
Drodzy Czytelnicy, koniec roku akademickie-
go skłania nas zarówno do podsumowań, jak 
i do snucia wakacyjnych planów. Pandemia 
koronawirusa zmotywowała naszą redakcję, 
by wbrew przeciwnościom kontynuować dzia-
łalność „Studens Scribit”. Po numerze wyda-
nym z okazji 75. rocznicy istnienia Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie oddajemy 
w Wasze ręce wakacyjny numer czasopi-
sma.

Małgorzata Kasprzyk zaprasza Was do 
zapoznania się z wywiadem z profesorem Hu-
bertem Chudzio, Dyrektorem Centrum Doku-
mentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń — 
niezwykłą placówką badawczą działającą 
przy naszym Uniwersytecie. Mariola Stopińska 
w felietonie Czy osoby z niepełnosprawnościa-
mi mają głos? zachęca do refleksji nad po-
strzeganiem tytułowych bohaterów przez spo-
łeczeństwo. Nie zapomnijcie też sprawdzić no-
wych działów w naszym czasopiśmie. Pojawią 
się bowiem Biologiczne ciekawostki, nad który-
mi opiekę sprawować będzie Piotr Cholewa, 

oraz Porady prawne, dział zainicjowany przez 
Agnieszkę Joniec. 

Na łamach „Studens Scribit” pragniemy 
również pożegnać zmarłego profesora Marka 
Karwalę, wybitnego badacza dwudziestowiecz-
nej polskiej poezji, którego pamięć uhonorowa-
ła Katarzyna Lisowska swoim wierszem Listy 
krążące między zaświatami.

Na zakończenie chcę podziękować Beacie 
Szczęch za nieocenioną pomoc przy korekcie 
artykułów opublikowanych w tym numerze, 
a także Katarzynie Boczkowskiej, Sekretarz 
Redakcji „Studens Scribit” i opiekunce na-
szych mediów społecznościowych. Korzystając 
z okazji, pragnę również zachęcić do śledze-
nia profilu „Studens Scribit” na Facebooku 
i nowo utworzonego profilu na Instagramie (ig: 
studenscribit).

Życzymy Czytelnikom udanego wypoczyn-
ku i dużo zdrowia! Obyśmy się spotkali po wa-
kacjach!

Urszula Maciuga 
Redaktor Naczelna
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Aktualności samorządowe

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up

Nauczanie zdalne postawiło przed nami 
nowe wyzwania. W tym szczególnym 
czasie powinniśmy zrobić coś dla siebie, 
zadbać o nasze zdrowie i samopoczu-
cie. Możemy na przykład brać udział 
w różnych szkoleniach lub zrobić coś, na 
co wcześniej brakowało czasu... I właś-
nie dlatego powstały one.

W styczniu ruszyliśmy z pierwszą 
edycją Samorządowych Bluz! Każdy 
zainteresowany mógł wybrać fason — 
bluzę z kapturem lub bez, bluzę z kap-
turem na zamek czy też bluzę basebal-
lową — a wszystko to w dużej palecie 
barw (szary, bordowy, czarny, granato-
wy, różowy, zielony, biały i fioletowy). 
Mieliśmy pewność, że okażą się one 
dobrej jakości, między innymi dzięki 
haftowanemu logo UP. Oferta, choć 
chwilowa, była dopiero początkiem, po-
nieważ szybko zaplanowaliśmy kolejny 
drop.

Innym wyjątkowym wydarzeniem, 
w który się zaangażowaliśmy, był Ma-
raton Pisania Listów, organizowany co-
rocznie przez Amnesty International, 
który odbywał się w dniach 1–11 grud-

nia 2020 r., Jest to globalna akcja na 
rzecz praw człowieka — jej misją jest 
zmiana życia pojedynczych osób bądź 
społeczności, których prawa zostały na-
ruszone lub które są takimi naruszenia-
mi zagrożone. Udało nam się wysłać 
aż 113 listów! Nie spodziewaliśmy się 
tak licznego odzewu!

Luty przyniósł nie tylko mróz, ale 
i sesję. Dla wielu z nas egzaminy zdal-
ne były nie lada wyzwaniem. Ale nie 
poddaliśmy się! Udało nam się zorga-
nizować „Filmowy wtorek on-line”, pod-
czas którego wyświetliliśmy film w re-
żyserii Juliusza Machulskiego Pienią-
dze to nie wszystko z Sylwestrem Ma-
ciejewskim i Tomaszem Saprykiem.

W marcu świętowaliśmy wirtualny 
Dzień Kobiet. Nawiązaliśmy współpra-
cę z Kasią Kieć, która jest magistrem 
dietetyki klinicznej, dietetykiem i try-
chologiem. Nasze studentki mogły sko-
rzystać z jej fachowej porady zgodnie 
z zasadą, że po zimie warto zadbać 
o zdrowie. 17 marca odbył się Wirtual-
ny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedago-
gicznego. Nasza przewodnicząca Ka-
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Członkowie Samorządu Studentów

mila Kowalczyk miała okazję udzielić 
krótkiego wywiadu i opowiedzieć tro-
chę o Samorządzie. Ponadto wspólnie 
z członkami Samorządu Studentów na-
graliśmy krótki film promujący naszą 
organizację. Mamy nadzieję, że taka 
niecodzienna forma promocji zachęci 
nowych studentów do podjęcia działań 
na rzecz Uczelni.

Na wiosnę, jak już pisałam, planuje-
my kolejną edycję uczelnianych bluz. 
Ogłaszamy również nową serię Q&A 

z pytaniami zadawanymi osobom zwią-
zanym z naszą Uczelnią, publikowaną 
na samorządowym profilu na Face booku, 
na który serdecznie zapraszamy!

Możecie nas znaleźć również na 
naszej stronie internetowej, Instagra-
mie oraz oczywiście w pokoju 48B przy 
ul. Podchorążych 2.

 
Aleksandra Gierat 

III rok pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej
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Pamięć o sybirakach

Małgorzata Kasprzyk: Od jakiego 
czasu jest Pan związany z Uniwersy
tetem Pedagogicznym w Krakowie 
i jakie były Pana zainteresowania 
badawcze podczas studiów doktoran
ckich?

Hubert Chudzio: Byłem studentem 
Uniwersytetu Pedagogicznego (wcześ-
niej Wyższej Szkoły Pedagogicznej) od 

1989 roku. Przyjechałem do Krakowa 
4 czerwca 1989 r., czyli dokładnie 
w dniu pierwszych wolnych wyborów 
parlamentarnych. To był szczególny 
czas, ponieważ rodziła się wtedy wolna 
Polska. W tym roku zacząłem studio-
wać historię na jednolitych wówczas 
studiach magisterskich. Ukończyłem 
ten kierunek w 1994 r. Później miałem 
chwilową przerwę od Uniwersytetu, co 

Wywiad z profesorem Hubertem Chudzio — założycielem i dyrektorem  ■
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP

Uroczystość otwarcia odbudowanego polskiego cmentarza sybirackiego w Koja w Ugandzie, 1 li-
stopada 2012 r.



5

Wywiad

Uroczyste otwarcie Centrum Zdrowia w Koja i nadanie mu imienia Polskich Sybiraków, listo-
pad 2017 r.

Misja naukowa na polskie cmentarze w Zambii i Zimbabwe oraz do polskich sybiraków w RPA, 
paź dziernik–listopad 2015 r. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Solarz, Hubert Chudzio, Adrian Szo-
pa
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nie znaczy, że nie miałem z nim związ-
ku. Nadal byłem w kontakcie ze Stu-
denckim Kołem Naukowym Historyków, 
które działało w WSP, ale miało to ra-
czej charakter koleżeński. W tym czasie 
pracowałem przez dwa lata w Domu 
Dziecka i w Telewizji Kraków. W 1996 r. 
zostałem pracownikiem Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Nie byłem natomiast 
nigdy na regularnych studiach dokto-
ranckich, bo takich studiów wtedy nie 
było. Rozpoczęcie pracy nad doktora-
tem było rezultatem indywidualnego 
zaproszenia, a właściwie rozmowy. Mo-
im promotorem był prof. Henryk Żaliń-
ski, historyk XIX wieku, znawca Wiel-
kich Emigracji oraz powstania listopa-
dowego. Mnie również interesował ten 
okres w historii, dlatego w 1996 r. zo-
stałem asystentem prof. Żalińskiego. 
Profesor został później rektorem UP 
(2005–2008). 

Co zainspirowało Pana do stworze
nia Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń w Krako
wie? 

Od razu po studiach stałem się filmow-
cem. Zacząłem pracę w Telewizji Kra-
ków i przez długi czas byłem niezależ-
nym dziennikarzem. Dodatkowo przez 
lata jeździłem na wykopaliska archeo-
logiczne do Egiptu, Gwatemali oraz na 
Cypr, gdzie robiłem filmy dokumental-
ne dla różnych telewizji, m.in. dla TVP, 
Discovery czy TV Planete. Ponadto 
w czasie studiów byłem związany ze 
Studenckim Kołem Naukowym History-
ków działającym w WSP, a potem 
w 2003 roku zostałem opiekunem tego 
koła. Zorganizowałem wówczas cykl 
obozów naukowych, które przyczyniły 
się później do pomysłu utworzenia Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń w Krakowie. To było w la-
tach 2004–2006. Pierwszy cykl nosił na-
zwę „Ziemie zachodnie jako przykład 

migracji ludności polskiej, niemieckiej 
i ukraińskiej w czasie i po drugiej woj-
nie światowej”. Cykl ten obejmował 
obozy letnie, na które jeździli członko-
wie Studenckiego Koła Naukowego Hi-
storyków. Nasze obozy odbywały się 
w różnych regionach, które zostały 
przyłączone po 1945 r. do Polski. Były 
to Dolny Śląsk, Pomorze oraz Warmia 
i Mazury. Naszym głównym celem było 
nagrywanie relacji ludzi, których prze-
siedlono na te tereny po drugiej wojnie 
światowej. Okazało się, że w tej grupie 
znalazło się sporo sybiraków. Po każ-
dym wyjeździe mieliśmy kilkadziesiąt 
wywiadów (w sumie około 150 relacji 
sybiraków i różnych przesiedleńców), 
które zarejestrowali studenci. W ten 
sposób tworzyła się duża baza archi-
walna. Pamiętam, że na jednym z wy-
jazdów w Lidzbarku Warmińskim zrobi-
łem ze studentami film Wypędzeni/
przesiedleni. Była to głównie relacja 
pani Aldony (sybiraczki), która opowie-
działa nam historię swojego życia. Pa-
ni Aldona była bardzo wdzięczna za 
ten film, ponieważ jej historię znała je-
dynie rodzina, ale średnio się nią inte-
resowała. Okazało się potem, że gdy 
wnuki obejrzały ten film w telewizji, po-
wiedziały: „Ty to, babcia, n a p r a w d ę 
przeżyłaś”. Do naszej świadomości do-
szło wiele nowych wątków i nagle od-
kryliśmy, że jest tyle ciekawych świa-
dectw, które warto, a nawet trzeba, za-
rejestrować dla potomnych. Wielu stu-
dentów bardzo zainteresowało się  tym 
tematem. W 2007 r. pojawił się pomysł, 
aby udokumentować wydarzenia zwią-
zane z akcją „Wisła” (1947). Ten cykl 
nosił nazwę „Akcja Wisła we wspo-
mnieniach ludności Łemkowszczyzny”. 
Następnie odbył się cykl 10 obozów,  
w czasie których zajęliśmy się inwenta-
ryzacją grobów, kwater i cmentarzy wo-
jennych na terytorium Małopolski. Stu-
denci, oprócz już znanych cmentarzy 
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i kwater, odkrywali nowe, zapomniane 
groby w górach czy w lesie. Często 
trzeba było pytać miejscowych, czy nie 
wiedzą, gdzie leży zapomniany grób 
wojenny. Dzięki temu powstała jedyna 
w Polsce baza grobów wojennych, do-
stępna na stronach województwa mało-
polskiego. Ważny był również obóz 
w Gorlicach, na którym zapoznałem 
studentów z historią polskich cmenta-
rzy i w ogóle z dziejami Polaków w Afry-
ce w czasie drugiej wojny światowej 
i jej zakończeniu. Powiedziałem wtedy: 
„Odkrywamy tutaj groby wojenne i to 
samo moglibyśmy robić w środku czar-
nej Afryki (np. w Ugandzie, Kenii, Zam-
bii, Tanzanii, Zimbabwe, RPA)”. Kilku 
studentów przyszło do mnie w paź-
dzierniku i wyraziło chęć pojechania za 
miesiąc czy dwa do Afryki. Odpowie-
działem, że trochę daleko do tej Afryki 
i drogo, dlatego taką ekspedycję trze-
ba przygotowywać co najmniej przez 
rok. Ustalenie strategii działań, znale-
zienie odpowiednich środków, zapew-
nienie bezpieczeństwa to wiele miesię-
cy pracy. Trzy najważniejsze rzeczy 
przy każdym projekcie to: strategia, lo-
gistyka i dokumentacja. Rok ciężkiej 
pracy się opłacił. Od 19 października 
do 9 listopada 2009 r. przebywaliśmy 
w Tanzanii i Ugandzie, żeby zinwenta-
ryzować trzy największe polskie cmen-
tarze. 

Na Sybir trafiały całe rodziny w ma-
sowych wywózkach NKWD z lat 1940– 
–1941. Następnie, gdy wybuchła wojna 
między ZSRR a Trzecią Rzeszą, po-
wstał układ Sikorski–Majski, który 
umożliwił tworzenie wojska polskiego. 
Powstała armia Andersa, w której zna-
lazło się około 80 tys. żołnierzy. Pod-
czas wyjścia do Iranu do armii dołą-
czono również około 40 tys. cywilów 
(głównie kobiet i dzieci). Te osoby zo-
stały później rozlokowane po świecie. 
Do Afryki trafiło ponad 20 tys. osób. Po-

wiedziałem studentom, że odkrywanie 
cmentarzy jest bardzo ważne, ale jeśli 
żyją ludzie, którzy mogliby opowiedzieć 
nam swoją historię, to oni są ważniejsi. 
Dzięki temu powstał kolejny projekt 
w 2010 r. Pojechaliśmy do Leicester 
w Wielkiej Brytanii. To była ciekawa 
wyprawa. Spaliśmy na podłodze w nie-
ogrzewanym pomieszczeniu należącym 
do Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów. Atmosfera była jednak wspaniała. 
Udało nam się nagrać około 30 wywia-
dów. Stwierdziłem, że tych materiałów 
z wypraw i obozów mamy sporo, dlate-
go zdecydowałem się na rozmowę 
z ówczesnym wojewodą małopolskim 
Stanisławem Kracikiem, i przedstawi-
łem mu plan stworzenia Centrum. Po-
rozmawiałem również z rektorem Uczel-
ni prof. Michałem Śliwą i dostaliśmy 
zielone światło. W dniu 1 marca 2011 r. 
nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum. 
Początkowo nasza siedziba znajdowa-
ła się przy ulicy Brackiej, a obecnie 
mieści się w Forcie Skotniki. 

Czy nie uważa Pan, że pamięć o sy
birakach została zdominowana przez 
tematykę związaną z Holocaustem?

