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-

- Co jest dobrem, wszyscy wiedz¹.
Nawet ludzie uznawani za totalnie
z³ych pragn¹ dobra.

-

- Wiêcej, zawsze ma dobre inten-
cje. Problem pojawia siê, gdy dotykamy
rozumienia dobra. Dla mnie ono mo¿e
byæ czymœ innym ni¿ dla kogoœ innego.

-

- Jeœli tak potraktujemy dobro, to
je zrelatywizujemy. Stanie siê wtedy ka-
tegori¹ estetyczn¹, jak piêkno: coœ mi
siê podoba albo nie i tym samym zamy-
kam dyskusjê.

Do dobra mo¿na przekonaæ, po-
niewa¿ etyka jest teori¹. Nie nale¿y
mieszaæ kategorii estetycznych i
etycznych.

-

- Niezupe³nie siê zgodzê, bo wierzê w racjonalnoœæ
cz³owieka. Koniecznoœci¹ jest przejœcie od dyskursu mo-
ralnego do etycznego, bo moralnoœæ i etyka to dwie ró¿ne
kwestie. Moralnoœæ apeluje do sumienia czyli do kategorii
nieobiektywnej; dla kogoœ, zgodnie z jego sumieniem, coœ
mo¿e byæ dobre lub z³e. Tymczasem etyka odwo³uje siê do
teorii.

Je¿eli wiêc uznam, jak utylitaryœci, ¿e celem jest
maksimum szczêœcia dla jak najwiêkszej liczby ludzi, to
mogê ustawiaæ hierarchiê u¿ytecznoœci: np. czy mo¿na ura-
towaæ piêæ osób kosztem jednej? Utylitarysta wybra³by
okazanie pomocy piêciu… ¯eby rozpocz¹æ dyskurs etycz-
ny trzeba pos³ugiwaæ siê racjonalnoœci¹ i odrzuciæ emocjo-
nalnoœæ, poniewa¿ ona zak³óca poznanie.

-

Panie Doktorze, dlaczego
mamy potrzebê sta³ego zadawania
pytañ o dobro i z³o?

Ka¿dy w swoim mniemaniu
jest dobry?

Pojêcie dobra jest subiek-
tywne?

A gdzie wœród nich nale¿y umieœciæ emocje, bez
których cz³owiek nie podejmie praktycznie ¿adnej
decyzji, choæ nie zawsze to sobie uœwiadamia?

Problem z koncepcj¹ banalnoœci z³a Hannah
Arendt polega w³aœnie na tym, ¿e ona podesz³a do
kwestii odpowiedzialnoœci za Holocaust w³aœnie
logicznie, intelektualnie, a zderzy³a siê z emocjami ludzi
pamiêtaj¹cych i doœwiadczaj¹cych tych zbrodni.
Dlatego sta³a siê wrogiem publicznym nawet dla ¯ydów.

Czy koncepcja banalnoœci z³a ma charakter
uniwersalny, czy dotyczy tylko odpowiedzialnoœci za
nazizm?

- Z ca³¹ pewnoœci¹ jest uniwersal-
na. By zdefiniowaæ z³o trzeba siê odwo-
³aæ do myœlenia chrzeœcijañskiego,
które wytworzy³o swoisty problem z³a
jako czegoœ, co nie istnieje.

Jeœli Bóg powo³a³ do istnienia
wszystko, to bêd¹c uosobieniem dobra
nie móg³ stworzyæ z³a. Czy¿ nie naucza

nazwana przez Hannah Arendt Wielki Nikt, tak¿e zwalnia

siê w koœcio³ach, ¿e cokolwiek stworzy³
Bóg jest dobre? Ta regu³a negatywna,
uznaj¹ca z³o jako brak dobra, tak¿e nie-
sie za sob¹ siln¹ odpowiedzialnoœæ,
gdy¿ moja bezczynnoœæ jest czymœ
z³ym. Nie mogê powiedzieæ, ¿e nie
grzeszê, gdy z lenistwa nic nie robiê.
W³aœnie przez brak dzia³ania powstaje
z³o!

-

- Tak¿e dlatego uzna³em, ¿e moim obowi¹zkiem, jako
Polaka, jest poznanie wszystkich miejsc zag³ady na terenie
naszego kraju. Nie dlatego, ¿e uwa¿am, i¿ mój naród jest
wspó³odpowiedzialny za zbrodnie, ale ¿e odpowiadamy za
„konsumpcjê” z³a. I za biernoœæ. Nie oczekujê heroizmu,
ale spodziewam siê choæby wyrzutów sumienia. Bo mo¿na
by³o zrobiæ wiêcej, ni¿ zrobiliœmy, choæ nie by³o to
proste…

-

- Z³a niczym nie mo¿na wyt³umaczyæ. Jeœli ktoœ pos-
têpuje Ÿle, to oczywiœcie bêdzie dokonywa³ racjonalizacji i
znajdzie jakieœ wyt³umaczenie dlaczego tak uczyni³.

Zabraliœmy maj¹tek po¿ydowski, uw³aszczyliœmy siê
na nim, bo „nam siê to nale¿a³o”. A gdy pada pytanie:
Dlaczego wymordowano tylu ¯ydów? najczêœciej s³yszy-
my: „Przecie¿ to nie my, to Niemcy! My siê do ich spraw
nie mieszaliœmy”. To jest ucieczka od odpowiedzialnoœci.
Ktoœ za mnie zrobi³ coœ z³ego, a ja nie maj¹c z tym z³em nic
wspólnego skorzysta³em i umoœci³em siê w tym, co i tak
by³o niczyje…

Lubimy administracjê, bo ona jest bezosobowa, nie
ma w niej cz³owieka, tylko sprawa. Ta bezosobowoœæ,

Przera¿aj¹ nie tylko zbrodnie
nazistów, ale to, ¿e pope³niali je tzw.
zwykli Niemcy: urzêdnicy pocztowi,
aptekarze, bankowcy. Z drugiej stro-
ny byli ci, którzy nie chcieli wiedzieæ,

nie reagowali, ale czêsto i chêtnie korzystali ze zbrodni
innych…

Z Siedlec wywieziono do obozu zag³ady w Treb-
lince 17 tysiêcy ¯ydów. W ich jeszcze ciep³¹ poœciel wsu-
nêli siê Polacy. Ma³o kto uwa¿a, ¿e nale¿a³oby mieæ z te-
go powodu wyrzuty sumienia.

