiecień (UP) — Obraz kul-
tury czytelniczej w krakowskiej prasie 
codziennej (1918–1939). W wystąpieniu 
przedstawiono funkcjonowanie książki 
w krakowskiej prasie codziennej w la
tach 1918–1939, ze szczególnym uwzględ
nieniem pierwszych lat po odzyskaniu 
niepodległości.

Andrzej Buck (Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna im. C. Norwi
da, Zielona Góra) — Wydarzenia zielo-
nogórskie 1960. Nieznany fakt w dzie-
jach Zielonej Góry. Rola książki, prasy, 
filmu i teatru w przywracaniu pamięci 
o zrywie niepodległościowym. Podczas 
wystąpienia przybliżono wydarzenie 
z 1960 r., mające miejsce w Zielonej 
Górze — zryw niepodległościowy zwią
zany z likwidacją Domu Katolickiego. 
Decyzja władz komunistycznych wzbu
dziła protest wśród mieszkańców i do
prowadziła do starcia zielonogórzan 
z milicją. Na kanwie tego wydarzenia 
powstały artykuły, spektakle, książka 
oraz dwa filmy.

Podczas konferencji zaprezentowa
no wystawy: „Państwowość czechosło
wacka 1918” (Československá státnost 
1918), przygotowaną przez Czeskie 
Centrum w Warszawie, i „Książka czes
ka ze zbiorów Grzegorza Niecia” (Čes-
ká kniha ze sbírky Grzegorze Nieće). 
Odbyła się także prezentacja książki 
Za textem. Antologie polské sociologie 
literatury pod redakcją J. Trávníčka 
(projekt wydawniczy zrealizowany przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury Republi
ki Czeskiej oraz Instytutu Książki), pro
wadzona przez G. Niecia.

Konferencja zgromadziła wielu 
uczestników, wśród których byli zarów
no pracownicy naukowi UP, jak i stu
denci.

Paulina Noworyta 
Małgorzata Szymańska 

III rok zarządzania informacją  
i publikowania cyfrowego UP

Się dzieje
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Wszystko zaczęło się prawie rok wcześ
niej, w listopadzie 2017 r., kiedy padła 
propozycja wyjazdu. Studenci przy goto
wywali się do niego, organizując m.in. 
ekwipunek czy wizy. Reakcje najbliż
szych były różne. Najczęściej pojawiały 
się pytania: „Co wy tam będziecie ro
bić? Liczyć niedźwiedzie?”. Pomimo 
licznych obaw rodziny podróżników 
wspierały ich z całych sił i pomagały 
przy organizacji. 

Rosyjska przygoda studentów roz
poczęła się 26 lipca po wylądowaniu 
w Moskwie. Pierwszym wyzwaniem był 
dojazd z lotniska do hotelu. Nie uła
twiała im tego słaba znajomość języka 
rosyjskiego. Wszystko stało się prost
sze, gdy spotkali pilota samolotu Alek
sandra, kapitana jednej z rosyjskich  
linii  lotniczych, który podsłuchał ich 
rozmowę i zaoferował pomoc. Wytłu
maczył, jak funkcjonuje moskiewskie 
metro, jak kupić „trojkę” (bilet upraw
niający do przejazdu metrem oraz po
zostałą komunikacją miejską) i co obo
wiązkowo zwiedzić. Dał im także kon
takt do siebie na wypadek, gdyby po
trzebowali pomocy. Kontaktował się 
z nimi później, aby dowiedzieć się, co 
u nich słychać i jak się im podoba Mo
skwa. Spędzili tam trzy dni, poświęca

jąc ten czas na zwiedzanie m.in.: Placu 
Czerwonego, Kremla, soboru Wasyla 
Błogosławionego czy Uniwersytetu Mo
skiewskiego. 

Następnym punktem podróży był 
Magadan (ros. Магадан). 29 lipca na 
lotnisku MoskwaWnukowo studenci 
spotkali się z pozostałymi osobami, 
które brały udział w ekspedycji, i wyle
cieli do Magadanu. Po prawie ośmiu 
godzinach lotu wylądowali, a na miej
scu czekała na nich Swietłana Iwano
wa — wykładowczyni Uniwersytetu 
w Jakucku, a także ich opiekunka 
w czasie całego wyjazdu. 