Odpowiedź nas to pytanie jest stosun-
kowo prosta. Holocaust był czymś nie-
wyobrażalnym. Za każdym razem, gdy 
poruszam ten temat, dostaję gęsiej 
skórki. Ten temat jest mi bliski, ponie-
waż spotykałem się z osobami, które 
przeżyły Holocaust. Moim zdaniem te-
mat Zagłady bardzo mocno przema-
wia do ludzi, ponieważ zostały po niej 
świadectwa niewyobrażalnych zbrodni, 
choć oczywiście jest to tylko cząstka te-
go, co nazywamy Holokaustem. Od lat 
też trwają pogłębione badania na ten 
temat. Są specjalne instytucje, które się 
nimi zajmują, jak choćby Yad Vashem 
w Jerozolimie. Chodzi mi o to, że mamy 
choćby możliwość zobaczenia, jak wy-
glądały obozy koncentracyjne, i wiemy, 
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Misja naukowa na polskie cmentarze w Zambii i Zimbabwe oraz do RPA. Na zdjęciu prace re-
nowacyjne w polskiej nekropolii w Abercorn

Misja naukowa do polskich sybiraków w Bradford i Leeds w Wielkiej Brytanii, kwiecień 2013 r. 
Na zdjęciu uczestnicy projektu
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Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie z lotu ptaka, styczeń 
2021 r.

co się tam wydarzyło. Głównie dzięki 
Niemcom, którzy prowadzili bardzo do-
kładną dokumentację tego, co działo 
się w obozach. Mamy również dostęp 
do wielu zdjęć i filmów dokumental-
nych. Ponadto w 1948 r. powstało pań-
stwo Izrael, które bardzo dba o pamięć 
o Holokauście. Przeprowadzono tysiące 
wywiadów, powstał nawet cały pro-
gram, który określał, jak należy mówić 
o Holocauście, jak należy utrwalać 
o nim pamiętać i — w końcu — jak te-
mat ten poruszać w edukacji. 

Z jednej strony mieliśmy totalita-
ryzm niemiecki w czasie drugiej wojny 
światowej, a z drugiej — sowiecki, 
o którym dalej wiemy mało. Między in-
nymi dlatego, że akcje przeprowadza-
ne przez Sowietów wtedy były tajne, 

a przez następne lata skrupulatnie 
ukrywane. Ludzie byli wywożeni gdzieś 
daleko, właściwie często nie wiadomo 
gdzie. Nikt nie opisywał, co tam się 
działo. Nie było obozów z komorami 
gazowymi, ale były łagry, które przez 
morderczą pracę i głód eliminowały 
więźniów równie skutecznie. Najwięk-
szą zbrodnią bez wątpienia był Katyń. 
Ludzie dowiedzieli się o Katyniu prze-
cież dzięki Niemcom, którzy odnaleźli 
groby pomordowanych polskich ofice-
rów. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie 
oficjalna wersja głosiła jednak, że 
zbrodni tej dokonali Niemcy, nie Sowie-
ci. Ponadto przez cały okres PRL-u nie 
wolno było mówić o sybirakach, o ar-
mii Andersa czy o żołnierzach wyklę-
tych. Sybiracy, którzy przyjechali do 
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Polski, pisali w swoich życiorysach, że 
w latach 1940–1945 przebywali na tere-
nie ZSRR, nic więcej. Ukrywali swoje hi-
storie przez cały okres komuny. Szkol-
ne podręczniki również milczały na ten 
temat, nie wolno było prowadzić ba-
dań. Archiwa sowieckie były zamknięte 
(nadal w Rosji nie można z nich prak-
tycznie korzystać). Wytworzona w ZSRR 
dokumentacja archiwalna, w tym foto-
grafie, nie mówiąc o filmach dokumen-
talnych, wciąż są niedostępne. Cały 
okres PRL-u to olbrzymia wyrwa w ba-
daniach, do dziś niewypełniona.

W maju 1989 r., w naszej Auli Głów-
nej, odbyła się reaktywacja krakow-
skiego Oddziału Związku Sybiraków. 
Okazało się, że każda historia zesłań-
ca jest zupełnie inna i warto ją poznać. 
W ramach projektu Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki „Pokole-
nia odchodzą. Relacje źródłowe pols-
kich sybiraków z Wielkiej Brytanii 2012– 
–2016” zorganizowaliśmy pięć dużych 

wypraw na Wyspy Brytyjskie. Poza 
wspomnianym Leicester prowadziliśmy 
badania w Nottingham, Bradford, Leeds, 
Birmingham, Coventry, Stoke on Trent, 
Londynie czy Penrhos (Walia). Celem 
wyprawy do Anglii było przeprowadze-
nie jak najwięcej wywiadów ze świad-
kami historii, którzy zostali zesłani 
w głąb Rosji sowieckiej. Następnie szli 
przez Iran, Irak, Indie oraz Afrykę, aż 
w końcu dotarli do Wielkiej Brytanii. Po 
pracach w Anglii wydaliśmy drukiem 
pięć tomów publikacji Pokolenia odcho-
dzą... Szczególnie polecam też książkę- 
-pamiętnik Widziałam i pisałam... Pa-
miętnik niesłyszącej Sybiraczki, która 
jest pokłosiem ekspedycji brytyjskich. 
Przedstawia losy Krystyny Chyży-
Ostrowskiej, która została zesłania na 
Sybir w 1940 roku. Pani Krystyna była 
osobą niesłyszącą, która zapisywała 
wszystkie istotne wydarzenia mające 
miejsce podczas zsyłki, a później pod-
czas pobytu w jednym z osiedli pol-
skich uchodźców w Afryce.

Czy pamięta Pan jakieś szczególne 
wydarzenie, które miało miejsce 
podczas misji w Koja nad Jeziorem 
Wiktorii? 

W 2009 r. wraz ze studentami odnowili-
śmy i udokumentowaliśmy trzy najwięk-
sze polskie cmentarze w Afryce Wschod-
niej — w Tengeru (Tanzania), Koja 
i Masindi (Uganda). Dokumentacja 
miała charakter filmowy, fotograficzny 
oraz kartograficzny. Koja okazało się 
ciekawym miejscem, ponieważ kiedy 
tam dotarliśmy, nie zastaliśmy niczego, 
nagrobki zostały zrównane z ziemią. 
Ksiądz Jan Marciniak, misjonarz, wcześ-
niej odnowił główny pomnik w tym miej-
scu. My również zaczęliśmy tam pracę. 
Przywróciliśmy zapomniany napis: 
„Zmarli Polacy w drodze do ojczyz ny”. 
Pamiętam, że kiedy rozmawiałem 
z księdzem Ryszardem Józwiakiem, za-

Wywiad



11

pytałem go: „Proszę księdza, czy jak 
znajdziemy pieniądze, uda się posta-
wić 97 krzyży?”. Odpowiedział: „Tak”. 
Stworzyliśmy Komitet Odbudowy Pol-
skiego Cmentarza w Koja. Ostatecznie 
udało się znaleźć pieniądze i w 2012 r. 
postawiliśmy tam te 97 symbolicznych 
krzyży. Koja to tylko jedno z takich 
miejsc, ponieważ bardzo dużo prac 
udało nam się zrobić również na in-
nych cmentarzach. Odbudowaliśmy 
praktycznie całkowicie cmentarz w Za-
mbii blisko jeziora Tanganika. To była 
niezwykła podróż. Wieźliśmy z Johan-
nesburga 25 krzyży w bagażniku na 
dachu auta i przejechaliśmy łącznie 
7 tys. km. W 2016 r. udało nam się od-
naleźć w Rusape (miasto w Zimbabwe) 
polski cmentarz, który w 2019 r. wspól-
nie z członkami Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej również odbudowali-
śmy.

Jak obecnie funkcjonuje podczas 
pandemii Centrum Dokumentacji 
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń?

Mamy zawsze bardzo dużo pracy. 
Oczywiście, pod wieloma względami 
pojawiły się ograniczenia, ponieważ 
Centrum nie prowadzi teraz np. war-
szta tów edukacyjnych. Ponadto mniej 
nagrywamy relacji, ponieważ wszystkie 
wyjazdy zostały wstrzymane. Pracy jed-
nak jest nadal dużo i mamy materiały, 
które trzeba opracować. Otrzymaliśmy 
spore fundusze na odbudowę polskie-
go cmentarza w Tanzanii. Cmentarz 
nazywa się Kidugala i jesienią planuje-
my tam pojechać. Nasze Centrum ostat-
nio zorganizowało akcję „Telefon do 

Renowacja polskiego cmentarza w Rusape. Na zdjęciu Hubert Chudzio odtwarza napis

Wywiad
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sybiraka” z okazji rocznicy pierwszej 
wywózki, która miała miejsce 10 lutego 
1940 r. W akcji uczestniczyli przede 
wszystkim harcerze. Przygotowujemy 
również wspólnie z Muzeum Archeolo-
gicznym w Krakowie wystawę, która bę-
dzie otwarta we wrześniu 2021 r. Po-
wstaje również muzeum im. gen. Wła-
dysława Andersa w okolicach naszego 
fortu, ponieważ dysponujemy ponad 
trzyhektarowym terenem.

Jakie są pańskie zainteresowania 
i czy planuje Pan rozwijać się na in
nych płaszczyznach naukowych?

Jestem historykiem XIX w., znawcą 
głównie Wielkiej Emigracji oraz po-
wstania listopadowego. Nadal się zaj-
muje tą tematyką. Wydarzenia tego 
okresu były dla mnie podstawą do na-
pisania doktoratu, a później przepro-

wadzenia przewodu habilitacyjnego. 
Temat sybiraków i okresu drugiej woj-
ny światowej traktuję jako dodatkowy 
obszar badań. Chciałbym jednak za-
znaczyć, że pracy jest bardzo dużo i ja-
ko dyrektor Centrum mam wiele obo-
wiązków, przede wszystkim organiza-
cyjnych. Obecnie ciągle trwa remont 
Fortu i ciągle ulepszamy to miejsce. 
Zajmuję się XIX wiekiem, aczkolwiek 
praca w Centrum jest czasochłonna, 
i staram się to pogodzić. Niestety, nie 
jest to łatwe.

Wywiad przeprowadziła 
Małgorzata Kasprzyk 

I rok kulturoznawstwa i wiedzy  
o mediach, SUM

 
Fotografie w tekście pochodzą z profilu Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Prze-
siedleń UP w Krakowie na Facebooku.

Misja na polskie sybirackie cmentarze w Afryce we współpracy z ZHR, 9 listopada 2019 r. Na 
zdjęciu prof. Hubert Chudzio i hm. Piotr Synowiec z ekipą budowlaną na polskim cmentarzu 
w Rusape w Zimbabwe

Wywiad
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Wystawa „Pokolenia odchodzą. Polscy sybiracy z Bradford”, 10 czerwca 2014 r.

Wywiad
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Ku pamięci

Poznałam go za pośrednictwem poety 
Józefa Barana. Profesora wyróżniało 
nastawienie do studenta i w ogóle do 
ludzi — przyjacielskie oraz życzliwe. 
Był specjalistą w swojej dziedzinie — 
co nie jest dziś tak oczywiste w świecie 
profesorskim — ale też nienagannym 
pod względem zachowania, porząd-
nym, uczciwym człowiekiem. Wrażli-
wym na ludzką krzywdę, nieznoszącym 
brzydoty estetą z wielkim wyczuciem 
gustu poetyckiego. Skromną osobą, 
która na pewno by nie chciała, żeby pi-
sać o niej pomnikowo, tylko po ludzku. 
Potrafił jednak dobitnie wyrażać swoje 
zdanie. Uważał, że o studentów trzeba 
zadbać i dostarczyć im prawdziwych 
wzorów, dlatego czytał nam najlepszą 
poezję. Miał swoje zdanie, warto pa-
miętać, że był w niektórych poglądach 
rygorystyczny i nie zamierzał iść na 
ustępstwa. Nie bał się oceny, miał 
przejrzyste zachowania. Mówił i robił 
wszystko zgodnie z tym, w co wierzył, 
a to także rzadkie, bo dziś ludzie prze-
jawiają skłonność do kalkulowania, co 
się im opłaca. On mógł pozwolić sobie 
na bycie sobą. Chciał studentom zaofe-
rować najlepsze treści. Nie trzeba było 
się z nim zgadzać, był z natury człowie-
kiem kompromisu. Nie rywalizował z in-

nymi, lecz jeśli się czegoś podejmował, 
to czynił to z pasją. Wolał przebywać 
z ludźmi niż robić karierę. Pościg za 
uznaniem — to nie była jego rzeczywi-
stość. Każdego traktował z szacun-
kiem, jak człowieka. Potrafił się zezło-
ścić, bo wymagał czegoś od świata. 
Nie wstydził się swoich poglądów, bo 
nie miał się czego wstydzić w swoim 
życiu. Nie miał nic do ukrycia.

Nie obchodziło go, czy jego poglą-
dy są modne, czy nie — miał je własne 
i stałe. Był przewidywalny. Wierzył 
w wartości uniwersalne.

Profesor inwestował swój czas w stu-
dentów, we wspieranie rozwoju ich ta-
lentów, miał wiele inicjatyw i pustka, 
która powstała, gdy go zabrakło, jest 
zbyt duża. 

Zaleca się na Uczelni bardziej zwra-
cać uwagę na studentów, wspierać ich. 
Studiowałam na Uniwersytecie Peda-
gogicznym przez dziewięć lat, więc mo-
gę pozwolić sobie na takie postulaty. 
Profesor miał jeszcze dużo planów: 
chciał aktywizować chętnych i wykorzy-
stywać ich potencjał twórczy, ale nagle 
wszystko się skończyło wraz z jego 
odejściem. Dużo mówił w ostatnim swo-
im roku akademickim o teatrze stu-
denckim, wiązał z nim duże nadzieje, 

Profesora Marka Karwali  
spadek akademicki —  

nie przeoczyć  
w studencie człowieka
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mając na uwadze także rozwój Uczelni. 
Piszę o tym nie jako studentka, ale ak-
tywny pedagog, redaktorka miesięczni-
ka „Kraków”, która apeluje, by zawal-
czyć o studentów właśnie tu, w Krako-
wie, najbliżej nas, wziąć za nich odpo-
wiedzialność. Im więcej autentyczności 
i zaangażowania, tym lepiej, bo trzeba 
rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec in-
nych w myśl zasady: więcej współpra-
cy, mniej rywalizacji! Tymczasem mogę 
powiedzieć, że wciąż robi się mało, 
zbyt mało, a kiedy Profesora Karwali 
zabrakło, to znacznie mniej — szcze-
gólnie dla poetów.

Najlepszym sposobem uczczenia je-
go pamięci będzie troska i dbałość o stu-
dentów, rzetelne inwestowanie w ich roz-
wój —– przede wszystkim przez podaro-
wanie im czasu, okazanie życzliwości, 
rozmowy, wsparcia... Profesor jako pro-
dziekan ds. studenckich ze smutkiem 
musiał przyznać, że nie jest w stanie do-
gadać się ze wszystkimi wykładowcami 
w sprawach studentów (potrafił to przy-
znać otwarcie). Sądzę, że trzeba sobie 
to wziąć mocno do serca...