To nie ja…
Rozmowa z dr. ,

filozofem, wyk³adowc¹ w Instytucie Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa UPH
Cezarym Kalit¹
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nas od odpowiedzialnoœci. „Nie my zabiliœmy tych ludzi,
nie my zajêliœmy lub opró¿niliœmy ich domy i mieszkania”.
Ale to my wziêliœmy dobra pomordowanych. Uczyniliœmy
to z troski o to, by siê nie zmarnowa³y? Niektórzy zapew-
niali: „Gdyby ¯ydzi wrócili, oddalibyœmy im, co ich.” Ale
przecie¿ dobrze wiemy, co siê dzia³o, kiedy wracali. Trak-
towano ich jak „trupy na urlopie”. Oni nie mieli prawa ¿yæ!
Ajeœli prze¿yli, to na utrapienie tych, którzy „zaopiekowali
siê” dobrem po nich.

- Wpojono w nas, ¿e jesteœmy narodem, który zawsze i
wy³¹cznie chcia³ dobrze, ¿e nie kala nas ¿aden grzech. Ale
jak wyjaœniæ sytuacjê, gdy zaniechaliœmy dzia³ania, choæ
mo¿na i trzeba by³o coœ zrobiæ? Nie mo¿na mieæ czystego
sumienia dlatego, ¿e nie zrobi³o siê niczego. To w istocie
akceptowanie z³a, sprzyjanie jego rozwojowi. Tymczasem
tylko czyni¹c dobro mo¿na zatrzymaæ z³o. To tak, jak z
ba³aganem - powstaje zawsze „sam”, a porz¹dek wymaga
wysi³ku. Z³o te¿ powstaje „samo”, bo jest regu³¹ nicoœ-
ciuj¹c¹; jest banalnie ³atwe.

-

- Oczywiœcie, do ekstremalnej sytuacji nie mo¿na siê
przygotowaæ. A metody dzia³ania okupantów zaskoczy³y
tak¿e ¯ydów. Kto zna³ Niemców, wiedzia³, ¿e s¹ racjonalni,
a skoro tak, to przecie¿ nie bêd¹ zabijali dla samego zabija-
nia. „Przecie¿ oni nas potrzebuj¹” powtarza³a wiêkszoœæ
¯ydów. To samo mówili Rosjanie, Polacy, Ukraiñcy i wiele
innych nacji…

- Toczy siê dyskusja, czy sprawcami zbrodni byli
naziœci, czy Niemcy? Istot¹ sporu jest kwestia, czy mo¿na o
z³o obwiniaæ naród niemiecki? Nie mam w tej sprawie
zdecydowanego stanowiska.

Politycy zachodniej Europy patrzyli na bolszewizm w
Rosji, na to, co czyni³ Lenin (a co nie mia³o nic wspólnego
z ide¹ komunizmu!) i uznawali, ¿e wszystko jest w po-
rz¹dku, bo naród rosyjski opowiedzia³ siê przeciw caratowi
i za w³adz¹ bolszewików. PóŸniej, gdy Hitler doszed³ do
w³adzy - legalnie i maj¹c poparcie spo³eczne - ci sami poli-
tycy nawet nie pomyœleli, ¿e w XX wieku struktury spo-
³eczne mo¿na budowaæ w oparciu o terror. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e w ramach narodu i pañstwa mo¿na robiæ
straszne zbrodnie, byle „po cichu”.

Czy¿ obozowych komór gazowych i krematoriów nie
wymyœlono, by ¿o³nierze niemieccy nie musieli stresowaæ

- Wspó³czeœnie ucieczka od odpowiedzialnoœci i
przerzucanie jej na Wielkiego Nikogo polega na nie-
uczestniczeniu w wyborach, na staniu z boku, nieanga-
¿owaniu siê w sprawy spo³eczne…

Joanna Tokarska-Bakir w „Okrzykach pogro-
mowych” wskazuje, ¿e trudno jednoznacznie podzieliæ
Polaków na biernych wobec tragedii ¯ydów, na tych po-
magaj¹cych i na donosicieli lub oprawców, bo to czasa-
mi byli ci sami ludzie: ktoœ najpierw zacz¹³ ukrywaæ
¯ydów, ale siê wystraszy³, to zadanie go przeros³o i…

- W mit „kultury niemieckiej” wierzy³o pocz¹t-
kowo wielu intelektualistów, dopóki sami jej nie doœ-
wiadczyli.

siê strzelaj¹c do bezbronnych? Ludzie zdrowi psychicznie
Ÿle znosz¹ masowe zabijanie. Co zatem zrobiono? „Prze-
niesiono” problem zabijania w obszar medycyny i tzw.

czystoœci rasowej. Utworzono zespo³y, z³o¿one z lekarzy i
sanitariuszy, odpowiedzialne za „fabryki œmierci” dzia³a-
j¹ce na racjonalnych zasadach.

Ta racjonalnoœæ jest najbardziej uderzaj¹ca i przera-
¿aj¹ca. Zwróæmy uwagê, jak budowano obozy koncen-
tracyjne: wed³ug regu³ geometrii! Równiuteñko! Wszyst-
kimi czynnoœciami wiêŸniów i ich oprawców rz¹dzi³y
szczegó³owe procedury. Racjonalnoœæ nazistów polega³a
na wy³¹czeniu myœlenia - ka¿dy wiedzia³, co ma robiæ bez
zastanawiania siê. Liczy³a siê skutecznoœæ.

Pomiêdzy za³ogami obozowymi byli tak¿e psycho-
paci, ale wiêkszoœæ stanowili tzw. przeciêtni ludzie, którzy
nie mordowali dla przyjemnoœci ogl¹dania czyjejœ œmierci.
Oni zabijali dlatego, ¿e taki mieli „zakres obowi¹zków”.

-

- Nikt nie chce mieæ krwi na rêkach, dlatego wymyœ-
lono instytucjê kata. Mo¿na sk³oniæ skazanego do samo-
bójstwa, jak Sokratesa.Ale wa¿niejszym pytaniem jest: czy
nale¿y zabijaæ za karê? Uwa¿am, ¿e absolutnie nie! Tu bar-
dzo dobrym argumentem jest skandynawski system wiê-
ziennictwa i Brevika.

W naszym spo³eczeñstwie dominuje przekonanie, ¿e
kara powinna byæ odwetem, choæ badania wykaza³y, ¿e
surowe wyroki nie dzia³a³y odstraszaj¹co. Straszniejsza
jest kara odosobnienia nawet w warunkach „cieplarnia-
nych”, jak odbywa j¹ Brevik. Co chce, dostaje, nie ma o co
walczyæ i dlatego usilnie szuka sposobu, ¿eby zaistnieæ.
Wrêcz marzy, by mu czegoœ odmówiono.Anie odmawiaj¹c
czyni siê jego karê czystym z³em. On nie ma po co ¿yæ!