Magadan jest położony pomiędzy 
Zatoką Nagajewa i Zatoką Gertnera, 
które należą do Morza Ochockiego. Tu
taj uczestnicy wyprawy spędzili trzy dni 
w hostelu Lucky (https://luckyhostel
magadan.business.site/). Ku swojemu 
wielkiemu zdziwieniu spotkali tam Po
laków, którzy kończyli właśnie swoją ro
syjską przygodę. Uczestniczyli bowiem 
w podróży motocyklowej z Warszawy 
nad Bajkał. 

Po trzech dniach spędzonych w tej 
nadmorskiej miejscowości podróżnicy 
wyruszyli 31 lipca w dalszą drogę do 
Jakucka. Odległość pomiędzy Magada
nem a Jakuckiem wynosiła około 2 tys. 

Co wydarzyło się na Syberii ?
Okres wakacji dla czwórki członków Studenckiego Koła Naukowego  ■

Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego zaowocował nowymi doświadcze
niami. Uczestniczyli oni w miesięcznym wyjeździe naukowym na Syberię, 
który był odpowiedzią na zaproszenie PółnocnoWschodniego Federalnego 
Uniwersytetu w Jakucku. Celem wyjazdu była realizacja projektu naukowe
go „Pilotażowe studium georóżnorodności republiki Sacha — Jakucja” oraz 
zapoznanie się z tamtejszą kulturą, tradycjami i obyczajami. 
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W drodze
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km. Podróżowali Trasą Kołymską, ina
czej zwaną Drogą Śmierci. Nazwa po
chodzi od wydarzeń, które tam miały 
miejsce. W latach 1932–1953 drogę tę 
budowali zesłańcy i więźniowie łagrów, 
pochodzący także z Polski, którym nasi 
studenci złożyli hołd. Zginęło tam kilka 
tysięcy osób, pochowanych pod na
wierzchnią drogi oraz wzdłuż niej. 

Uczestnicy wyprawy nocowali przez 
ten czas w namiotach i gotowali posił
ki na ognisku. Najbardziej utkwiła im 
w pamięci noc w opuszczonym mieście 
Kadykczanie, od 2006 r. niezamieszka
nym z powodu zamknięcia kopalni wę
gla kamiennego. Spali w opuszczonej 
fabryce, gdzie spotkali kolejną wypra
wę, tym razem z Estonii. Rano wyruszy
li na zwiedzanie Kadykczanu. Spotyka
li na drodze stare samochody, ubrania, 
książki, dokumenty, wyposażenie szko
ły i wiele innych rzeczy. 

W czasie podróży do Jakucka mieli 
okazję udać się w Góry Czerskiego. 
Miało im to zająć jakieś 4–5 godzin, za
błądzili jednak i wrócili na nocleg w go
dzinach wieczornych. Musieli wytyczyć 
trasę powrotną. Mieli świadomość, że 
w tym rejonie grasują niedźwiedzie, 
a do obrony mogła im posłużyć jedna 
flara. Strach wynagrodziły im widoki, 
które zapierały dech w piersiach, oraz 
różnorodność rzeźby terenu.

Kolejnym przystankiem była stolica 
Jakucji — Jakuck (ros. Якутск), położony 
nad rzeką Leną. Powierzchnia republiki 
Sacha jest dziesięciokrotnie większa od 
powierzchni Polski. Mieszkańcy tego re
gionu posługują się przede wszystkim ję
zykiem jakuckim oraz językiem rosyj
skim. Nasi studenci dotarli tam 6 sierp
nia i spędzili w mieście trzy dni. Noco
wali w akademiku uniwersytetu. Na miej
scu poznali Piotrka z Polski, który tam 
studiuje. Został ich przewodnikiem po 
Jakucku, pomógł im też zorganizować 
dwa UAZy na dalszą trasę. 

9 sierpnia wyprawa ruszyła dwoma 
UAZami, autami przystosowanymi do 
trudniejszych terenów, na południe Ja
kucji, w stronę Nieriungri. Podczas bli
sko trzytygodniowej wyprawy na połu
dnie i z powrotem do Jakucka studenci 
mieli możliwość eksploracji dawnych 
kopalni kwarcu, węgla kamiennego 
(gdzie mogli spotkać liczne skamienia
łości, m.in. paproci) czy miki. Dzięki 
uprzejmości właścicieli mogli również 
zwiedzić kopalnię chromdiopsydu oraz 
złota, gdzie zwykli turyści nie mają 
wstępu. Właściciel złoża chromdiopsy
du był z wykształcenia geologiem, co 
zaowocowało późniejszym wykładem 
na temat geologii okolic Inaglii. Bogac
two tamtejszych terenów, różnorodność 
rzeźby oraz geologii momentami zapie
rały dech w piersiach. Studenci z pew
nością zapamiętają spotkanie z niedź
wiedziem podczas eksploracji dawnej 
kopalni miki. 