Na marginesie niniejszego artykułu 
chciałam przemówić językiem najbliż-
szym Profesorowi — językiem poezji...

Profesor Marek Karwala, https://capuccino.eu

Ku pamięci
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Listy krążące między zaświatami 

Nie płaczę
Dlaczego by —
Tak samo przeistacza się czas i życie,
Tak samo umieram,
Przeżywam słowo i obraz i wieczność.
Ludzie, którzy wierzą
Nigdy nie konfrontują się ze śmiercią.

Byłam studentką, miałam myśli czyste przejrzyste
Nie jestem
Nie będę, aby być
Samotności brzegi skojarzenia rozkojarzenia
Są ludzie, którzy patrzą
I patrząc dojrzą
Wykraczającą perspektywę zdarzeń.

Refleksja rodzi
Sens cierpienie
Literaturę
Człowieka.

Profesorem się jest, bo się jest najpierw człowiekiem
Co dziś zrobiłeś dla innych
To główny motyw tej służebnej postawy
Nie badania nad materią jako pierwsza kolejność, nie konferencja, nie by być w centrum
Bo każdy jest
Człowiekiem.
Tytuł jest wydrukowanym papierem kaprysem przeznaczeń złudy
Jest się i bez studiów profesorem ukrytych znaczeń —
Jeśli jesteś profesorem przeczytaj to uważnie —
Najpierw jest człowiek, przed nim nie ma nic
Magister doktor profesor — śmiechem trąci jak nie wiesz
Że człowiek i człowiek znaczy nie inaczej.
 
Wadowice, 1–7 sierpnia 2020 r.

Ku pamięci

Katarzyna Anna Lisowska 
 absolwentka studiów magisterskich  

w zakresie pedagogiki i polonistyki na UP, 
redaktorka miesięcznika „Kraków” 
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Przyglądając się przestrzeni społecz-
nej, zauważamy, że od pewnego czasu 
dochodzi w niej do łamania stereoty-
pów i tabu, a także do zmian obycza-
jowych. Przede wszystkim w dobie po-
stępu dostrzegamy głośne manifesty 
osób i grup, które w jakimś stopniu 
przez lata czuły się pomijane, dyskry-
minowane oraz niezauważane.

Taką zmianę w odbiorze oraz po-
strzeganiu danej grupy społecznej je-
steśmy w stanie zauważyć również 
w środowisku osób z niepełnosprawno-
ściami. Można stwierdzić, że coraz wię-
cej instytucji publicznych, prywatnych 
przedsiębiorstw bądź obywateli nasze-
go kraju zaczyna zwracać uwagę na 
specjalne potrzeby wspomnianej grupy. 
Dzięki rozwojowi technologicznemu 
oraz zmianie mentalności naszego spo-
łeczeństwa jednostki z dysfunkcjami 
częściej i chętniej kształcą się na uczel-
niach wyższych, rozwijają kwalifikacje, 
a także szukają zatrudnienia w róż-
nych sektorach gospodarki. Patrząc 
z tej perspektywy, mamy prawo sądzić, 
iż osoby z niepełnosprawnościami są 
pełnoprawnymi członkami społeczeń-

stwa i — co najważniejsze — ograni-
czenia wynikające z chorób nie stano-
wią dla nich bariery w osiąganiu takich 
samych sukcesów, jakie są udziałem 
osób bez dysfunkcji.

Są to pozytywne zmiany zachodzą-
ce w przestrzeni społecznej. Warto jed-
nak się zastanowić, czy sytuacja osób 
z niepełnosprawnościami w naszym 
kraju i społeczeństwie jest tak idealna, 
jak mogłoby się wydawać?

Niestety, o osobach z dysfunkcjami 
mówi się nadal bardzo rzadko. Jeśli 
nawet w telewizji bądź internecie poja-
wi się materiał dotyczący osoby z dys-
funkcją, to i tak zazwyczaj przedstawia 
się ją w stereotypowy sposób. Na pod-
stawie przekazów medialnych można 
uznać, że ta grupa najczęściej wymaga 
wsparcia finansowego i stałej opieki. 
Oczywiście nie można zaprzeczać, że 
wśród nas żyją osoby, które wymagają 
kosztownego leczenia i całodobowej 
pomocy opiekuna, lecz nie zapominaj-
my, że do grupy osób z niepełnospraw-
nościami należą także ci, którzy mimo 
uszkodzonego narządu (ruchu, słuchu 
czy też wzroku) są w stanie samodziel-

Czy osoby 
z niepełnosprawnościami   

mają głos?

Felieton
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nie funkcjonować, pracować i zarabiać 
na własne utrzymanie. Dlatego też po-
strzeganie ich jako osoby niezaradne 
jest krzywdzące.

Mówiąc o przestrzeni medialnej, 
warto też zwrócić uwagę na to, iż naj-
częściej o osobach z niepełnosprawno-
ściami wypowiadają się nie one same, 
lecz ich rodzice, a w szczególności mat-
ki. Analizując pojawiające się treści, ła-
two zauważyć, że najczęściej na pierw-
szym miejscu stawia się uczucia, emo-
cje oraz niezwykłe poświęcenie rodzi-
cielki chorego dziecka, zapomina się 
natomiast o odczuciach, problemach 
i potrzebach jego samego. Naturalnie 
należy oddać szacunek matkom — 
a w zasadzie rodzicom i opiekunom — 
którzy poświęcają całe życie, by za-
pewnić godne warunki dziecku dotknię-
temu nieuleczalną chorobą. Nie zapo-
minajmy jednak, że osoby z niepełno-
sprawnościami również mają uczucia 
i każdego dnia toczą walkę o swoją 
przyszłość. Z punktu widzenia osoby 
pełnosprawnej może się wydawać oczy-
wiste, że to matka cierpi najbardziej ze 
względu chorobę dziecka. Oczywiście 
nie możemy negować bólu rodziców, 
warto też jednak pochylić się nad sytua-

cją i emocjami osób dotkniętych choro-
bą. Aby łatwiej nam było uświadomić 
sobie skalę problemu i choć trochę zro-
zumieć takich ludzi, rozważmy trudno-
ści i ograniczenia np. osoby słabowi-
dzącej.

Na początek odwołajmy się do samej 
definicji przytoczonego pojęcia. Osoby 
słabowidzące/niedowidzące „sta nowią 
grupę pośrednią między niewidomymi 
(w szerokim znaczeniu) i normalnie wi-
dzącymi”. Warto też zaznaczyć, iż „oso-
by słabowidzące pomimo znacznego 
uszkodzenia czynności wzrokowych wy-
korzystują je dla orientacji”, samodziel-
nego poruszania się oraz funkcjonowa-
nia. Osoby niewidome posługują się na-
tomiast głównie zmysłem słuchu, węchu, 
dotyku1. Odnosząc się do grupy osób 
słabowidzących, miejmy świadomość, że 
w zasadzie każdego dnia muszą one 
walczyć, zmagać się z ograniczeniami 
pojawiającymi się podczas wykonywa-
nia czynności dnia codziennego. Idąc 
do urzędu, osoba słabowidząca musi 
poprosić kogoś o pomoc w uzupełnieniu 
dokumentów. W szkole czy na uczelni 
zazwyczaj musi się tłumaczyć, dlaczego 
nie jest w stanie zobaczyć tego, co znaj-
duje się na tablicy i przede wszystkim 
w wielu sytuacjach musi radzić sobie ze 
zdziwieniem, a później ze współczuciem 
osób, którym wyzna, że jest osobą z nie-
pełnosprawnością wzroku, mimo że na 
pierwszy rzut oka tego nie widać.

Na drodze osób z niepełnospraw-
nościami pojawia się bardzo wiele sy-
tuacji, w których muszą one prosić ko-
goś o pomoc i są po prostu zależne od 
drugiego człowieka. Takie momenty 
w zasadzie zmuszają je do publiczne-

1 Definicja na podstawie: M. Jankowska, 
H. Oszmańska, Pedagogika specjalna, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 160, oraz 
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki spe-
cjalnej, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1998, 
s. 99. 

Felieton
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go przyznania się do niepełnospraw-
ności, a tym samym do zdradzenia 
osobie postronnej swojego najwięk-
szego problemu, kompleksu życia pry-
watnego.

Stosunek do własnej niepełnospraw-
ności oczywiście zależy od indywidual-
nych cech każdego człowieka. Jedni nie 
są w stanie zaakceptować choroby 
i pogodzić się z nią, przez co publicz-
ne mówienie o niej może być czymś 
niezwykle krępującym. Niepełnospraw-
ność w pewnym momencie może jed-
nak stać się „cichym” przyjacielem ta-
kiej osoby, który idzie z nią przez całe 
życie „za rękę” i nigdy nie opuszcza.

W związku z tym społeczeństwo po-
winno stawać się otwarte na osoby 
z niepełnosprawnościami, a dysfunkcje 
traktować jako coś naturalnego, co 
w zasadzie może spotkać każdego 
z nas. Gdy zauważamy, że ktoś potrze-
buje naszej pomocy, to warto zapytać, 
czy i w jaki sposób jesteśmy w stanie 
mu pomóc. Często zdarza się, że ma-
jąc po raz pierwszy kontakt z osobą 
z niepełnosprawnością, boimy się po-
dać pomocną dłoń, by takiej osoby nie 
urazić. Często nie wiemy, jak z nią roz-
mawiać, a zazwyczaj patrzymy na nią 
oczami pełnymi współczucia, ponieważ 
nie wyobrażamy sobie siebie na miej-
scu osoby pozbawionej słuchu, wzroku, 
ręki czy też nogi.

Jest to oczywiście niewłaściwa po-
stawa. Przede wszystkim żadna osoba 
z niepełnosprawnością nie oczekuje od 
innych współczucia, bo te słowa i tak 
stają się puste, gdy osoba dobrze wi-
dząca wypowiada je do kolegi lub ko-
leżanki, którzy stracili wzrok z powodu 
choroby czy też wypadku.

Poznając osobę z dysfunkcją, może-
my potraktować ją jak nowego kolegę, 
który przeprowadził się do Polski z inne-
go, odległego kraju. W pewnym sensie 
będzie on dla nas interesujący, gdyż wy-

znaje inną religię, ma inne przyzwycza-
jenia, wychowywał się w kulturze od-
miennej od naszej. Dlatego też łatwiej 
stworzymy warunki, by mógł poczuć się 
w naszym towarzystwie swobodnie, 
a przede wszystkim mógł uważać się za 
osobę, która mimo odmienności jest 
w pełni akceptowana przez otoczenie.

Osoby z niepełnosprawnościami mu-
szą z racji dysfunkcji pewne czynności 
wykonywać inaczej, co nie oznacza, że 
gorzej. W związku z tym starajmy się 
najpierw poznać dobrze daną osobę, 
porozmawiać z nią, zobaczyć, jak na-
prawdę ona funkcjonuje i radzi sobie 
w życiu, a dopiero potem wydawać opi-
nie na temat osób dotkniętych niepełno-
sprawnościami.

Co prawda, każdy z nas może za-
bierać w tej sprawie głos, mówić, że 
państwo nie wspomaga takich osób fi-
nansowo, ale gdy społeczeństwo ich 
nie zaakceptuje i nie stworzy dla nich 
przyjaznego środowiska, to nadal będą 
się czuć niechciane oraz niezauważa-
ne. Niestety obecnie wiele osób zrzuca 
odpowiedzialność za ich los na pań-
stwo, tymczasem należy uświadomić 
sobie, że każdy obywatel, niezależnie 
od wieku, jest odpowiedzialny za oso-
by z niepełnosprawnościami. Nowe 
ustawy, przepisy prawne, zasiłki nie po-
mogą, jeśli my jako społeczeństwo nie 
zaakceptujemy „inności”, ograniczeń 
drugiego człowieka.

Dlatego słuchajmy grupy osób 
z niepełnosprawnościami i dajmy im 
przyzwolenie na bycie pełnoprawnym 
uczniem, studentem, pracownikiem, 
klientem sklepu! Bo przecież wszyscy 
różnimy się od siebie i nie ma wśród 
nas lepszych ani gorszych.

 
Mariola Stopińska 

I rok kulturoznawstwa i wiedzy  
o mediach, SUM

Felieton
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Naprawdę. Papier przyjmie więcej, niż 
język będzie kiedykolwiek w stanie wy-
powiedzieć.

Wszystko zaczęło się od mojego wy-
jazdu na Erasmusa. Obiecałam przyja-
ciółce, że napiszę do niej list z Francji. 
Taki prawdziwy. Spiszę go ręcznie na 
białych kartkach, włożę do koperty, pój-
dę na pocztę, kupię znaczki.

Poczułam się jak żołnierz na wojnie, 
który z frontu śle listy do ukochanej. Po-
mysł ten, tak oryginalny i romantyczny, 
ale przede wszystkim zabawny, rozwi-
nął się w coś niepowtarzalnego.

Nie zastanawiałam się wcześniej, 
co w nim napiszę. Byłam podekscyto-
wana samą wizją pisania. Spodzie-
wałam się, że opiszę jej życie we 
Francji, najciekawsze noce w klubach 
i barach albo krótkie wycieczki po re-
gionie, w którym przebywałam. Tym-
czasem, kiedy już zasiadłam przed 
białą kartką, wypłynęły ze mnie zwie-
rzenia, jakich wcale nie chciałam 
(a raczej nie chciałam świadomie) na-
pisać.

Piszemy do siebie listy do dziś. Re-
gularnie czy nie, ale wciąż to kontynu-
ujemy. Coś, co miało być tylko jednora-

zową zabawą, pogłębiło naszą przy-
jaźń bardziej, niż byłyśmy w stanie so-
bie to wyobrazić.

Choćby list wspominać miał o czymś 
błahym, jest to wciąż bardzo intymna 
forma komunikacji. To zupełnie inny po-
ziom konwersacji w porównaniu z Mes-
sengerem, a nawet zwykłymi rozmowa-
mi. Nagle wszelkie emotikony i „xd” nie 
są potrzebne. Nagle przestajesz używać 
takich słów jak „spoko” czy „fajnie”. 
Mózg sam się przestawia i tworzysz 
dzieło.

To jak pisanie pamiętnika, tylko że 
jest on przeznaczony dla dwóch par 
oczu.

To jak terapia, podczas której roz-
mawiasz ze sobą.

To również wyjątkowe pogłębianie 
przyjaźni. Nawet jeżeli w założeniu list 
ma być błahy, podczas pisania okaże 
się, że chce się powiedzieć o wiele wię-
cej. Buduje to głęboką więź. Dwoje lu-
dzi i ich mała tajemnica.

Nadzwyczajne jest czekanie, aż 
w końcu listonosz wrzuci ci go do 
skrzynki pocztowej. Otwierasz ją klu-
czykiem, siadasz na parapecie, zapa-
lasz papierosa i czytasz.

Felieton

Piszmy listy!
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Zamek Foix

A kiedy już przeczytasz, myślisz tyl-
ko o nim, aż nie zapalisz kolejnego pa-
pierosa, nie usiądziesz przy stoliku 
i nie zaczniesz pisać odpowiedzi.