-

- W tej manierze przejawia siê ludzka natura. Bo, nie
czarujmy siê, jeœli nawet nie jesteœmy z natury Ÿli, to na
pewno mamy „czarne serca”. Czai siê w nas okru-
cieñstwo…

Po wojnie Francuzów z Niemcami (1870), stwier-
dzono, ¿e kolejny konflikt zbrojny w Europie nie jest mo¿-
liwy, bo jeœli wybuchnie - zahamuje wymianê handlow¹.
Twórca karabinu maszynowego (sir Hiram Maxim) uwa¿a³
siê za dobroczyñcê ludzkoœci; s¹dzi³, ¿e maj¹c tak¹ broñ
¿o³nierze pozostan¹ w okopach i nie bêd¹ ginêli. Tymcza-
sem w³aœnie u¿ywanie karabinów maszynowych skutko-
wa³o masowymi rzeziami.

Przypomnijmy sobie, jak zachowywali siê ludzie, gdy
wybuch³a pierwsza wojna œwiatowa. Na filmach z tamtego
okresu widaæ entuzjazm - tak we Francji, jak i w Niem-
czech. To by³o powszechne szaleñstwo. Oczywiœcie, nikt

We wspó³czesnej dyskusji o karze œmierci zapo-
mina siê, ¿e ktoœ musi j¹ wykonaæ.

Jak skomentuje Pan, widoczn¹ tak¿e na uniwer-
sytecie siedleckim, manierê paradowania m³odzie¿y w
mundurach moro, czêsto z przewieszonymi przez ra-
miona atrapami (jak s¹dzê) broni palnej? Czy nosz¹cy
te uniformy czekaj¹ na sygna³ do powstania b¹dŸ do
wyruszenia na wojnê, by sobie postrzelaæ?

cassus

nawet nie wyobra¿a³ sobie, jak ta wojna bêdzie wygl¹da³a,
¿e oka¿e siê wyniszczaj¹ca wszystkie strony.

Odpowiem tak: wynikaj¹ca z dobrobytu stagnacja
szkodzi. Cz³owiek robi ró¿ne rzeczy z nudów.

- Dziœ agresja znajduje ujœcie w „dorabianiu gê-
by”, „etykietowaniu”, w mowie nienawiœci, upokarza-
niu, plotkarstwie…
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- Prawda.Ale co dziœ uznajemy za patologiê, b¹dŸ for-
mê przemocy, nie zawsze by³o tak oceniane. Np. alkoho-
lizm jeszcze w XIX wieku by³ traktowany jako zjawisko
zwyczajne. Relatywnie niedawno uznano je za chorobê.
Instytucja wiêzienia nie jest kontynuacj¹ kary „dolnej wie-
¿y” lecz rozwiniêciem pomys³u izolowania chorych zakaŸ-
nie - pocz¹tkowo trêdowatych. Potem rozszerzono nakaz
izolacji na umys³owo chorych. Wszyscy „inni” mieli znik-
n¹æ z otoczenia „zdrowego” spo³eczeñstwa.

Kiedyœ nie mówiono o agresji lecz o przemocy. A
przemoc jest zawsze konkretna; nie ma przymiotnika. Ka-
tegoria agresji, szczególnie ujêta przymiotnikowo, pozwa-
la na „omówienie” ka¿dej patologii w relacjach miêdzy-
ludzkich. Przemoc maleje, choæ agresja s³owna istnia³a
zawsze - dziœ mo¿e tylko wysubtelnia³a.

-
- Paradoksalnie, potrzebujemy jej, bo ona nas zwalnia

od odpowiedzialnoœci. To Wielki Nikt: biurokracja, w³a-
dza, politycy s¹ odpowiedzialni. O tym pisa³ tak¿e Erich
Fromm w - jeœli nie wp³ywam na po-
dejmowanie decyzji, to nie jestem odpowiedzialny, mam
czyste sumienie i czyste rêce. „Dlaczego nic nie zrobi³em?
Bo nic nie mog³em zrobiæ. Czy ktoœ mo¿e czyniæ mi zarzut,
¿e prze¿y³em?”Ajednak z jakiegoœ powodu tak wielu ludzi
pope³ni³o samobójstwo po wojnie.

Ludzie myœl¹, ¿e maj¹ zobowi¹zania tylko wobec ¿y-
wych. Tymczasem w cz³owieku wa¿niejsze od ¿ycia jest
umieranie. Jedynie ludzie maj¹ œwiadomoœæ w³asnej œmier-
telnoœci. Walka o ¿ycie nie czyni cz³owiekiem, zwierzêta
te¿ o nie walcz¹. LudŸmi stajemy siê wtedy, gdy rozumie-
my swoje zobowi¹zania wobec zmar³ych, gdy pamiêtamy.

-

Czy koncepcja banalnoœci z³a coœ w nas zmieni³a?

W Wielki Inkwizytor,
zwracaj¹c siê do Chrystusa, mówi (parafrazujê): „To
my (kap³ani) bierzemy na siebie grzech wolnoœci, bo
ludzie nie chc¹ byæ wolni, nie chc¹ dokonywaæ wybo-

Ucieczce od wolnoœci

Braciach Karamazow

rów. To my, pos³uguj¹c siê Tob¹, czyni¹c z Ciebie sztan-
dar, robimy co chcemy. To jest nasz grzech,
odpokutujemy za to, ale teraz odejdŸ, bo nam tylko
przeszkadzasz.”

- Mylne jest za³o¿enie, ¿e jeœli nie ma Boga, mo¿na ro-
biæ to, na co ma siê ochotê. Odwrotnie: ludzie robi¹ w imiê
Boga co chc¹ wychodz¹c z przekonania, ¿e „Bóg zawsze
stoi po naszej stronie”. I ta wiara „uœwiêca” wszystko -
zbrodni nie wykluczaj¹c. Czy¿ wiêkszoœci zbrodni nie do-
konywano w imiê Boga? Z religijnym œpiewem na ustach?
Z Boga wielekroæ czyniono alibi masakr, najazdów, napaœ-
ci, np. wypraw krzy¿owych czy zamachów terrorystycz-
nych islamistów.