Nasi geografowie ujrzeli wiele 
stron Syberii. Zebrane materiały mają 
posłużyć do opracowania projektu na
ukowego „Pilotażowe studium georóż
norodności Republiki Sacha — Jaku
cja”. Miesiąc życia pod namiotem, 
momentami wiele kilometrów od ludz
kich siedzib, kąpania się w rzece, go
towania na ognisku nauczył ich prze
trwania w skrajnych warunkach. Sła
by zasięg pozwolił im oderwać się od 
życia w internecie. Wwyjazd umożliwił 
im przede wszystkim poszerzenie wie
dzy geograficznej oraz zastosowanie 
już zdobytej w terenie. Nawiązali zna
jomości, nauczyli się podstawowych 
zwrotów w języku jakuckim oraz rosyj
skim. Utrzymują nadal kontakt z po
znanymi kierowcami Ayalem i Isayem 
oraz studentką Tujarą. Tujara wraz ze 
Swietłaną przylatują do Polski w mar
cu, więc studenci będą mogli się im 
odwdzięczyć za ugoszczenie na jakuc
kiej ziemi. 

Naukowe Koło Geografów zaprasza
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Kadykczan
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Kopalnia złota
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Kopalnia chromdiopsydu
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Minisłownik języka jakuckiego 

co? — тугуй? 
córka — кыыс оҕом 
cześć — дорообо 
dobranoc — минньигэс туулу 
dom — дьиэ 
dziecko — оҕо 
dzień dobry — утуо сарсыарданан 
dziękuję — махтал

kocham cię — мин эйиигин таптыыбын 
mąż — эр 
nazywam się... — мин аатым... 
rodzina — дьиэ кэргэн
słońce — кун 
syn — уол оҕом 
żona — ойох 
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Mapa wyprawy na koszulce wyjazdowej

Geografowie łącznie przebyli róż
nego rodzaju środkami transportu (sa
mochodem, samolotem, UAZem, „bu
chanką” i flixbusem) około 20 tys. km. 

Dla niektórych „głupota” i „bezmyślny” 
wyjazd na pożarcie przez niedźwie-
dzie, a dla nas przygoda życia, lekcja 
samodzielności i życie dziesiątki kilo-
metrów od cywilizacji. Mamy nadzieję, 
że zdobyta wiedza oraz praktyka w te-
renie zaowocują na dalszych etapach 
naszych studiów. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wspólnie spędzony czas, przygody, 
których nie zapomnimy do końca życia, 
dobre słowo, a przede wszystkim za 
przekazaną wiedzę.

Składamy podziękowania na ręce 
dr. Pawła Strusia za możliwość wyjaz
du oraz okazaną pomoc przy organiza
cji wyprawy. 

Dziękujemy również wszystkim, któ
rzy umożliwili nam ten wyjazd, naszym 
rodzinom, znajomym, a przede wszyst
kim Pani Rektor Uniwersytetu Pedago
gicznego im. KEN w Krakowie prof. Ka
tarzynie Potyrale, Panu Dziekanowi 
Wydziału GeograficznoBiologicznego 
prof. Grzegorzowi Formickiemu, Panu 
Dyrektorowi Instytutu Geografii dr. To
maszowi Rachwałowi, Samorządowi 
Studentów UP z przewodniczącym Ka
milem Firmantym na czele, Studenckie
mu Kołu Naukowemu Geografów Uni
wersytetu Pedagogicznego z przewod
niczącą Justyną Karaś na czele oraz 
opiekunowi Koła dr. Danielowi Okupne
mu. 

DZIĘKUJEMY! Спасибо! Махтал! 
 

Członkowie SKNG UP

W tekście wykorzystano zdjecia z archiwum 
Naukowego Koła Geografów UP.
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Ruble
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Stanowiska geologiczne

Zwiedzanie Moskwy
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