Znajdźcie kogoś, z kim możecie wy-
mieniać listy. Niech to będzie chociaż-
by osoba z tego samego miasta, z któ-
rą macie luźniejszy kontakt z powodu 
pandemii. Osoba, z którą studiujecie, 
ale przebywa aktualnie w swoim ro-
dzinnym mieście. Osoba, z którą wasze 
drogi się schodzą i rozchodzą co jakiś 
czas. Kuzynka z zagranicy. Stary przy-
jaciel, który wyjechał do pracy czy na 
studia na drugi koniec Polski. Jeśli za-
stanowicie się nad tym chwilę, pomy-
słów przyjdzie wam do głowy więcej, 
niż się spodziewacie.

Ja wiem już teraz, że nasza kore-
spondencja będzie trwać aż do staro-
ści. Nieważne, gdzie na świecie będzie-
my ani na jakim etapie życiowym. Pisa-
nie listów to jedna z piękniejszych rze-
czy, jakie mi się przytrafiły, i chcę to 
kontynuować przez całe życie. To ak-
cent tajemniczości i poezji, którego 
wszyscy potrzebujemy.

 
Gabriela Botkowska 

III rok filologii romańskiej  
z językiem hiszpańskim

Fotografie w tekście z archiwum prywatne-
go Gabrieli Botkowskej

Felieton

Widok z zamku Foix
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Coolturka

W sztuce istnieje wiele nurtów, które ją 
zrewolucjonizowały i wyznaczyły nowe 
tory w jej pojmowaniu. Każdy etap roz-
woju kultury tworzy własną, niepowta-
rzalną sztukę. Awangarda jest okresem 
wyjątkowo płodnym, w którym linia, ko-
lor, forma czy kształt zostały zdefinio-
wane na nowo. Sztuka zawsze zaska-
kuje, reprezentuje barwne i nieszablo-
nowe myślenie. Czerpie inspiracje z na-
tury, z codziennego życia lub z chwilo-
wej, życiowej impresji napędzającej do 
tworzenia. W pewnym momencie dzie-
jów artyści zaczęli eliminować bezpo-
średnie odniesienie do kształtów wi-
dzianych w rzeczywistości. Zaczęli geo-
metryzować formy i sięgać po ducha 
wyobraźni — niematerialnego bytu. 
Swoje miejsce znalazła tutaj również 
muzyka, w której twórcy widzieli coś 
wzniosłego, duchowego. Dla jednego 
z nurtów stała się ona szczególną in-
spiracją.

Abstrakcjonizm, tak samo nieoczy-
wisty jak muzyka, ma z nią więcej 
wspólnego, niż mogłoby się wydawać. 
Postaram się was wprowadzić w ową 
korelację muzyki i sztuki abstrakcyjnej. 
Być może po przeczytaniu tego tekstu 
wszystkie obrazy zaczną grać wam 
w duszach…

Wassily Kandinsky — ojciec sztuki 
abstrakcyjnej

Początki sztuki abstrakcyjnej sięgają 
jeszcze impresjonizmu, ekspresjonizmu 
i fowizmu, kiedy to kolor stawał się dla 
artysty samodzielnym walorem. Po-
wszechnie uznaje się, że początki abs-
trakcjonizmu sięgają 1910 r., a pojawi-
ły się dzięki nowatorskiemu podejściu 

do malarstwa Wassilego Kandinskiego 
(rosyjski malarz, ur. 1866). W jego pra-
cach realistyczna forma uległa całko-
witemu rozbiciu — kolory stały się 
znacznie intensywniejsze, a kreska bar-
dziej swobodna. Jego obraz, zwany 
Pierwszą akwarelą abstrakcyjną (w rze-
czywistości artysta nie nadał mu tytu-
łu), dał początek sztuce bezprzedmioto-
wej, świadomie rezygnując z form 
przedstawianych w naturze. Natchnie-
niem dla Kandinskiego była muzyka. 
W owej analogii — sztuki i muzyki — 
widział jej kolory „brzmiące” i „wibrują-
ce”. Jego Kompozycje i Improwizacje to 
aluzje do muzyki i próba upodobnienia 
się do wielkich kompozytorów1. Muzyka 
i dźwięk stanowiły inspiracje, które sta-
rał się przenieść na płótno.

Grupa Der Blaue Reiter  
i „grające” obrazy Paula Klee

Kandinsky miał wielki wpływ na środo-
wisko twórcze Monachium, gdzie z je-
go inicjatywy powstała w 1911 r. grupa 
o nazwie Der Blaue Reiter (z niem. Błę-
kitny Jeździec). W owej grupie arty-
styczne podejścia i cele różniły się 
w zależności od twórcy, jej członków łą-
czyło jednak ich wspólne pragnienie 
wyrażania duchowych prawd przez 
sztukę. Wierzyli w związek między sztu-
ką wizualną a muzyką, duchowe i sym-
boliczne skojarzenia koloru oraz spon-
taniczne, intuicyjne podejście do malo-
wania. Żywot grupy był krótki — utrzy-
mała się tylko trzy lata (do 1914 r.). Był 

1 H. Düchting, Wassily Kandinsky, 1866–1944: 
A Revolution in Painting, wyd. Taschen, Köln 
2000, s. 48–50.

Muzyczne obrazy abstrakcjonistów
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to prawdopodobnie najbardziej lirycz-
ny z ruchów ekspresjonistycznych z po-
czątku XX w., ponieważ artyści skupia-
li swoją uwagę na przeżyciach we-
wnętrznych i intuicji. Obrazy odzwier-
ciedlały stany ich duszy. Jednym 
z członków Der Blue Reiter był szwaj-
carski artysta Paul Klee (ur. 1879), któ-
ry w 1914 r. namalował swoją pierwszą 
abstrakcję In the Style of Kairouan, zło-
żoną z kolorowych prostokątów i kilku 
okręgów. Kolorowy prostokąt stał się je-
go podstawową formą, przez niektó-
rych uczonych kojarzoną z nutą mu-
zyczną, którą Klee łączył z innymi kolo-
rowymi blokami, tworząc harmonię 
analogiczną do kompozycji muzycznej. 
Dobór określonej palety barw naśladu-
je u niego tonację muzyczną. Czasami 
używa par dopełniających się kolorów, 
innym razem „dysonansowych”2.

Muzyczna symfonia kolorów 
Roberta Delaunaya

Francuski artysta Robert Delaunay 
(urodzony w 1885 r.), zainspirowany 
dziewiętnastowiecznymi teoriami doty-
czącymi percepcji i psychologii koloru, 
stworzył własny ruch artystyczny o na-
zwie symultanizm. Delaunay twierdził, 
że kolor może przybrać własną formę, 
wpływając na przestrzenny wymiar 
kompozycji i percepcję ruchu w jej ob-
rębie. Jeden z jego największych wiel-

2 A. Kagan, Paul Klee at the Guggenheim 
Museum, Guggenheim Museum Library, New York 
2003, s. 27.

bicieli Guillaume Apollinaire nadał te-
mu ruchowi bardziej poetycką nazwę — 
orfizm (1912), od Orfeusza, mitycznego 
trackiego muzyka i poety. Użycie tego 
terminu przez Apollinaire’a wiąże się 
z przekonaniem, że malarstwo, tak sa-
mo jak muzyka, jest abstrakcyjne3. Sy-
multaniczność jest efektem przenikania 
się rytmu tańca z rytmem towarzyszą-
cej mu muzyki. Delaunaya fascynowa-
ła istota ruchu jako zjawiska i próbo-
wał ją oddać w swoim malarstwie. Je-
go dzieła, często tytułowane Rytm, od-
zwierciedlały te inspiracje4.
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Czas przeszły

Budzi mnie poranne wiosenne słońce. 
Przecieram oczy, podnoszę się z łóżka 
i uchylam okno. Udaję się do kuchni po 
kawę, w międzyczasie przeglądając In-
stagram. To takie moje poranne guilty 
pleasure. Dociera do mnie to, jak dużo 
fotografów dzieli się tam swoimi praca-
mi, pokazuje ostatnie zdjęcia, najnow-
sze sesje. I jest to piękne! Czasem 
w natłoku informacji zapominamy jed-
nak o twórcach, którzy przyczynili się 
do kształtu dzisiejszej fotografii. Mówię 
o prekursorach, wizjonerach, dzięki któ-
rym ta dziedzina wchodziła na nowe 
tory. Prześcigali się oni w swojej twór-
czości — tak jak my dziś. Dlatego na 
łamach tego numeru „Studens Scribit” 
przybliżę wam postaci kilku znanych 
fotografów i ich niesłychane historie.

Długą drogę przeszła fotografia 
mody, abyśmy podziwiali jej dzisiejszą 
formę. Ważny ślad w jej historii pozo-
stawił Richard Avedon (1923–2004). Ten 
amerykański fotograf odważył się 
przedstawić modelkę w inny sposób, 
niż to dotychczas robiono. Jak? O tym 
opowie nam pewna historia.

Jest rok 1955. Richard Avedon do-
staje zlecenie, aby sfotografować mo-
delkę Dovimę (właściwie Dorothę Virgi-
nię Margaret Juba) w paryskim Cirque 
d’Hiver dla magazynu „Harper’s Ba-
zaar”. Zarówno on, jak i modelka byli 
już wtedy wybitni w swoich dziedzi-
nach. Nic więc dziwnego, że fotografia 
Dovima with Elephants stała się ikoną. 
Jej trwały wpływ polega nie tylko na 
tym, że powstała z udziałem dwojga 
niezwykłych osób, ale również na tym, 
co przedstawia. Dovima była jedną 
z ostatnich przedstawicielek elitarnego 
świata haute couture. Po latach pięć-

dziesiątych wizerunek modelki zaczął 
skłaniać się raczej ku portretowi dziew-
czyny z sąsiedztwa, żegnając obraz 
niedoścignionej diwy. Znane zdjęcie 
pokazuje tę powoli następującą zmia-
nę, zestawiając siłę zwierzęcia z pięk-
nem Dovimy i delikatnością sukni, któ-
rą dla Diora zaprojektował Yves Saint 
Laurent. Modelki przez długi czas były 
na fotografiach jedynie manekinami, 
a główną rolę odgrywały stroje. Avedon 
odwrócił tę zależność. Według niego to 
człowiek stworzył kreację, a nie kreacja 
człowieka. Przenosząc modelki ze stu-
dia do dynamicznej przestrzeni, zacie-
rał granicę między komercyjną fotogra-
fią mody a sztuką. W ten sposób Dovi-
ma with Elephants wyznaczyła nowy 
kierunek — Dovima jako ostatnia mo-
delka „w starym stylu” uchwycona zo-
stała w sposób prekursorski.

Fotografia jest jedna, ale w jej kon-
tekście możemy mówić o fotografii mo-
dy, fotografii portretowej, produktowej, 
artystycznej, akcie, fotografii architek-
tury itd. Jej typów jest tak wiele! Teraz 
skupimy się właśnie na fotografii archi-
tektury. Wielu osobom wydawać się 
może ona nieco nudna i statyczna. Czy 
można wnieść coś nowego do tak kon-
kretnej i zdefiniowanej dziedziny? Jak 
się okazuje, można. Dokonał tego Ju-
lius Shulman (1910–2009). Był on ame-
rykańskim fotografem architektury, a je-
go najbardziej znaną pracą jest Case 
Study House #22 (Los Angeles, 1960). 
Dlaczego?

Przez lata California dream ozna-
czał posiadanie własnego stiukowego 
domu na przedmieściach raju — w Ka-
lifornii. Marzeniem była posiadłość 
z wielkim ogrodem i palmami. Podej-

Wielcy prekursorzy
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ście to zmienił wspomniany Shulman. 
Fotograf, urodzony na Brooklynie 
w 1910 r., w maju 1960 r. udał się do ar-
chitekta Pierre’a Koeniga — do jego 
oszklonego domu znajdującego się na 
wzgórzach Hollywood, z zapierającym 
dech widokiem na Los Angeles. Do-
kładniej: był to jeden z 36 domów, któ-
re stanowiły część eksperymentu archi-
tektonicznego, mającego prezentować 
zalety modernistycznej wizji. Shulman 
uwiecznił większość tych budynków, 
podkreślając ich wdzięczną prostotę. 
Żadne z jego zdjęć nie wywarło jednak 
takiego wrażenia, jak właśnie Case 
Study House #22. Aby ukazać ideę te-
go wspinającego się ponad wzgórzami 
budynku, Shulman umieścił w jego 
przestrzeni dwie kobiety ubrane w ele-
ganckie suknie koktajlowe. Wydają się 
one wznosić nad magicznym widokiem 
migoczącego miasta. Zdjęcie, które fo-
tograf nazywał „jednym ze swoich arcy-
dzieł”, jest najbardziej udanym zdję-
ciem budowli, jakie kiedykolwiek zro-
biono. Shulman udoskonalił sztukę in-
scenizacyjną (dom nie był już ukazany 
jako pusta przestrzeń) i zmienił dom 
w uosobienie dobrego życia na wzgó-
rzach wzniesionych z California dreams. 

Fotografia to sztuka ukazywania 
rzeczywistości. Niektórzy do perfekcji 
wypracowali swój styl. Jednym z ta-
kich artys tów był słynący z kontrower-
syjnych ujęć Helmut Newton. W jego 
pracach przewijały się damskie 
akty — wysmakowane portrety dojrza-
łych i pewnych siebie kobiet. Artysta 
otrzymał liczne nagrody, a magazyn 
„Life” przyznał mu Life Legend Award 
for Life time Achievement in Magazine 
Photography w 1999 r.

Łatwo się nudzę i to pewnie jeden z powo-
dów, dla których nigdy nie chciałem kręcić 
filmów. […] Dlatego uwielbiam fotografię 
i zawsze powtarzam, że nie warto kończyć 

żadnej pracy, która trwa dłużej niż trzy dni. 
Trzy dni to granica skupienia mojej uwa-
gi1.

Helmut Newton był niewątpliwie wi-
zjonerem — sposób, w jaki przedsta-
wiał kobiety, wychodził poza ramy do-
konań ówczesnej fotografii. Prace New-
tona można uwielbiać lub ich nienawi-
dzić — w tym przypadku nie można 
mówić o neutralności. Jednym z jego 
słynnych dzieł jest Autoportret z żoną 
i modelkami, wykonany w Paryżu 
w 1981 r. Praca powstała na zlecenie 
włoskiej edycji „Vogue’a” dla mężczyzn. 
Newton został poproszony o sfotografo-
wanie płaszcza przeciwdeszczowego 
firmy Burberry. Modelem był sam foto-
graf w trenczu Burberry, ze swoją dwu-
obiektywową lustrzanką. Stoi na zdję-
ciu tuż obok nagiej modelki i fotografu-
je ich razem w wielkim lustrze. Obok 
siedzi jego żona, która przypadkowo 
znalazła się w kadrze — nieco znudzo-
na, ogląda męża podczas pracy. Moż-
na podziwiać ją za stoicki spokój, z ja-
kim podchodziła do kontrowersyjnych 
pomysłów męża. Warto wspomnieć, że 
ona również tworzyła jako fotografka 
pod pseudonimem Alice Springs.