-

- Wykreowaliœmy przede wszystkim obraz wyznaw-
cy. Ten zaœ, bêd¹c „dobrym wyznawc¹”, tak przedstawia
Boga, aby przekonaæ siebie i innych o s³usznoœci swojego
wyboru. Najpierw wiêc by³a decyzja, a potem przekony-
wanie, ¿e Bóg umocni³ w niej osobê, która du¿o wczeœniej
dokona³a wyboru.

-

- Mo¿na tak¿e pytaæ: Czy Adam musia³ zgrzeszyæ
przyjmuj¹c od Ewy owoc zerwany przez ni¹ z drzewa wia-
domoœci dobrego i z³ego? Jeœli Bóg wiedzia³, ¿e Praojciec
ma spo¿yæ owoc zakazany, to Adam musia³ zgrzeszyæ, bo
taki by³ plan Bo¿y”.Ajeœli Stwórca nie wiedzia³, to jednak
nie mia³ atrybutów wszechwiedzy i wszechmocy. Czy, za-
tem, wolna wola cz³owieka oznacza wolnoœæ czynienia
z³a?

Po to jest filozofia, ¿eby stawiaæ takie pytania. I ¿eby
pokazywaæ, ¿e nie ma na nie prostych odpowiedzi.

-

- To jest pytanie o to, co chcemy osi¹gn¹æ? Ja pragnê
œwiata mniej okrutnego. Celem ludzkoœci powinno byæ
zmniejszanie z³a. Wbrew pozorom, mniejsze z³o istnieje i
wypiera to wiêksze. To, mimo wszystko, jest postêpem
ludzkoœci.

rozmawiali i opracowali:

Zatem, czy Bóg stworzy³ nas na swoje podo-
bieñstwo, czy raczej to my kreujemy Boga takim, jakim
chcemy, by by³?

Zbrodnie t³umaczy siê woln¹ wol¹ cz³owieka. To
te¿ problem oceny czynu Judasza: zdradzi³, bo chcia³,
czy zdradzi³, bo musia³?

Czy w œwietle tego, o czym rozmawialiœmy,
mo¿na mówiæ o istnieniu postêpu moralnego?

Hanna  Œwieszczakowska, Krzysztof Mazur

„

Hildegarda mia³a szczêœcie
Szóste seminarium naukowe z cyklu

* przynios³o zajmuj¹cy materia³ na
temat kobiet wobec choroby.

Ró¿ne ods³ony
kobiecych œwiatów

Stwierdzenie Susan Sontag, ¿e ka¿dy przynale¿y do
œwiata zdrowych i chorych mo¿na pojmowaæ i tak, ¿e ka¿-
dy - bez wzglêdu na stan zdrowia - ma do czynienia z
chorobami i chorymi. Dobrze jest wiêc rozumieæ siebie i
innych w chorobie.

Przedstawiony materia³ badawczy sk³ania do wnios-
ku, ¿e empatyczne traktowanie pacjentów bywa obce insty-
tucjom i osobom zobowi¹zanym do leczenia i opieki. Cho-
rzy staj¹ siê obiektem przemocy polegaj¹cej na zanied-
baniu, wyszydzaniu, przeœladowaniu, wzbudzaniu poczu-
cia winy, podawaniu w nadmiarze leków uspokajaj¹cych.
Sprawcy takiego traktowania czerpi¹ z niego euforyczne

przekonanie o swojej wszechw³adzy. Oddzia³ szpitalny lub
dom pomocy staj¹ siê wtedy dla pacjentów miejscami
dodatkowych cierpieñ, a personel - oprawcami.

Chorowanie wœród najbli¿szych te¿ nie gwarantuje
pomocy i zrozumienia. Czasami wi¹¿e siê z odseparowa-
niem, znoszeniem wulgaryzmów, poddawania w w¹tpli-
woœæ dolegliwoœci chorych, ich zdrowia psychicznego i po-
ziomu intelektualnego. Maria Komornicka cierpia³a przez
kilka lat w oœrodkach zamkniêtych, gdzie wbrew jej woli
umieszcza³a j¹ rodzina, a gdy brat z powodu wojny zabra³
poetkê do siebie, praktycznie nikt z bliskich nie utrzymywa³
z ni¹ kontaktu. Katarzyna Kobro w nieuleczalnej chorobie
polega³a g³ównie na swoim dziecku, zaœ s.

.

Faustynie
Kowalskiej na krótko przed œmierci¹ inne mniszki
odmawia³y nawet podawania wody i radzi³y, by szybciej
umar³a.
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D³ugotrwa³a choroba matki staje siê traum¹ dla jej
dzieci, które trac¹ poczucie bezpieczeñstwa i nierzadko
przejmuj¹ rolê opiekunów. Z³agodziæ skutki tej sytuacji mo-
¿e poœrednictwo i pomoc innej doros³ej osoby, jeœli taka
znajduje siê w pobli¿u.

Choroby kobiet twórczych i szczególnie wra¿liwych
owocuj¹ rozwojem ich talentu, o czym œwiadczy poezja Ha-
liny Poœwiatowskiej. Pisanie pe³ni rolê autoterapii, jak sta³o
siê w przypadku Jadwigi Stañczakowej, której pomaga³o
funkcjonowaæ po utracie wzroku. Dziêki temu - jak powie-
dzia³a Magdalena Grunt - jej ¿ycie nie by³o gorsze w porów-
naniu z osobami widz¹cymi, tylko inne.

Historia medycyny to w du¿ym stopniu dzieje kobiet,
które od czasów pierwotnych zajmowa³y siê odbieraniem
porodów, pielêgnowaniem chorych, zio³olecznictwem i
czynnoœciami magiczno-uzdrawiaj¹cymi. Jak podkreœli³a
Agnieszka Polak, nie opis tych praktyk jest wa¿ny, ale wy-
jaœnianie, z jakiego sposobu myœlenia siê wywodz¹. Nie-
w¹tpliwie, odbijaj¹ siê w nich rezultaty obserwacji przyrod-
niczych, tak¿e kosmosu oraz przekonanie, ¿e ¿yciem ludzi,
zwierz¹t i ca³ej natury rz¹dz¹ te same prawa. Chory organ
jest integraln¹ czêœci¹ cia³a i psychiki, dlatego pomocy
wymaga ca³y cz³owiek, w³¹cznie z jego duchowoœci¹.

To przekonanie dzia³a do dzisiaj. Jeœli szeptuchy -
wiedŸmy uzdrawiaj¹, to dlatego, ¿e uruchamiaj¹ autosu-
gestiê chorych. Jak t³umacz¹, lecz¹ nie one, lecz Bóg i wia-
ra w Jego moc.

W czasach nowo¿ytnych kobietom odmówiono prawa
do posiadania wiedzy. Hildegarda z Bingen, mniszka ¿yj¹ca
w Œredniowieczu i uznana niedawno za Doktora Koœcio³a,
prawdopodobnie podlega³aby procedurze opisanej w pod-
rêczniku dla inkwizytorów „M³ot na czarownice”. Dopiero

w drugiej po³owie XIX w. walka kobiet o prawo do studio-
wania, w tym medycyny, zaczê³a przynosiæ skutki. Jednak i
dzisiaj podejrzliwie patrzy siê na kobietê - chirurga, choæ
lekarki radz¹ sobie w tej specjalnoœci czêsto lepiej ni¿
mê¿czyŸni.

Prymitywne stereotypy na temat cech psychicznych
kobiet i mê¿czyzn, podzia³u ról miêdzy nimi, upowszech-
niaj¹ wszechobecne i agresywne reklamy. Finansuj¹ce je
koncerny, w tym farmaceutyczne, dbaj¹ o to, by kobietê
ukazywano jako kieruj¹c¹ siê emocjami, nieporadn¹ i zale¿-
n¹ od opieki mê¿czyzny. Z jednej strony to ona ma dbaæ o
zdrowie rodziny, z drugiej - bez troskliwego mê¿a nie wie-
dzia³aby nawet, jaki za¿yæ lek na trawienie.

W kontekœcie swojego eseju „Choroba jako metafora”
Susan Sontag powiedzia³a: „Jeœli nie rozmyœlasz o ró¿nych
sprawach, stajesz siê nosicielem bardziej czy mniej rozs¹d-
nych, lecz jednak stereotypowych twierdzeñ na ich temat”.
Konferencje ods³aniaj¹ce „kobiece œwiaty” spe³niaj¹ pos-
tulat sk³aniania do myœlenia, a tym samym polemizowania
ze stereotypami nie tylko na temat kobiet.

Hanna Œwieszczakowska

*Kobiety i choroby - literackie i pozaliterackie obrazy
doœwiadczeñ ¿yciowych; organizator: Instytut Filologii
Polskiej i Logopedii Wydzia³u Humanistycznego UPH, 1-2
marca 2018

Wykorzysta³am wyg³oszone referaty: prof. dr hab.
Joanna Ch³osta-Zielonka

prof. dr hab. Gra¿yna Lasoñ- Kochañska

dr El¿bieta Kruszyñska
, mgr

Bogumi³a Brogowska
mgr Pawe³ Ostaszewski

mgr Magdalena
Grunt

lic. Marta Mróz
dr

Agnieszka Polak ,
mgr Agnieszka Œwi¹tek

lic. Karolina Sulej

dr Roman Œliwka

a tak¿e: „Myœl to forma
odczuwania” Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem
Cottem, Wyd. Karakter, Kraków 2014 (s. 20)

Przejawy przemocy w dzia³aniu
instytucji opieki zdrowotnej zilustrowane w piœmiennictwie
kobiet po 1989 roku,
Czy wiedŸmy nadal lecz¹? Postaæ znachorki w polskiej
literaturze popularnej po 1989 r.,
Obraz chorej matki w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y

Czy kobiety choruj¹ inaczej? Maria
Komornicka - Piotr Odmieniec W³ast,
„Chwiejny chronometr serca”. Nieuleczalna choroba
zapisana w lirykach Haliny Poœwiatowskiej,

„¯ycie po niewidomemu”. Rozwa¿ania w œwietle
opowiadañ Jadwigi Stañczakowej, Katarzyna
Kobro - tragiczne ¿ycie w cieniu wielkiego malarza,

Kobieta w dziejach medycyny europejskiej
Czy chora kobieta jest zawsze chora?

Semantyka inwektywów pochodz¹cych z terminologii
medycznej, Œwiêtoœæ w chorobie - jêzykowy
obraz cierpieñ œw. s. Faustyny Kowalskiej na podstawie
„Dzienniczka”, „GoŸdzikowa
przypomina”. O dolegliwoœciach, chorobach i ich leczeniu w
polskim przekazie reklamowym,

prowadz¹ce konferencjê:
prof. Joanna Kuæ i prof. Beata Walêciuk-Dejneka (z prawej)
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Pi razy drzwi czyli o kwadraturze ko³a
Daj, o pani, o boska Mnemozyno,
pi liczbê, któr¹ te¿ zowi¹ ponêtnie ludolfin¹,
pamiêci przekazaæ tak, by
jej dowolnie oraz szybko do pomocy u¿yæ, gdy
siê problemu nie da inaczej rozwi¹zaæ.
Pauza - to zast¹piæ liczbami.

Ten wiersz, napisany w 1949 roku przez Witolda Ryb-
czyñskiego to jedna z wielu „ód do pi” tworzonych na ca-
³ym œwiecie, czêsto przez najwybitniejszych pisarzy (piêk-
ny wiersz napisa³a np. Wis³awa Szymborska). Co w powy¿-
szym utworze jest interesuj¹cego? Ano, to, ¿e liczba liter w
poszczególnych wyrazach (myœlnik zastêpuje zero) daje
nam liczbê z rozwiniêciem do 35 miejsc po przecinku.p
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W krajach anglojêzycznych popularnoœci¹ cieszy siê
pomys³ autorstwa, jak siê uwa¿a, laureata Nagrody Nobla,
sir Jamesa Hopwooda Jeansa (1877-1946), który liczbê
przedstawi³ w formie pragnienia:

(Jak¿e potrzebujê ³yka, alkoholowego rzecz jasna, po
ciê¿kich wyk³adach z mechaniki kwantowej!)

Mo¿na tê frazê przed³u¿yæ, dodaj¹c nowe s³owa:

(Jak¿e potrzebujê ³yka, alkoholowego rzecz jasna, po
ciê¿kich wyk³adach z mechaniki kwantowej, a jeœli
wyk³ady by³y nudne lub mêcz¹ce, to wszelka dodatkowa
myœl obejmowa³a znów równania czwartego stopnia).

Ten i wiele innych tekstów mnemotechnicznych
poœwiêconych (znane s¹ takie teksty w jêzyku francuskim
czy hiszpañskim) zatrzymuje siê na 32 s³owie. Dlaczego?
Problem polega na tym, ¿e na 32. miejscu po przecinku
znajduje siê zero, a wyra¿enie tej cyfry s³owem staje siê
³amig³ówk¹. Cytowany wy¿ej Rybczyñski problem ten
omin¹³.