Podziwiając prace wielkich fotogra-
fów, zawsze jestem pełna podziwu dla 
ich wypracowanej estetyki, niebywałe-
go wyczucia stylu i pasji. Ponieważ 
czasem zapominamy o ważnych posta-
ciach w historii fotografii, warto czasem 
usiąść z kubkiem herbaty w ręku i przy-
pomnieć sobie wielkich twórców, którzy 
przyczynili się do jej rozwoju.

 
Natalia Pająk 

I rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach, SUM

1 H. Newton, Autobiografia, tłum. E. Pensyk- 
-Kluczkowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2007, s. 21.
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Lata trzydzieste XVII w. Nowa Anglia. 
Rodzinę Williama wygnano z osady pu-
rytańskich kolonizatorów. Bezpośrednią 
przyczyną miała być dumna postawa 

mężczyzny, którego jedyne przewinie-
nie — jak twierdził — polegało na gło-
szeniu Ewangelii. Rodzina, zmuszona 
przez Kościół do opuszczenia kolonii, 

Ze świata filmu

OPOVVIEM CI BAJKÊ

The Witch, 2015, reż. R. Eggers, screen autorstwa Urszuli Maciugi, Netflix

Dawno, dawno temu, w krainie oddzielonej od reszty świata wielkim oce ■
anem, pośród nietkniętych ludzką stopą bezdroży skromne życie wiedli 
William i Katherine. Małżeństwo znalazło łaskę w oczach Boga. Pan bo
wiem nigdy nie odebrał im dziecka. Żadnego. Kiedy na świat przyszło pią
te, synek Samuel, wydawało się, że błogosławieństwom nie ma końca. Nie
stety, pewnego dnia niemowlę zniknęło, porwane, jak wszyscy uznali, 
przez wilka z lasu, a winą za nieszczęśliwy wypadek obarczono najstarszą 
córkę Thomasin.

Tutaj kończy się bajka.
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wyruszyła wraz z całym inwentarzem 
szukać nowego domu. Znalazła go na 
skraju lasu. Mijały miesiące. Gorliwa 
modlitwa i ciężka praca wyznaczały 
rytm dnia na farmie. Tragiczne wyda-
rzenie, zniknięcie w zagadkowych oko-
licznościach nowo narodzonego syna, 
zburzyło tę idyllę, inicjując łańcuch co-
raz dziwniejszych wypadków. Odciętym 
od świata członkom rodziny przyszło 
zmierzyć się z lękami, uprzedzeniami 
i pragnieniami, tłumionymi dotąd przez 
modlitwy i teksty katechetyczne.

Tutaj zaczyna się koszmar.

Są opowieści, do których lubimy wra-
cać. Ja bardzo często wracam do de-
biutu reżyserskiego Roberta Eggersa 
Czarownica. Bajka ludowa z Nowej 
Anglii. Ten nietuzinkowy horror, perła 
swojego gatunku, przedstawia dramat 
rodziny wykluczonej ze społeczeństwa 
i zdanej na łaskę Lasu.

W europejskiej symbolice las ucho-
dzi za miejsce duchowego zagubienia. 
Tajemnicza, niepoddająca się woli czło-
wieka przestrzeń to siedlisko zła i śmier-
ci oraz schronienie dla istot demonicz-
nych. W przypadku bohaterów Czarow-
nicy bliskie sąsiedztwo Lasu wpływa na 
ich wyobraźnię, ponieważ przesłanki na 
niebie i ziemi jednoznacznie wskazują, 
że gęstniejąca bariera nieprzebytej zie-
leni skrywa coś, co wkrótce wywróci ży-
cie rodziny do góry nogami i wystawi na 
próbę wiarę.

Angielscy pielgrzymi wnieśli do No-
wego Świata paniczny strach przed ko-
bietami tańczącymi z diabłem w bla-
sku księżyca. Czarami tłumaczono zja-
wiska wymykające się ludzkiemu po-
znaniu. By przywrócić ład społeczny, 
należało bezzwłocznie zidentyfikować 
i wyeliminować osobę parającą się 
magią. Eskalacja strachu stała się 
przyczyną cieszących się złą sławą 
procesów o czary w Salem.

Tytułowa bohaterka Czarownicy 
pojawia się w pierwszych minutach fil-
mu. Widz nie ma wątpliwości, że bogo-
bojnej rodzinie przyjdzie się zmierzyć 
z najprawdziwszą służką szatana. Cza-
rownica niszczy zbiory. Psuje jajka kur. 
Zmienia mleko kozy w krew. Wodzi na 
pokuszenie najstarszego syna Cale-
ba — kiedy go zaś odda, chłopiec już 
nigdy nie będzie taki jak dawniej. Zło 
przybiera zatem materialną formę: po-
stać tajemniczej kobiety w czerwonym 
płaszczu. Kobiety różniącej się od 
skromnych niewiast, chowających wło-
sy pod białymi chustkami.

Członkowie rodziny zaczynają wie-
rzyć, że obcują z siłami nadnaturalny-
mi. Doświadczają igraszek diabła in-
tensywniej niż łaski Boga. Uwikłani 
w piekielne sztuczki, mimo spowiedzi, 
nie potrafią znaleźć oparcia w wierze, 
gdyż ta, zamiast nieść ukojenie, napa-
wa grozą. Wątpiąca rodzina stawia py-
tania o sprawy ostateczne, a w odpo-
wiedzi otrzymuje jeszcze większe cier-
pienie.

Centralną postacią opowieści jest 
Thomasin. Twarz dziewczyny, przywo-
dząca na myśl oblicze anioła, towarzy-
szy widzowi od pierwszego do ostatnie-
go kadru. Już na początku filmu Tho-
masin rozlicza się ze swoich grzechów. 
Wyznaje je, zgadzając się z wyrokiem 
wiecznego potępienia — w życiu do-
czesnym i po śmierci. Dalszy rozwój 
wydarzeń jednak sugeruje, że w prze-
ciwieństwie do reszty domowników 
dziewczyna dźwiga najlżejszy bagaż 
przewinień.

W siedemnastowiecznym świecie 
jasno ustalonych ról i norm wyjście po-
za schematy wiązało się z ostracy-
zmem społecznym. Mało tego, chowa-
jąc się za tarczą religii, można było na-
piętnować każdego człowieka. Jawne 
oskarżenie. Niewinna plotka. Znaczące 
spojrzenie. Tymi narzędziami siano pa-

Ze świata filmu
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nikę, niszczono reputację, a nawet orze-
kano o winie, posyłając niewinnych na 
szafot. Film rozlicza się z ową mroczną 
przeszłością USA, posługując się figu-
rą wiedźmy — potężnej kobiety, która 
podpisała pakt i weszła w posiadanie 
nieziemskiej mocy. Kobiety odrzuconej 
przez społeczność. Jak wspomniałam, 
Thomasin, młoda dziewczyna o apary-
cji anioła, towarzyszy widzowi od pierw-
szego do ostatniego kadru, prowadząc 
go przez sekwencję tragicznych oko-
liczności, które zaprowadziły ją do nie-
uniknionego finału. Czarownica ilustru-
je proces dojrzewania bohaterki pod 
wpływem strachu, odtrącenia i fałszy-
wych oskarżeń.

Czy to wiedźma odpowiadała za 
zło ukazane na ekranie? Sąsiedztwo 
Lasu, żałoba po stracie dziecka, kłam-
stwa i pogłębiający się brak zaufania 
stanowiły doskonałą pożywkę dla ze-
psucia tkwiącego w bohaterach. Psy-
chologiczną warstwę Czarownicy — 
rozpad więzi rodzinnych spowodowany 

strachem — ubrano w paranormalne 
szaty. Lecz czy z bajki płynie morał? 
Oczywiście. Wystarczy splątać kocha-
jących się ludzi siecią przerastających 
ich okoliczności, a potem patrzeć, kto 
kogo pożre pierwszy.

Praca kamery wzmacnia subiekty-
wizm spojrzenia. Podąża ona za wzro-
kiem bohaterów, a ci przekazują pu-
bliczności swój punkt widzenia. Zabieg 
sprawia, że w pozornie zwyczajnych 
elementach — zając w lesie, rozbite jaj-
ko — widz dostrzega działanie sił nie-
czystych. Interpretuje je w jedynie słusz-
ny sposób, bo przecież nie sposób za-
przeczyć temu, co się widzi. Statyczne 
ujęcia, ukazujące bohaterów w relacji 
przestrzeń–postać, potęgują wrażenie 
osaczenia przez przyrodę. Ludzkie syl-
wetki giną w kadrach, ponieważ waż-
niejsza dla kamery wydaje się prze-
strzeń. Tylko farma jest bezpieczną 
przystanią. Nic dziwnego, że Las pra-
gnie wchłonąć farmę i pożreć dusze jej 
mieszkańców. Pragnie ich zdominować. 

Ze świata filmu

Thomasin, The Witch, 2015, reż. R. Eggers, screen autorstwa Urszuli Maciugi, Netflix
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Ze świata filmu

Ponura, wyprana z barw kolorystyka 
kadrów, balansująca na skali szarości, 
osnuta cieniami, wspaniale korespon-
duje z muzyką — kobiecymi chórkami 
i partiami granymi na instrumentach 
smyczkowych. Ścieżka dźwiękowa uzu-
pełnia sterylną warstwę wizualną. Pod-
syca napięcie i tworzy wysmakowany 
obraz przygnębienia.

Warto zwrócić uwagę na pieczoło-
witość, z jaką reżyser odtworzył ducha 
epoki. Przejawia się ona nie tylko w do-
skonale przygotowanych kostiumach 
i scenerii, sugerujących, że opowieść 
ma więcej wspólnego z historycznymi 
faktami niż z czystą fantastyką. Za 
główny budulec filmu Eggersowi posłu-
żyły przekazy pisemne dotyczące czar-
noksięstwa, a więc nie tylko bajki i baś-
nie ludowe, ale też akta sądowe i pa-
miętniki. Co więcej, część dialogów 
zaczer pnięto bezpośrednio ze źródeł 
historycznych. Widz po seansie nie jest 
w stanie patrzeć na film wyłącznie 
przez pryzmat fantazji reżysera, ponie-

waż scenariusz Czarownicy stworzono 
na podstawie świadectw czystego sza-
leństwa, nie zaś jarmarcznego blichtru 
halloweenowej zabawy.

Czarownica. Bajka ludowa z Nowej 
Anglii to horror niezwykły. Atmosfera 
martwoty i paranoi przytłacza. Ostroż-
nie dawkowany niepokój wkrada się 
powoli wraz z rozwojem fabuły. Reżyser 
nie spieszy się, nie epatuje przemocą, 
nie ucieka się do wyświechtanych sztu-
czek właściwych gatunkowi. Za pomo-
cą przemyślanych środków wyrazu 
stworzył najprawdziwszy horror, dający 
się analizować na płaszczyźnie religij-
nej i psychologicznej. Horror o słabości 
ludzkiej natury, lękliwej, skorej do 
oszczerstw i kłamstw, do szafowania 
wyrokami. Do szukania kozła ofiarne-
go.

Urszula Maciuga 
I rok kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach, SUM

Las, The Witch, 2015, reż. R. Eggers, screen autorstwa Urszuli Maciugi, Netflix
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Feromony
Reprodukcja, poszukiwanie pożywie-
nia, ustalanie hierarchii w stadzie, 
ostrzeganie o niebezpieczeństwie czy 
rozpoznawanie osobników przeciwnej 
płci to wyzwania, na które napotykają 
zwierzęta każdego dnia. W celu spraw-
nego wykonywania tych zadań ludzie 
oraz inni przedstawiciele świata zwie-
rząt wykształcili wyspecjalizowane zmy-
sły/układy (Trotier, 2011). Jednym z ta-
kich układów jest układ węchowy. Po-
mimo podrzędnego udziału tego ukła-
du w życiu człowieka na tle innych 
zwierząt nie należy lekceważyć jego 
znaczenia.

Wiek XX zapisze się na kartach hi-
storii jako okres, w którym nastąpił 
znaczny rozwój naszej wiedzy na temat 
procesów rządzących ludzkim układem 
węchu. W 1991 r. Linda Buck oraz Ri-
chard Axel udowodnili, że za wykrywa-
niem i zapamiętywaniem substancji za-
pachowych kryje się wiele mechanizmów 
molekularnych oraz komórkowych (Buck, 
Axel, 1991). Za swoje wybitne odkrycia 
otrzymali w 2004 r. Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny1. Wymieniając 
przełomowe wydarzenia w historii bada-
nia węchu, nie można zapomnieć o roku 
1959. Wtedy to Peter Karlson i Martin Lu-
scher oznajmili światu, że odkryli i opi-
sali substancje zapachowe, które wywo-

1  Zob. All Nobel Prizes in Physiology or Me-
dicine, https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-
nobel-laureates-in-physiology-or-medicine (dostęp 
21 IV 2021).

łują daną reakcję w innym organizmie 
(tego samego gatunku) niż ten, który je 
wydziela. Dwójka badaczy nazwała te 
związki feromonami (Karlson, Luscher 
1959).

Istnieje wiele klasyfikacji tych sub-
stancji. Najczęściej dzielimy je na dwie 
klasy. Feromony sygnalizujące wywołu-
ją krótkotrwałą zmianę w percepcji 
osobnika, a feromony zapoczątkowują-
ce przyczyniają się do długotrwałych 
zmian w fizjologii osobnika. Pełnią 
istotną funkcję w komunikacji w obrę-
bie gatunku. Ułatwiają prowadzenie 
strategii reprodukcyjnych, przyczyniają 
się do ustalenia hierarchii w stadzie, 
pod ich wpływem dochodzi do zintensy-
fi kowania procesu dojrzewania u płci 
przeciwnej. Nie są to wszystkie funkcje 
feromonów (Wysocki, Preti, 2004; Wyatt, 
2003, 2015; Trotier, 2011). Za odbiera-
nie sygnałów chemicznych, jakimi są 
feromony, odpowiedzialny jest narząd 
lemieszowo-nosowy, inaczej zwany wo-
meronasalnym, a dodatkowo w tej syg-
nalizacji niezbędne są odpowiednie re-
ceptory (Trotier, 2011; Katreddi, Forni, 
2021). Bez wątpienia można powie-
dzieć, że narząd lemieszowo-nosowy 
spełnia swoją funkcję u innych zwie-
rząt. Wątpliwości się pojawiają, gdy 
mówimy o człowieku. Wiele badań 
wskazuje, iż ten narząd występuje 
u płodów ludzkich już od wczesnego 
stadium drugiego trymestru ciąży i roz-
wija się w późniejszych etapach życia 

Biologiczne ciekawostki
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Rodzina lwów, fot. Rachel Claire, www.pexels.compl-plzdjeciezwierze-trawa-laka-lew-4577836fbc-
lid=IwAR0UW9GwsdjN8hIeu9yx6ApSr9LJmcQsUf6M9C0XiHGztfqKCTir8-70irI

postnatalnego. Bez względu na przed-
stawione doniesienia wiele wskazuje, 
że nie spełnia on przeznaczonej mu 
funkcji i u dorosłych osobników gatun-
ku ludzkiego dochodzi do uwstecznie-
nia. Dodatkowo większość genów ko-
dujących receptory dla poszczególnych 
feromonów jest nieaktywna (Katreddi, 
Forni, 2021; Smith, 2019; Precone i in., 
2020).