Liczba jest chyba najbardziej znan¹, najczêœciej
przywo³ywan¹, mo¿na powiedzieæ, ¿e najs³awniejsz¹ spoœ-
ród wszystkich liczb. Zainteresowanie ni¹ doprowadzi³o do
powstania terminu „pimania”, okreœlaj¹cego obsesjê
obejmuj¹c¹ wszystko, co z t¹ liczb¹ siê wi¹¿e, zaœ „spacer”
przez œwiat liczby mo¿e okazaæ siê nader interesuj¹cy.

O wyj¹tkowoœci œwiadczy choæby fakt, ¿e ma ona
swój w³asny dzieñ - 14 marca. Pomys³odawc¹ tego œwiêta
jestAmerykanin Larry Shaw (w amerykañskim zapisie datê
tê zapisuje siê 3/14 lub 3-14, a to przecie¿ pocz¹tek ).
Dodatkowo dzieñ ten to urodziny Alberta Einsteina, ale
tak¿e, co warto podkreœliæ, naszego matematyka Wac³awa
Sierpiñskiego.

Wokó³ wyrós³ ca³y „przemys³ marketingowy” - z
s¹ koszulki, guziki, spinki do mankietów, kubki, czajniczki,
zegarki, podk³adki pod mysz komputerow¹, plakaty,
pluszowe misie, poduszki, fartuszki, czapki, pude³eczka,
kafle, ozdoby samochodowe i wiele wiêcej.

Symbol w 1915 r. stanowi³ god³o 22. eskadry RAF.
Matematyczne wykszta³cenie i fascynacje w³aœcicieli Go-
ogle'a ujawni³o siê, gdy Google wypuœci³ swoje akcje -
numery serii A dosz³y do liczby 14 159 265 (przypom-
nijmy: 3,14159265...).

Chyba najbardziej zaskakuj¹cym niekomercyjnym
u¿yciem liczby jest komputerowy wyszukiwacz cyfr licz-
by , pozwalaj¹cy odnaleŸæ w jej rozwiniêciu dziesiêtnym
wybrany ci¹g cyfr. Jeœli ktoœ chce wiedzieæ, w którym miej-
scu nieskoñczonego rozwiniêcia wystêpuje jego dzieñ,
miesi¹c i rok urodzin (np. 18 grudnia 1983), wystarczy
wejœæ do Internetu na stronê wyposa¿on¹ w aplikacjê

How I want a drink, alcoholic of course, after the
heavy lectures involving quantum mechanics!

How I want a drink, alcoholic of course, after the
heavy lectures involving quantum mechanics and if the
lectures were boring or tiring, then any odd thinking was on
quartic equations again.

=
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Pimania
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wpisaæ swoj¹ liczbê (w postaci 18121983) i jeœli
jest ona wœród pierwszych kilku milionów cyfr (przygoda
zaczê³a siê od oœmiu milionów, póŸ

Im wiêc wiêksza œrednica ko³a, tym wiêksza (propor-
cjonalnie) odleg³oœæ przebyta przez ustalony punkt na jego
obwodzie podczas toczenia. Poniewa¿ œrednica jest sum¹
dwóch promieni ( w wyniku podstawienia i przekszta³-
cenia wzoru otrzymujemy znany ze szko³y wzór = 2 .

Wszystko to wydaje siê oczywiste, ale wcale takie nie
jest, bo nie wiemy ile wynosi , a to zagadnienie
zajmowa³o matematyków od staro¿ytnoœci. Wielu próbo-
wa³o ró¿nymi metodami wyliczyæ dok³adn¹ wartoœæ tej
fascynuj¹cej sta³ej, a¿ w koñcu w roku 1837 Pierre Wantzel
udowodni³, ¿e je¿eli dana liczba (rzeczywista lub zespo-
lona) jest konstruowalna przy pomocy cyrkla i linijki, to
jest pierwiastkiem pewnego wielomianu nierozk³adalnego
o wspó³czynnikach wymiernych, którego stopieñ jest po-
têg¹ liczby 2, to znaczy jedn¹ z liczb 1, 2, 4, 8, 16..., a w roku
1882 Ferdinand von Lindemann wykaza³, ¿e jest liczb¹
przestêpn¹, czyli tak¹, która nie jest pierwiastkiem ¿adnego
niezerowego wielomianu jednej zmiennej o wspó³czyn-
nikach wymiernych.

?

Z przyczyn praktycznych! Potrzebna by³a do
wyliczania powierzchni. W Biblii (w Ksiêdze Królewskiej)
mo¿emy znaleŸæ opis, na podstawie którego wyliczymy
na 3. To jednak zbyt niedok³adne. W hinduskim papirusie
Rhinda datowanym na oko³o 1650 r. p.n.e. wartoœæ ta
zosta³a wyliczona na 22/7, a 1400 lat póŸniej Archimedes,
stosuj¹c geometryczne metody przybli¿eñ, doszed³ do
wniosku, ¿e wartoœæ tê wyra¿a 223/71 i mieœci siê ona w
przedziale 3,140845… a 3,142857…

Nie znaczy to, ¿e tylko „zachodni” matematycy po-
szukiwali tej fascynuj¹cej sta³ej. Na prze³omie I i II wieku
naszej ery chiñski uczony Zhang Heng jako wartoœæ po-

niej dosz³a do dwustu
milionów, a aplikacja jest ci¹gle ulepszana), to pytaj¹cy
dostanie komunikat ze wskazaniem, gdzie jej szukaæ - albo
dowie siê, ¿e jej nie ma.

Jeœli datê urodzenia wpiszemy w wersji skróconej
(181283), to prawdopodobieñstwo otrzymania pozytywnej
odpowiedzi jest bliskie 100%. Gdyby szukaæ jedynie czte-
rech cyfr (przypuœæmy, ¿e dat¹ jest l marca 1976 r., a
zapisujemy w postaci skróconej 1376), odpowiedŸ bêdzie
na pewno pozytywna, poniewa¿ do miejsca 60872 po
przecinku wszystkie czterocyfrowe kombinacje ju¿ wys-
t¹pi³y. Jeœli z kolei wybraæ pe³n¹ wersjê daty, czyli dzieñ,
miesi¹c i pe³ny rok, prawdopodobieñstwo odnalezienia tej
daty spada do 63%. Im d³u¿szy ci¹g cyfr, tym mniej
prawdopodobne jest zakoñczenie poszukiwañ sukcesem.

Nie zjawi³a siê znik¹d, ma jak najbardziej naturalne
pochodzenie - z obserwacji. Wyra¿a niezmienny stosunek
obwodu ko³a (d³ugoœci okrêgu ) do jego œrednicy .

Czym jest i sk¹d siê wziê³a ta interesuj¹ca liczba?

l d
l/d =

Jak - i przede wszystkim dlaczego - próbowano wy-
liczyæ dok³adn¹ wartoœæ

naprawdê
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p

p
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da³ 736/232 = 3,1724…, a przy obliczaniu kuli wpisanej w
szeœcian u¿y³ przybli¿enia = 3,162277… Z kolei Wang
Fang (I po³. III w.) poda³ jako przybli¿on¹ wartoœæ
142/45 = 3,155555…, a Liu Hui (równie¿ III w.) analizuj¹c -
podobnie jak Archimedes - wielok¹ty foremne doszed³ do
wielok¹ta o 3072 bokach i wartoœci 3,14159… W II po³.
V w. Zu Chongzhi wyliczy³, ¿e wartoœæ zawiera siê miê-
dzy 3,1415926 a 3,1415927 próbowali wyliczaæ te¿
matematycy hinduscy i arabscy, ale nie bêdê tu opisywaæ
ich prac. Pominê te¿ wielowiekowe wysi³ki europejskich
matematyków d¹¿¹cych do odkrycia sposobu mo¿liwie
dok³adnego obliczenia , ale przypomnê, ¿e zagadnienie to
zajmowa³o takie tuzy jak choæby Newton czy Leibnitz.

T o w ³ a œ n i e
potrzeba obliczania
pól ró¿nych, nieko-
niecznie forem-nych,
figur dopro-wadzi³a
do sfor-mu³owania
prob-lemu jak skons-
truowaæ - tylko przy
u¿yciu cyrkla i linijki
- kwadrat, którego
pole jest równe polu
danego ko³a.

=

.

Co jednak z tytu³ow¹ kwadratur¹ ko³a?

p

p

p

p

p

Ale po co wylicza siê êksz¹ dok³adnoœci¹?
Wy³¹cznie dla sportu. Z punktu widzenia matematyki ni-
czemu to nie s³u¿y. Nie ma to tak¿e ¿adnego praktycznego
znaczenia. Znajomoœæ ju¿ 47 miejsc po przecinku wystar-
cza, by wykreœliæ okr¹g opisuj¹cy ca³y widoczny Wszech-
œwiat i nieró¿ni¹cy siê od doskona³ego kszta³tu wiêcej ni¿ o
œrednicê protonu.

ð z coraz wi

Dzisiaj wiemy (z prac przywo³anych wy¿ej Wantzela i
Lindemannna), ¿e jest to niewykonalne, ale przez stulecia
przecie¿ próbowano.

Kwadratura ko³a jest bezpoœrednio zwi¹zana z tzw.
rektyfikacj¹ okrêgu, czyli takim „rozwiniêciem” obwodu
ko³a, które po innym „z³o¿eniu” da³oby kwadrat o iden-
tycznym co ko³o polu.

jednostajnym po promie-
niu obracaj¹cym siê jed-
nostajnie. Oczywistym
przyk³adem jest tu p³yta
gramofonowa.

Znanych jest wiele
konstrukcji przybli¿o-
nych, jedna z ³adniejszych
zosta³a podana w 1685 ro-
ku przez Adama Kochañ-
skiego, nadwornego mate-
matyka Jana III Sobies-
kiego.

Problem kwadratury ko³a i rektyfikacji okrêgu próbowano
rozwi¹zaæ choæby przy pomocy tzw. spirali Archimedesa.
Jest to matematyczna krzywa p³aska, której równanie we
wspó³rzêdnych biegunowych ma postaæ: = , gdzie 0
( - k¹t); jest torem punktu poruszaj¹cego siê ruchem

r a aj ¹

j

Ta prosta konstrukcja daje stosunkowo dok³adne
przybli¿enie liczby dany jest okr¹g i styczna w punkcie ,
z którego promieniem okrêgu zakreœlamy ³uk przecinaj¹cy
okr¹g w punkcie . Z niego promieniem okrêgu równie¿
zakreœlamy ³uk - oba ³uki przecinaj¹ siê w punkcie . Pros-
ta przecina dan¹ styczn¹ w punkcie . Od odk³adamy
trzy d³ugoœci promienia | | w kierunku punktu i otrzy-
mujemy punkt . Odcinek ³¹czy z koñcem œrednicy
okrêgu wyznaczonej przez i ma d³ugoœæ w przybli¿eniu
równ¹ po³owie obwodu okrêgu. Obliczona dla tej konstruk-
cji wartoœæ jest równa 3,14153334..., podczas gdy dok³ad-
na wynosi 3,14159265..., zatem b³¹d obliczeñ jest nie
wiêkszy ni¿ 0,002%.

Tego nie wiadomo, ale mo¿emy spróbowaæ sami poli-
czyæ: rzeŸbê - symbol spotkamy nie na drzwiach wpraw-
dzie, ale przy wejœciu do Henry Abbot Technical School w
Danbury w Connecticut, inna znajduje siê przy schodach do
Muzeum Sztuki w Seattle, mozaika z przywita nas te¿
przy wejœciu do Politechniki Berliñskiej. Dzie³a sztuki z
napotkamy tak¿e w innych miejscach: na olbrzymim fryzie
w Palais de la Découverte zobaczymy 600 pierwszych cyfr
liczby , mozaika projektu Arlene Stamp w hallu stacji
metra Downsview w Toronto sk³ada siê z prostok¹tów o
ró¿nych szerokoœciach nak³adaj¹cych siê jeden na drugi w
taki sposób, ¿e jeœli ca³y uznamy za 1, to kolejne fragmenty
s¹ dziesiêtnymi czêœciami tej ca³oœci i uk³adaj¹ siê w
porz¹dku cyfr rozwiniêcia po przecinku.

³¹cz¹cy w sobie wszystkie sta³e matematyczne. Zosta³
sformu³owany i udowodniony przez Leonharda Eulera.
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Aile wynosi razy drzwi?p
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p
A prawdziwie „matematycznym dzie³em sztuki” jest

wzór:

oraz
W. Krysicki,

e + 1 = 0p i

Kornelia
Korzysta³am z: J. Navarro, Tajemnice liczby

Tajemnice liczb
p

10

2 p

r = 1
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Matematyczne bestie i wampiry
Teoria liczb jest dziedzin¹ matematyki zajmuj¹c¹ siê

badaniem w³asnoœci liczb. Pocz¹tki teorii liczb siêgaj¹
staro¿ytnoœci (Pitagoras, Euklides, Eratostenes, Diofantos i
wielu innych).