Nie można jednak w pełni odrzucić 
idei ludzkich feromonów oraz sprawne-
go działania narządu lemieszowego, 
nie zapoznając się z badaniami prze-
prowadzonymi przez wiele grup ba-
dawczych. Przykładem może być bada-
nie wykonane w damskich akademi-
kach. Sprawdzano, czy może dojść do 
synchronizacji cyklu miesiączkowego 
u kobiet mieszkających wspólnie. Jak 
się okazuję, takie zjawisko ma miejsce 

i można z dozą prawdopodobieństwa 
przypuszczać, że w tym procesie biorą 
udział feromony bądź inne substancje 
(McClintock, 1971). W późniejszych ba-
daniach sprawdzano, jaki wpływ na 
poszczególne fazy cyklu miesiączkowe-
go mogą mieć substancje zawarte 
w pocie kobiet. Wyniki badania były 
zdumiewające. Otóż okazuje się, że 
układy wybranych kobiet miały znaczą-
cy wpływ na wydłużenie bądź skróce-
nie faz cyklu u innych współuczestni-
czek badania. Można przypuszczać, że 
kolejny raz zaobserwowaliśmy działa-
nie feromonów (Stern, McClintock, 
1998).

Podczas innych badań sprawdza-
no, jak noworodki będą reagować na 
bawełniane gąbki nasączone zapa-
chem matki, zapachem obcej kobiety 
oraz bezzapachowe. Jak można było 

Biologiczne ciekawostki
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przewidzieć, dzieci najlepiej 
reagowały na te gąbki, które 
pochodziły od ich matek (Rus-
sell, 1976).

Opisane badania są tylko 
częścią tych, które zostały prze-
prowadzone w celu sprawdze-
nia, czym są dla nas feromony 
i jak na nas oddziałują. Nieste-
ty, za naukowymi odkryciami 
często podążają firmy, które 
chcą zarobić pieniądze na oso-
bach niedoinformowanych lub 
niewykształconych w danej dzie-
dzinie. Ten proceder obejmuje 
również feromony. Przegląda-
jąc strony internetowe, często 
można napotkać reklamy „ludz-
kich feromonów”, które mają 
pełnić u człowieka, tę samą 
funkcję co podobne związki 
u zwierząt. Czy możemy przy-
jąć takie założenie? To zależy. 
W świetle badań naukowych 
trudno jednoznacznie stwier-
dzić, kto w tej sytuacji ma ra-
cję. Wiele badań wskazuje na 
istotną rolę komunikacji che-
micznej w życiu człowieka, in-
ne nie podsuwają nam nato-
miast informacji o tym, jak na-
zywają się te substancje i jak 
dokładnie działają. Dlatego tak 
niezbędne jest inwestowanie 
w naukę i przeprowadzanie 
wielu badań, które mogą uła-
twić nam codzienne życie.
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Stres jest nieodłącznym ele-
mentem życia człowieka, a tak-
że większości organizmów na 
świecie. Może stanowić ada-
ptacyjną reakcję organizmu na 
niezwykłe warunki otoczenia, 
ułatwiając przetrwanie, mobili-
zując organizm do ucieczki 
bądź walki w warunkach za-
grożenia.

W odpowiedzi na stres or-
ganizm wyzwala natychmiasto-
wą reakcję motoryczną i świa-
domościową, dążąc do uwol-
nienia się z sytuacji stresowej. 
Następnie pojawia się reakcja 
neuro-endokrynna. Ten sam 
proces może jednak stanowić 
niewłaściwą reakcję na warun-
ki zwyczajne, determinując lub 
ograniczając wybory człowie-
ka (Dembińska, 2020). I wtedy 
pojawia się problem. Przewle-
kły stres może być przyczyną 
wielu schorzeń, złego samopo-
czucia, pogorszenia sprawno-
ści funkcji poznawczych, jak 
też obniżenia jakości relacji in-
terpersonalnych. 

Istnieje wiele metod mają-
cych na celu redukcję stresu 
i wypracowanie umiejętności 
jego kontroli. Najpopularniej-
sze z nich to zdrowa dieta, ak-
tywność fizyczna, umiejętność 
odpoczynku i relaksacji, kształ-
towanie zdrowych nawyków 
czy praca nad obrazem siebie. 
Duży nacisk kładzie się przy 
tym na poznawczą interpreta-
cję zdarzeń, kształtowanie spo-
sobu myślenia i umiejętność 
świadomej oceny zjawisk jako 
mniej lub bardziej zagrażają-
cych człowiekowi.

Wśród technik łączących 
rozwijanie powyższych umie-
jętności coraz większą popu-
larnością cieszy się technika 
uważności, znana powszech-
nie jako mindfulness. Jest to 
metoda zwana inaczej uważ-
nością lub uważną obecno-
ścią, która polega na kierowa-
niu uwagi na siebie oraz świat 
w taki sposób, aby w pełni sku-
pić się na chwili obecnej. Ce-
lem jej stosowania jest pomoc 
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w uświadamianiu sobie włas nych sta-
nów emocjonalnych i sposobów myśle-
nia, nabycie umiejętności ich kontrolo-
wania, a także refleksja. Odczuwanie 
„tu i teraz” to umiejętność, którą można 
ćwiczyć na wiele sposobów, zazwyczaj 
za pomocą medytacji lub jogi. Wśród 
korzyści z praktykowania mindfulness 
wymienia się lepsze samopoczucie za-
równo fizyczne, jak i psychiczne, reduk-
cję stresu, poprawę koncentracji czy 
lepsze funkcjonowanie poznawcze. Jak 
mindfulness wpływa na radzenie sobie 
ze stresem? Dzięki ćwiczeniom prowa-
dzącym do zwiększenia świadomości 
własnego ciała praktykujący tę metodę 
uczą się, jak skutecznie przechodzić od 
stanu napięcia do stanu relaksacji. Re-
laksacja pozwala organizmowi na roz-
luźnienie, wpływa pozytywnie na zdro-
wie ciała oraz umysłu. Taki stan zmniej-
sza poziom we krwi kortyzolu — hor-
monu stresu, który, wytwarzany w zbyt 
dużej ilości, negatywnie wpływa na 
funkcjonowanie układu. Znajomość sie-
bie i własnych reakcji pozwala na świa-
dome i skutecznie działanie w sytu-
acjach stresu oraz umiejętne odczyty-
wanie swoich stanów emocjonalnych. 
Lepsza pamięć i koncentracja pomaga-
ją zmniejszyć poziom frustracji w co-
dziennym życiu, pozwalają na lepsze 
filtrowanie napływających bodźców 
oraz bardziej efektywne skupianie uwa-
gi na tym, co w danej chwili istotne. 
Oprócz lepszego poznania siebie tre-
ning uważności pozwala dodatkowo na 
dostrzeganie stanów emocjonalnych in-
nych osób, co znacznie ułatwia komu-
nikację interpersonalną, poza tym mo-
że pozytywnie wpływać na wzrost po-
ziomu empatii (MindfulnessInside).

Jednym z najsłynniejszych progra-
mów związanych z techniką mindful-
ness jest Trening Redukcji Stresu (Mind-
fulness Based Stress Reduction — 
MBSR) autorstwa prof. Jona Kabata 

Zinna, który wraz z zespołem zapocząt-
kował jego praktykowanie w 1979 r. 
w Klinice Stresu przy Uniwersytecie 
w Massachusetts. Program ten polega 
na udziale w spotkaniach warsztato-
wych, łączących wiedzę teoretyczną, 
ćwiczenia ruchowe oraz techniki medy-
tacji (MindfulnessInside). Co więcej, 
MBSR jest wykorzystywany w psychote-
rapii jako technika pomagająca w re-
dukcji lęku, obniżaniu chronicznego 
bólu, a ponadto w leczeniu zaburzeń 
emocjonalnych i zaburzeń zachowania 
(Instytut Psychoterapii Integralnej, 
2012–2019).

Kolejną formą stosowaną w psycho-
terapii jako alternatywna metoda ra-
dzenia sobie z obniżonym nastrojem, 
stresem, a także pomoc w leczeniu wie-
lu zaburzeń klinicznych, takich jak za-
burzenia lękowe, depresja, PTSD czy 
zaburzenia odżywiania, jest terapia po-
znawcza oparta na mindfulness (Mind-
fulness-Based Cognitive Therapy — 
MBCT). Łączy ona elementy terapii po-
znawczej z korzyściami płynącymi 
z technik medytacji. Jej celem jest na-
uczenie pacjentów obserwowania włas-
nych stanów umysłowych i opanowanie 
technik dążących do ich kontrolowania. 
Pacjenci uczą się akceptowania obser-
wowanych stanów bez reagowania na 
nie i ulegania tym nieadaptacyjnym, 
prowadzącym do obniżenia nastroju. 
Istotą terapii jest spostrzeganie poja-
wiających się w głowie myśli jako wy-
tworów umysłu, a nie jako odzwiercie-
dlenie rzeczywistości (Instytut Psychote-
rapii Integralnej, 2012–2019).

Poza wymienionymi terapeutycznymi 
zastosowaniami mindflulness pojęcie to 
kojarzone jest z szeregiem ćwiczeń, któ-
re można samodzielnie wy konywać 
w domu bez konieczności udziału w spe-
cjalistycznych szkoleniach i pomocy te-
rapeuty. Ta część obsza ru związanego 
z treningiem uważności jest chyba naj-
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większym i najcenniejszym dobrem pły-
nącym z rosnącego zainteresowania me-
dytacją i technikami mind fulness. Więk-
szość zestresowanych to osoby zapraco-
wane, niemające czasu lub ochoty na 
udanie się do terapeuty, często zresztą 
niezauważające problemu, jakim jest 
stres. Ignorują objawy zmęczenia i inne 
dolegliwości organizmu zamiast skupiać 
się na działaniu umysłu oraz szukaniu 
sposobów na zmianę nawyków, również 
myślenia — szukają przyczyny złego sa-
mopoczucia w chorobach somatycznych. 
W tym kontekście coraz większa popu-
larność treningów uważności i praktyko-
wania medytacji, ćwiczeń relaksacyj-
nych i w ogóle koncentracji na „tu i te-
raz” wydaje się bardzo użyteczna. To 
właśnie ćwiczenia — aktywność fizyczna 
i umysłowa, umiejętność wsłuchania się 
w siebie i obserwowania potrzeb organi-
zmu — są w tym wszystkim kluczowe. 
Mindfulness nie musi — i nie powinna — 
być postrzegana wyłącznie jako część 
psychoterapii prowadzonej przez specja-
listę ani tym bardziej jako filozofia wią-
żąca się z konkretnymi ideami, z którą 
należy się utożsamiać i która nie jest dla 
każdego. Można potraktować mindful-
ness jako formę dbania o własne ciało 
i komfort psychiczny, czerpiąc z tej meto-
dy to, co dla każdego najlepsze. Nikt nie 
powinien zmuszać się do wykonywania 
ćwiczeń i praktykowania technik modyfi-
kacji myślenia, jeśli powodują one dys-
komfort. Spektrum możliwości związa-
nych z ćwiczeniami uważności jest sze-
rokie. Biorąc to pod uwagę, można dojść 
do wniosku, że praktyka uważności to 
świetna forma radzenia sobie ze stre-
sem dla każdego — jednak w dostoso-
wanej do danej osoby formie. Wśród 
sposobów na codzienny trening uważno-
ści można wymienić: kilkuminową medy-
tację, polegającą na znalezieniu chwili 
dla siebie i skupieniu się na włas nym 
oddechu (wiele osób nie zwraca uwagi 

na to, w jaki sposób oddycha oraz jak to 
wpływa na postawę ciała, układ mięśni, 
a przez to na ogólne samopoczucie); 
uważne słuchanie innych, czyli próba 
koncentrowania się wyłącznie na tym, co 
rozmówca ma nam do przekazania, bez 
rozpraszania się napływającymi myśla-
mi (ponadto taki trening poprawia zapa-
miętywanie — kiedy koncentrujemy się 
na tym, co ktoś do nas mówi i świado-
mie to przetwarzamy, łatwiej jest zatrzy-
mać to w pamięci); zabawa w obserwa-
cję, czyli skupienie uwagi na konkretnym 
przedmiocie i próba zaobserwowania 
jak największej liczby szczegółów z nim 
związanych — kształtu, faktury, zapa-
chu, budowy; prócz tego można wyobra-
zić sobie odczucia dotykowe, jakie mogą 
się z nim wiązać, np. ciężar, temperatu-
rę itd. (jest to sposób na oczyszczenie 
umysłu z niepotrzebnych myśli i próba 
odzyskania koncentracji) (Work Poland). 
Takie czynności stosunkowo łatwo włą-
czyć do codziennych zajęć, trudno bo-
wiem nie zauważyć korzyści z ich prak-
tykowania.

Co o mindfulness mówią badania? 
Czy opisane korzyści to tylko efekt pla-
cebo i podążania za pewnym trendem? 
Naukowcy z Uniwersytetu Północnej 
Karoliny, Szkoły Medycznej Wake Fo-
rest oraz Centrum Medycznego Dzieci 
Cincinnati w Ohio przeprowadzili ba-
dania mające na celu sprawdzenie, czy 
trening uważności wpływa na redukcję 
bólu u osób badanych i czy jest to efekt 
placebo. Zbadano 75 ochotników nie-
praktykujących wcześniej mindfulness 
i podzielono ich na cztery odrębne gru-
py badawcze. Jedna z nich miała roz-
począć praktykę technik mindfulness, 
druga smarować się maścią rzekomo 
znieczulającą (placebo), trzecia stoso-
wać techniki pozornie przypominające 
mindfulness i czwarta (kontrolna) — 
słuchać audiobooka. Badani byli pod-
dawani nieszkodliwym bodźcom ter-
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micznym wywołującym ból. 
Wyniki badań pokazały, że je-
go poziom w grupie trenującej 
mindfulness zmalał dwukrotnie 
w porównaniu do osób stosują-
cych maść placebo i trzykrot-
nie więcej niż u osób stosują-
cych techniki udające mindful-
ness (Akademia Mindfulness, 
2020). Inne badania, przepro-
wadzone przez naukowców 
z amerykańskiego centrum me-
dycznego Wake Forest Baptist 
w Północnej Karolinie, wykaza-
ły z kolei skuteczność treningu 
uważności jako alternatywnej 
metody redukcji bólu w stosun-
ku do stosowania leków prze-
ciwbólowych opartych na uza-
leżniających opioidach. Oka-
zało się, że mindfulness redu-
kuje ból, działając w odmien-
ny sposób niż system opioido-
wy, dzięki czemu może wspo-
magać osoby zmagające się 
z chronicznym bólem (Akade-
mia Mindfulness, 2020). Jeśli 
techniki związane z mindful-
ness potrafią redukować ból, 
to znaczy, że wpływają także 
na obniżenie stresu związane-
go z dolegliwością.

Podsumowując: techniki 
uważności mogą stanowić sku-
teczną metodę w radzeniu so-
bie ze stresem. Istotne jednak, 
aby każdy czerpał z nich to, co 
jest zgodne z jego potrzebami 
i mieści się w granicach tak 
zwanej strefy komfortu. Możli-
wości jest wiele, poczynając od 
znalezienia kilku chwil dla sie-
bie w domowych zaciszu, przez 
praktykowanie rozbudowanych 
treningów koncentrujących się 
na oddechu, obserwowaniu 
myśli i zmiany stosunku do 

nich, nauce akceptacji wszel-
kich odczuwanych emocji oraz 
umiejętności dystansowania 
się od nich, kończąc na profe-
sjonalnej psychoterapii pod 
okiem specjalisty. W dzisiej-
szym świecie trendy szybko 
rozprzestrzeniają się w sieci, 
uważam jednak, że trend opar-
ty na praktykowaniu samo-
świadomości i treningu uważ-
ności jest bardzo użyteczny, 
a jego popularność wynika ze 
skuteczności i z wpływu na lep-
sze samopoczucie, które wiele 
osób w związku z tym u siebie 
obserwuje.
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Czy kiedykolwiek zastanawialiście się 
na tym, jak działa aplikacja, z której 
wielu z nas korzysta? Życie w XXI w. 
przyczyniło się do rozwoju nowych tech-
nologii. Duża świadomość użytkowni-
ków oraz sukcesywny rozwój mediów 
społecznościowych znacznie zmienił 
nasz sposób postrzegania rzeczywisto-
ści w aspekcie komunikowania się. 
Sporą część czynności podejmowanych 
przez nas w świecie internetu wykonu-
jemy automatycznie. Nie wdajemy się 
w szczegóły, nie zgłębiamy, jak działa 
dana aplikacja, tylko automatycznie 
podążamy za jej funkcjami, dzięki cze-
mu zwykle używamy jej bez zastano-
wienia.

Na początku rozważmy, czym jest 
komunikacja i dlaczego jest tak istotna 
w kontaktach międzyludzkich. Pojęcie 

to pochodzi z języka łacińskiego (com-
municatio) i oznacza rozmowę, łącz-
ność oraz wymianę. Komunikowanie in-
terpersonalne to przekazywanie i od-
bieranie informacji między nadawcą 
a odbiorcą lub przesyłanie ich w mniej-
szej grupie osób pozostających ze sobą 
w bezpośrednim kontakcie. Prawidłowy 
mechanizm porozumiewania się powi-
nien przebiegać w dwóch kierunkach. 
Nadawca przekazuje swój komunikat, 
odbiorca natomiast reaguje na niego 
oraz przesyła informację zwrotną do 
nadawcy1. „Dwukierunkowość procesu 
komunikowania się określa komuniko-
wanie interpersonalne jako po dej mo-

1 A. Frączek, Komunikacja interpersonalna, 
„Studia Gdańskie” IX, 2012: Wizje i rzeczywistość, 
s. 118.

Jak działa 

               , 

czyli co zrobić, 

aby 

algorytm nas pokochał
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wa ną w określonym kontekście wymianę 
werbalnych i niewerbalnych sygnałów 
w celu osiągnięcia lepszego współ dzia-
ła nia”2.

W komunikacji istotna jest jedność 
czasu i przestrzeni. Tego typu interak-
cje potocznie nazywamy komunikowa-
niem „twarzą w twarz”. Oczywiście 
w wymianie informacji przez internet 
sytuacja wygląda inaczej. W tym wy-
padku często mamy do czynienia z tzw. 
komunikacją asynchroniczną. Kontakt 
między użytkownikami nie odbywa się 
w tym samym czasie, a wzajemny prze-
pływ informacji jest nieregularny i czę-
sto odpowiedzi na zadane przez nas 
wirtualną drogą pytania otrzymujemy 
z opóźnieniem.

Powyższe zagadnienia poruszyłam 
w celu przybliżenia procesów, w któ-
rych na co dzień uczestniczymy, lecz 
zapewne nie każdy z nas zwraca uwa-
gę na prawidłowości, które nimi rzą-
dzą.

Przejdźmy zatem do Instagrama, 
czyli najpopularniejszego obecnie ko-
munikatora. Każda aplikacja czy witry-
na internetowa funkcjonuje dzięki algo-
rytmom specjalnie stworzonym na po-
trzeby danego systemu. Algorytmy bu-
dują specyficzną narrację — tworzą 
ciągi przyczynowo-skutkowe z nieupo-
rządkowanych elementów rzeczywisto-
ści. Polegają one na identyfikacji pożą-
danych przez człowieka cech informa-
cji i poszukiwaniu danych na jego te-
mat3. Brzmi to na pozór miło i przyjem-
nie, lecz w realu cała ta procedura jest 
niezwykle skomplikowana.

Jeśli chcesz działać na Instagramie 
bądź w innych mediach społecznościo-

2 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wy-
dawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1996, s. 109.

3 Big data w humanistyce i naukach społecz-
nych, red. A. Firlej-Buzon, Wydawnictwo Naukowe 
i Edukacyjne SBP, Warszawa 2020.

wych i poszerzać swoje zasięgi, to na 
początek warto zapoznać się z opisa-
nym zjawiskiem. Niestety nie jest to 
zbyt proste, ponieważ twórcy tych tech-
nologii często zmieniają zasady ich 
funkcjonowania.

Instagram ma trzy niezmienne re-
guły:

— Algorytm Instagrama oparty 
jest na dotychczasowej aktywności 
użytkowników i promuje takie treści, 
jakie potencjalnie mogą ich zaintere-
sować.

— Kolejność wyświetlania zdjęć 
oraz filmów ustalana jest na podstawie 
zainteresowań użytkownika, aktualno-
ści i relacji z kontem publikującym.

— Algorytm najwyżej ceni angażu-
jące posty (relacje), interakcje z obser-
watorami i regularność w publikowa-
niu. Nie lubi natomiast edycji, usuwa-
nia postów, a także wszelkiej automaty-
zacji działań4.

Algorytm każdemu użytkownikowi 
prezentuje takie treści (zdjęcia, filmy), 
jakie uznaje za najlepiej dopasowane 
do konkretnej osoby. Oczywiście w ofi-
cjalnej wersji służy to nam, użytkowni-
kom, abyśmy byli zadowoleni z korzy-
stania, lecz niestety, prawda jest taka, 
że ma to na celu jedynie dłuższe za-
trzymanie nas, czyli niedoprowadzenie 
do usunięcia aplikacji. 

Musimy pamiętać, że Instagram, 
tak jak inne portale, uczy się naszych 
zachowań. Co to oznacza? Na podsta-
wie przeglądanych przez nas treści do-
pasowuje takie, które później pojawia-
ją się na naszej tablicy. Najlepiej widać 
to w sekcji Odkrywaj, gdzie pokazują 
się obrazy tematycznie dobrane do na-
szych zainteresowań.

Technologia rządząca algorytmem 
oparta jest na działaniu sztucznej inte-

4 https://dotmajster.pl/algorytm-instagrama/ 
(dostęp 26 IV 2021). 

Student w sieci



41

ligencji, która tak naprawdę uczy się 
naszych przyzwyczajeń. Łatwość w do-
stępie do dużej liczby danych przyczy-
nia się do tego, że te systemy pracują 
prawidłowo. Oczywiście domyślacie 
się, że ten opisywany przeze mnie nie 
ma problemu z pozyskiwaniem ogrom-
nej liczby informacji. Osiągając swój 
cel, zwiększa ich pobieranie, w konse-
kwencji czego staje się jeszcze lep-
szy5.

Czy zauważyliście, że zdjęcia wid-
niejące na waszych tablicach (feedach) 
często nie wyświetlają się chronologicz-
nie? Zastanawiacie się pewnie, dlacze-
go tak jest. Otóż każdy z nas widzi in-
dywidualnie dopasowane treści, które 
pokazywane są za pomocą algoryt-
mów. Aby dane zdjęcie lub film wyświet-
lał się na samej górze feedów użytkow-
ników, należy pamiętać o następują-
cych trzech elementach:

— zainteresowaniach użytkownika 
określanych na podstawie aktywności;

— aktualności treści, czyli tego, ja-
ki czas upłynął od momentu publikacji 
danego zdjęcia lub filmu; 

— relacji użytkownika z publikują-
cym profilem.

Pewnie głowicie się nad tym, jakie 
właściwości jeszcze interesują algorytm 
Instagrama. Jak już wspominałam, ba-
zuje on na liczbie zgromadzonych da-
nych. Im więcej korzystacie z różnych 
aplikacji, tym więcej one o was wie-
dzą — wydaje się to niewyobrażalne. 
Systemy analizują, jakie treści były 
przez danego użytkownika przegląda-
ne w przeszłości i na tej podstawie ge-
nerują treści ukazujące się w przyszło-
ści. Czy też macie wrażenie, że to ogłu-
piające? Skoro i tak widzimy na na-
szym feedzie non stop te same treści, to 
dlaczego godzimy się na ich nieustan-
ne przeglądanie? Może to kwestia przy-

5 Tamże.
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zwyczajenia albo po prostu mody. Jak-
by nie patrzeć, to kolejny interesujący 
aspekt korzystania z mediów społecz-
nościowych6.

Zastanówmy się teraz, co tak na-
prawdę jest ważne dla algorytmu Insta-
grama i co zrobić, aby dopasować się 
do jego wymogów. Pamiętajcie, że aby 
korzystanie z tej aplikacji było nie tylko 
łatwe i przyjemne, ale również dla nie-
których opłacalne, należy włożyć odrobi-
nę wysiłku w prowadzenie swojego in-
stagramowego konta. Pozwólcie, że wy-
mienię cechy istotne w tym procesie:

— spójność konta;
— częstotliwość, regularność i czas 

publikacji;
— interakcje z obserwującymi.
Te trzy czynniki mogą przyczynić 

się do rozwoju i poszerzenia zasięgu 
na popularnych aplikacjach. W końcu 
nikt nie lubi treści chaotycznych, poja-
wiających się sporadycznie i niemają-
cych na nas większego wpływu. Zacho-
wanie trzech powyższych zasad może 
znacznie pomóc naszej działalności 
w sieci. 

Warto wspomnieć, że opcja rela-
cji — czyli tzw. InstaStory — znacznie 
ułatwia interakcje z odbiorcami. Regu-
larne dodawanie filmików z naszego 
codziennego życia czy zdjęć zrobio-
nych na spontanicznym wypadzie ze 
znajomymi pozwala budować więzi 
z odbiorcą i powodować większą chęć 
obcowania z daną osobą w wirtualnym 
świecie. Oczywiście nie zapominajmy 
o rozrywce i kreatywności, jaką może-
my wykazać się w tego typu rela-
cjach7.

Na koniec powiem, czego algorytmy 
nie lubią. Rodzi się pytanie, jak algo-

6 Tamże.
7 https://cyrekdigital.com/pl/blog/algorytmy-

na-instagramie-w-2019-czyli-jak-zwiekszyc-
zasiegi/ (dostęp 26 IV 2021).

rytm może czegoś nie lubić, skoro to 
tylko sztuczna inteligencja? Właśnie, 
sztuczna inteligencja. Taka, która uczy 
się nas. A co może ograniczyć zdoby-
wanie wiedzy na nasz temat przez tego 
typu systemy? Wspomnę chociażby 
o wszelkich edycjach bądź usuwaniu 
treści upublicznionych na naszym pro-
filu. Algorytmy nie lubią, kiedy coś zni-
ka, bo wtedy gubią się i tracą dane, 
w rezultacie trudniej im pozycjonować 
treści na naszym feedzie, a także po-
szerzać zasięg. Co istotne, wszelkie wy-
kupywanie obserwacji bądź polubień 
również źle wpływa na systemy sterow-
nicze. Dlatego pamiętajcie o zasadach, 
które wymieniłam, a dzięki temu wasz 
Instagram może stać się jednym z po-
pularniejszych w Polsce.

Mam nadzieję, że ten krótki re-
search wam się spodobał i być może 
komuś pomoże w rozwijaniu swoich pa-
sji influencerskich na różnych porta-
lach. Być może poszerzy waszą wiedzę 
z zakresu algorytmów, a być pozosta-
nie wyłącznie formą rozrywki przy po-
południowej kawie.
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„Ignorantia iuris nocet” — nieznajo-
mość prawa szkodzi. Ta łacińska pare-
mia prawnicza, choć wywodzi się z pra-
wa rzymskiego, w dzisiejszych czasach 
jest jak najbardziej aktualna.

Pewnie niewielu z was zdaje sobie 
sprawę, że z wiedzą prawniczą, z róż-
nymi jej aspektami i instytucjami, sty-
kamy się na co dzień. Najprostszym 
przykładem jest robienie zakupów. 
Czynność ta jest dla nas czymś zwy-
czajnym i naturalnym. Zakupy robimy 
zarówno wirtualnie, jak i stacjonarnie, 
zawierając ze sprzedawcą umowę kup-
na-sprzedaży. Brzmi poważnie? Bo za-
sadniczo tak jest, choć nie zawsze. Jak 
to często mówią prawnicy: „To zależy”. 
A więc zależy na pewno od wartości 
zakupionego towaru. Należy być świa-
domym konsumentem i znać swoje pra-
wa, takie jak np. możliwość odstąpie-
nia od umowy czy możliwość reklama-
cji wadliwego produktu.

Tematyką szczególnie bliską więk-
szości studentów jest wynajem miesz-
kania. Tutaj również mamy do czynie-
nia z umową najmu, która, podobnie 

jak umowa kupna-sprzedaży, jest regu-
lowana przez kodeks cywilny. Spokoj-
nie, nie musicie znać artykułów doty-
czących tych umów na pamięć. Zawsze 
warto podejść rozsądnie do tematu, nie 
przystawać na wszystkie propozycje 
wynajmującego, przeczytać dokładnie 
umowę przed podpisaniem, gdyż złoże-
nie podpisu jest zatwierdzeniem wa-
runków określonych w umowie. Później 
będzie to bardzo trudno „odkręcić”.

Każdy student powinien znać też 
swoje prawa i obowiązki, które wynika-
ją z regulaminu studiów. Informacje na 
ten temat z pewnością ułatwią studio-
wanie. To poniekąd także wiedza zwią-
zana z prawem istniejącym na Uniwer-
sytecie. Znajomość regulaminu studiów 
może okazać się przydatna, gdy bę-
dziemy chcieli pozyskać informacje do-
tyczące zasad uzyskania wpisu warun-
kowego czy prawa wglądu do naszej 
pracy egzaminacyjnej. Regulamin za-
wiera szczegółowe informacje dotyczą-
ce obrony pracy. Szczególnie warto za-
poznać się z sankcjami, jakie nas cze-
kają za dopuszczenie się plagiatu.

Porady prawne

Dlaczego  
warto znać  

podstawy prawa?
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Porady prawne

A co, jeśli zdarzy się jakaś sytuacja 
losowa, dojdzie np. do kolizji samocho-
dowej? Trudno jest w takich sytuacjach 
zachować spokój i zimną krew. Warto 
wtedy zatrzymać osoby, które mogły wi-
dzieć zdarzenie, spisać oświadczenie, 
jeżeli z drugim kierowcą jesteśmy w sta-
nie się porozumieć. Najbezpieczniejszą 
opcją jednak będzie wezwanie policji. 
Oszczędzi nam to na pewno sporo ner-
wów. Może się też zdarzyć tak, że zo-
staniemy wezwani w charakterze świad-
ków na komisariat policji czy na roz-
prawę sądową. Należy wiedzieć, że ta-
kie wezwanie obliguje nas to stawienia 
się na przesłuchaniu. Gdy z ważnych 
powodów jest to niemożliwe, możemy 
jednak usprawiedliwić swoją nieobec-
ność. Trzeba także zwrócić uwagę na 
odpowiedni strój i zachowanie, szcze-
gólnie na rozprawie sądowej.

Myślę, że te skrajne przypadki poka-
zują, że prawo towarzyszy nam na każ-
dym kroku. Warto więc znać jego pod-
stawy, aby uniknąć nieprzyjemnych 
sytua cji. To także doskonały pomysł na 
poszerzenie swojej wiedzy. Jest wiele źró-
deł, z których można korzystać. Pierw-
szym i najbardziej popularnym jest inter-
net, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi 
na nurtujące nas pytania. Nie należy 
jednak podchodzić do tych informacji 
bezkrytycznie. Warto sprawdzić źródło 
oraz autora. Reasumując: zaprzyjaźnie-
nie się z prawem przynosi korzyści. „Ius 
est ars boni et aequi” — prawo jest sztu-
ką tego, co dobre i słuszne. Pamiętajmy 
o tym i starajmy się wykorzystywać tę 
maksymę w codziennym życiu.

 
Agnieszka Joniec 

IV rok prawa
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Student w czasie pandemii

Pandemia i wynikająca z niej niepew-
ność oraz nieustanne poczucie zagro-
żenia wpływają bardzo negatywnie na 
nasze samopoczucie. Według najnow-
szych badań każdego dnia zwiększa 
się liczba osób cierpiących na depre-
sję, dlatego tak ważne jest, aby poza 
zdrowiem fizycznym zatroszczyć się 
również o nasze zdrowie psychiczne. 
Choć często jest ono spychane na dal-
szy plan, ma ogromny wpływ na każdą 
sferę naszego życia. Nie powinniśmy 
być dla siebie zbyt surowi, kiedy zda-
rzy nam się gorszy dzień lub nie uda 
nam się zrealizować wszystkich zapla-
nowanych zadań. Obecna sytuacja jest 
niezwykle wymagająca dla każdego. 

Warto zatroszczyć się o siebie i trakto-
wać siebie w taki sam sposób, jak po-
traktowalibyśmy naszego przyjaciela 
potrzebującego wsparcia. Musimy pa-
miętać, że nagle wszystko stanęło na 
głowie, a my zostaliśmy zmuszeni przy-
stosować się do nowych warunków. Je-
śli nie wiecie, od czego zacząć, z chę-
cią podzielę się sprawdzonymi sposo-
bami na walkę ze stresem i poprawę 
samopoczucia. 

Zapewne już słyszeliście, że nawet 
krótka przechadzka znacznie poprawia 
nastrój. Choć wcześniej mogliście igno-
rować powyższą radę, zachęcam was, 
abyście dali szansę tej metodzie, jeśli 
jeszcze jej nie praktykujecie. Wprawdzie 
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z powodu kolejnego lockdownu zostali-
śmy pozbawieni możliwości uprawiania 
niektórych dyscyplin sportowych, ale 
wciąż jest w czym wybierać. Naukowcy 
biją na alarm, gdyż coraz większa część 
społeczeństwa cierpi na choroby cywili-
zacyjne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie 
czy rak1. Najczęściej w walce z nimi się-
gamy po różne lekarstwa, a w ostatecz-
ności nawet — po operacje, aczkolwiek 
już od czasów Hipokratesa, który był pio-
nierem medycyny, wiemy, że lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Zostało naukowo udo-
wodnione, iż osoby aktywne fizycznie są 
nie tylko zdrowsze, ale i żyją dłużej od 
ludzi prowadzących siedzący tryb ży-
cia2. Dodatkowo wysiłek fizyczny spra-
wia, że nasz organizm wytwarza nie-
zbędne hormony — dopaminę i seroto-
ninę3. Odgrywają one ważną rolę w pra-
cy naszego organizmu. Ich brak może 
natomiast spowodować znaczny spadek 
motywacji, a także pogorszenie się sa-
mopoczucia. Należy przy tym pamiętać, 
że trening powinien być dostosowany do 
naszych możliwości. Opłaca się skorzy-
stać także z porady profesjonalnego tre-
nera. Musimy mieć na uwadze to, że 
o wiele ważniejsza od intensywności tre-
ningów jest ich regularność. Zalecana 
średnia długość aktywności fizycznej 
każdego dnia wynosi minimum 30 mi-
nut.

Dla zabieganego studenta znale-
zienie pół godziny na codzienny tre-
ning może być sporym problemem, ale 
należy pamiętać, że dla chcącego nic 
trudnego. Według badań każdego dnia 

1 E. Hen, Choroby cywilizacyjne — przyczy-
ny i leczenie, 2019, https://www.medonet.pl/zdro-
wie,choroby-cywilizacyjne---przyczyny-i-le cze nie, 
ar tykul,1735188.html

2 A. Bemowska, Aktywność fizyczna wydłuża 
życie, „Rzeczpospolita”, 2019, 17 XII.

3 Jakie korzyści przynosi regularna aktyw-
ność fizyczna?, Puls Medycyny, 2016, https://puls-
medycyny.pl/jakie-korzysci-przynosi-regularna-ak-
tywnosc-fizyczna-875350

spędzamy średnio cztery godziny z no-
sem przyklejonym do ekranu4. Niestety 
z powodu pandemii ten czas z pewno-
ścią znacznie się wydłuża, ponieważ 
obecnie wszystko — począwszy od za-
jęć na uczelni, przez rozrywkę, spotka-
nia towarzyskie, na pracy kończąc — 
odbywa się w wirtualnej rzeczywistości. 
Dlatego powinno się kontrolować czas, 
który spędzamy w internecie. Przycho-
dzą nam tu z pomocą twórcy aplikacji, 
dzięki którym możemy na bieżąco śle-
dzić naszą aktywność w sieci. Pozwolą 
nam one łatwo zidentyfikować, na co 
bezpowrotnie tracimy największą ilość 
naszego cennego czasu. Istnieje rów-
nież wiele bezpłatnych programów, któ-
re mogą posłużyć nie tylko jako źródło 
informacji, ale również jako wsparcie 
dla naszej wystawionej na ciężką pró-
bę woli. Jedną z najpopularniejszych 
aplikacji jest Forest — sprawi ona, że 
to zadanie stanie się o wiele łatwiejsze. 
Jeśli ta metoda nie zadziała, opłaci się 
podjąć zdecydowane kroki i wyłączyć 
powiadomienia aplikacji, które w naj-
większym stopniu szkodzą naszej pro-
duktywności. Wypada oczywiście pa-
miętać, że niektóre z nich, takie jak ta 
umożliwiająca obsługę konta banko-
wego, są niezbędne, dlatego nie po-
winniśmy ich wygaszać. Co więcej, co-
raz popularniejszy staje się tak zwany 
detoks od social mediów, polegający 
na całkowitym zrezygnowaniu z ich 
użytkowania przez pewien czas. Tego 
typu „odwyki” zyskują coraz więcej 
zwolenników, dlatego, choć mogą oka-
zać się ogromnym wyzwaniem, warto 
się ich podjąć, bo z pewnością przynio-
są wiele korzyści. 

4 Polacy spędzają w sieci średnio ponad mie-
siąc rocznie. Zobacz najnowsze dane o polskich 
internautach, „Forbes”, 2018, https://www.forbes.
pl/gospodarka/ile-czasu-polacy-spedzaja-w-sieci-
danie-badanie-gemiuspbi/v9x22l2 (dostęp 3 V 
2021).
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Nie tylko media społecznościowe 
sprawiają, że tracimy tak wiele cenne-
go czasu. Czy zdarzyło wam się, że 
wasz kalendarz pękał w szwach i jedy-
nym, czego pragnęliście, była chwila 
odpoczynku, a jednak, gdy znajomy 
poprosił was o przysługę, zgodziliście 
się bez wahania, nawet jeśli później 
żałowaliście tej decyzji? Jeśli odpowie-
dzieliście twierdząco, może to ozna-
czać brak asertywności. Zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach jest ona niezwy-
kle ważną cechą, gdyż umożliwia nam 
bezpośrednią i otwartą komunikację, 
nienaruszającą praw innych uczestni-
ków rozmowy5. Dla wielu z nas może 
się to okazać trudnym zadaniem, nie-
mniej powinno się nauczyć odmawia-
nia w taktowny i delikatny sposób. 
Dzięki temu unikniemy brania na sie-
bie zbyt wielu obowiązków, którym nie 
jesteśmy w stanie podołać. W każdym 
razie pamiętajmy, że nikt nie rodzi się 
w pełni asertywny. Jest to cecha naby-
ta, dlatego tak ważne jest, aby rozwijać 
ją przez całe życie. Istnieje bardzo wie-
le sposobów na jej kształtowanie. Jed-
nym z najbardziej skutecznych jest sta-
wianie sobie realistycznych celów, po-
zwalających nam ocenić, jaką ilość 
pracy jesteśmy w stanie wykonać dane-
go dnia. Niemniej możemy zostać spa-
raliżowani strachem przed oceną in-
nych. Niejednokrotnie obawiamy się 
rea kcji naszych współpracowników, gdy 
np. nie wyrażamy zgody na prezento-
wane przez nich warunki lub kiedy od-
mawiamy realizacji ich prośby (skąd-
inąd gdy będziemy się na wszystko 
zgadzać, wcale nie będziemy bardziej 
lubiani). Takie zachowanie może na-
wet wywołać efekt odwrotny, co dodat-
kowo pogorszy naszą samoocenę. Jeśli 
natychmiastowa odmowa okaże się dla 

5 Jak asertywność w pracy pomaga w karie-
rze zawodowej?, Poradnik Pracownika, 2021.

nas zbyt trudnym zadaniem, dobrze 
przełożyć dyskusję na późniejszy ter-
min, tak aby emocje rozmówców opa-
dły, przez co łatwiej będzie spojrzeć na 
całe zdarzenie z innej perspektywy. 

 Asertywne zachowania nie tylko 
podnoszą naszą samoocenę, ale także 
pozwalają na uzyskanie cennego cza-
su, który możemy wykorzystać choćby 
na zadbanie o nasz ubiór. Nawet jeśli 
nie interesujecie się modą, warto po-
święcić chwilę na wybór koloru ubra-
nia. Zgodnie z badaniami naukowymi 
ma on ogromny wpływ na nasze samo-
poczucie6. Mimo iż często nie docenia-
my wpływu kolorów, każdy architekt 
wie, jaką zmianę może wywołać na po-
zór niewielka modyfikacja kolorytu 
ścian lub mebli, a to wpływa i na nas, 
i na całe otoczenie. Jeśli zdecydujemy 
się włożyć coś żółtego, możemy być 
pewni, że nasz humor znacznie się po-
prawi. Sprawia on, że nasze ciało wy-
dziela serotoninę, znaną również jako 
hormon szczęścia, a ona nie tylko po-
lepsza nasz nastrój, ale również uła-
twia koncentrację. Gdy natomiast już 
od samego rana wiemy, że dzień bę-
dzie obfitował w wyzwania, lub zwy-
czajnie potrzebujemy zastrzyku ener-
gii — najlepszym wyborem będzie czer-
wień. Należy zawsze uważać, ponie-
waż nadmiar krwistego koloru może 
wywołać stres, złość, a nawet frustra-
cję. Niebieski z kolei zapewni nam wy-
starczającą dawkę kreatywności, aby 
skończyć nawet najtrudniejszy projekt 
czy esej, a jednak jego nadmiar może 
wywołać długotrwały smutek i uczucie 
melancholii. Gdy musimy się uporać ze 
stresującym wyzwaniem, warto dodać 
do ubioru zielone oraz białe elementy. 

6 Psychologia koloru. Co oznaczają kolory 
i jaki mają na nas wpływ, Piękno Umysłu, 2018,  
https://pieknoumyslu.com/psychologia-koloru-
wplyw/ 

Student w czasie pandemii



48

Kolory te działają uspokajająco. Zanim 
natomiast przystąpimy do egzaminu, 
zadbajmy o to, by w naszym otoczeniu 
znalazło się jak najwięcej koloru poma-
rańczowego — wzmacnia on niezbęd-
ny optymizm. 

 Zakładając, że już udało się nam 
skompletować idealny, wielokolorowy 
strój i wciąż zostało nam trochę czasu, 
można wykorzystać go, aby powrócić 
do hobby, które porzuciliśmy z powodu 
braku czasu lub chęci. Należałoby 
przypomnieć sobie, co sprawiało nam 
w przeszłości radość i spróbować po-
nownie czerpać z tego przyjemność. 
Umiejętnością wartą rozwinięcia lub 
zdobycia, jeśli nadal jej nie posiadamy, 
jest gotowanie. Będziemy mogli sami 
stworzyć potrawy, dzięki którym poczu-
jemy się jak w domu, nawet jeśli obec-
nie mieszkamy na drugim końcu kraju. 
Dodatkowo samodzielnie przygotowa-
ne posiłki są o wiele zdrowsze i tańsze 
niż te zamawiane na mieście. Jeśli 
włas noręcznie przyrządzamy nasze po-
siłki, możemy bardzo łatwo kontrolo-
wać składniki oraz wielkość porcji, co 
ma pozytywny wpływ na jakość diety. 
Wbrew pozorom gotowanie nie musi 
być nudne, zwłaszcza jeśli przygotowu-
jemy potrawy w doborowym towarzy-
stwie. Podczas seansu filmowego, za-
miast jak zwykle sięgać po tłuste i nie-
zdrowe przekąski, można przygotować 
ich zdrowszą alternatywę. Również uro-
dziny lub impreza mogą zostać uświet-
nione np. samodzielnie zrobionym tor-
tem — z pewnością zostanie on doce-
niony przez jubilata.

Bardzo wiele zależy od naszego na-
stawienia, dlatego jeżeli potraktujemy 
pandemię jako wyzwanie i okazję do 
rozwoju, istnieje spora szansa, że do-
strzeżemy liczne możliwości wcześniej 
przez nas ignorowane. Gorąco zachę-
cam was do wypróbowania przynaj-
mniej jednego z wymienionych sposo-

bów na poprawę nastroju, gdyż skutki 
mogą was bardzo pozytywnie zasko-
czyć. Przede wszystkim należy pamię-
tać, że każdy ma prawo mieć gorszy 
dzień, zwłaszcza w obecnej, niezwykle 
trudnej sytuacji. Najważniejsze, by nie 
tracić nadziei i cieszyć się nawet z drob-
nych przyjemności, takich jak pyszny, 
samodzielnie przygotowany posiłek lub 
rozmowa z przyjacielem. Trzeba na-
uczyć się czerpać radość z najbardziej 
prozaicznych czynności, bo to właśnie 
z nich składa się nasze życie. Jeśli po-
dejdziemy do obecnej sytuacji z odpo-
wiednim nastawieniem, może się ona 
okazać szczęściem w nieszczęściu, 
dzięki czemu nauczymy się doceniać 
naszą, niekoniecznie nudną, codzien-
ność.
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