Pierre de Fermat, autor Wielkiego Twierdzenia
Fermata oraz Carl Friedrich Gauss mieli ogromny wk³ad w
rozwój teorii liczb. Z polskich matematyków znacz¹ce
wyniki uzyskali miêdzy innymi Wac³aw Sierpiñski i
Jaros³aw Wróblewski.

Badania w teorii liczb przyczyni³y siê do rozwoju
wielu ga³êzi matematyki: algebry, teorii funkcji zmiennej
zespolonej, rachunku prawdopodobieñstwa, geometrii
algebraicznej i innych.

W tym opracowaniu wybra³yœmy dwa, naszym
zdaniem najciekawsze, rodzaje liczb.

Pierwsze z nich to .
To liczby, które:
a) maj¹ parzyst¹ liczbê cyfr (powiedzmy, ¿e cyfr),
b) daj¹ siê rozpisaæ jako iloczyn dwóch liczb (które

s¹ k³ami), z których oba k³y maj¹ po n/2 cyfr,
c) co najmniej jeden kie³ musi mieæ ostatni¹ cyfrê

ró¿n¹ od 0,
d) wszystkie cyfry k³ów musz¹ byæ identyczne jak

cyfry liczby wampirzej.
Przyk³ad:  1260 to liczba wampirza, bo 1260=21*60

i      to k³y. Tylko jedna z nich koñczy siê zerem,
liczba 1260 ma cztery cyfry, a oba k³y po dwie cyfry.

Czy liczba 126 000 te¿ jest liczb¹ wampirz¹?
126 000 = 210 * 600, to znaczy, ¿e warunek c) nie jest

spe³niony, bo oba k³y koñcz¹ siê cyfr¹ 0.
Inne przyk³ady liczb wampirzych:
117.067 = 167 * 701
125.460 = 204 * 615  = 246 * 510
13.078.260 = 1.620 * 8.073

liczby wampirze

n

21 60

Istniej¹ równie¿ liczby wampirze w systemie
rzymskim.

Przyk³adem jest liczba VIII, któr¹ mo¿na zapisaæ w
postaci VIII = II * IV.

Liczba bestii

Martyna Sieczkiewicz, Anna Zab³ocka,

to drugi ciekawy rodzaj liczb, który
chcia³ybyœmy przybli¿yæ.

Liczb¹ bestii nazywana jest liczba 666, odnosi siê do
pierwszej Bestii, popularnie uto¿samianej z Szatanem lub
Antychrystem. Jej nazwa wywodzi siê z fragmentu 13
rozdz. Apokalipsy œw. Jana:

666 jest sum¹ kwadratów pierwszych siedmiu liczb
pierwszych.

666 = 2 +3 +5 +7 +11 +13  +17
666 jest sum¹ swoich cyfr oraz szeœcianów swoich

cyfr.
666 = 6+6+6+6 +6 +6

Pierwsze 144 cyfry rozwiniêcia dziesiêtnego
liczby daje w sumie liczbê 666. Liczba 144 oznacza w
tradycji judaistycznej wielk¹ mnogoœæ.

III rok matematyki, KNSM GRAF

Tu jest [potrzebna] m¹droœæ. Kto ma rozum, niech
liczbê Bestii przeliczy: liczba to bowiem cz³owieka. A
liczba jego: szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ.

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

p

Tekst jest uzupe³nieniem informacji, która znajduje siê
na stronach rektorskich (s. 34.) Korzysta³yœmy z
nastêpuj¹cych Ÿróde³:

http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.eleme
nt.dl-catalog-a064b502-798f-4529-935f-
9b132b5667dd?q=61bbbb1c-26a1-4b04-ada1-
1a53e13d4b63$1&qt=IN_PAGE  monografia Wac³awa
Sierpiñskiego

http://matma4u.pl/topic/22912-ciekawe-liczby-liczba-
polindromiczna-liczby-blizniacze-liczba-doskonala-liczby-
trojkatne-liczby-kwadratowe-liczby-zaprzyjaznione

Wizyta studentów w Mostostalu
14 grudnia 2017 roku studenci II stopnia kierunku za-

rz¹dzanie, specjalnoœæ zarz¹dzanie w logistyce wraz z opie-
kunem mgr in¿ oraz przedsta-
wiciele Ko³a Naukowego Lo-
gistyków wraz z opiekunem dr.
in¿.
udali siê do firmy w
Siedlcach.

Zak³ad wchodzi w sk³ad
grupy kapita³owej Polimex-
Mostostal SA. Kszta³t firmy
zosta³ zmieniony w 2016 roku
w wyniku przeniesienia sied-
leckiego zak³adu do oddzielnej
spó³ki.

Mostostal Siedlce nale¿y
do europejskiej czo³ówki pro-
ducentów konstrukcji stalo-
wych. Specjalizuje siê tak¿e

. Bogus³aw¹ Stañczewsk¹

Adamem Marcysiakiem
Mostostal

w
produkcji krat pomostowych
oraz w zabezpieczeniach

antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym metod¹ cyn-
kowania ogniowego. Spó³ka dzia³a aktywnie jako sprze-
dawca palet do transportu i magazynowania butli

gazowych, palet do materia-
³ów budowlanych, ró¿nego ro-
dzaju pojemników, stojaków,
ram i innych drobnych kons-
trukcji.

Wizyta w przedsiêbior-
stwie Mostostal Siedlce poz-
woli³a goœciom poznaæ dzia³y
logistyki, zaopatrzenia i pro-
dukcji. Studenci interesowali
siê sk³adaniem zamówieñ, re-
alizacj¹ dostaw, rozwi¹zywa-
niem problemów dotycz¹cych
terminowych dostaw produk-
tów potrzebnych do realizacji
kontraktów.

Adrianna Lipka
Ÿród³o zdjêcia: www.facebook.com/sknluph
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Czas próby

legitymacja Kiry Banasiñskiej
w mundurze brytyjskim

bez dystynkcji uprawniaj¹ca
do poruszania siê wœród

Polaków z Armii Andersa

Oto œwiadectwo ¿ycia Kiry Ba-
nasiñskiej, która w czasie drugiej
wojny œwiatowej ratowa³a w Indiach
polskich uchodŸców. Z pomoc¹ mê¿a
oraz wielu hinduskich i brytyjskich
przyjació³ zorganizowa³a schronienie
i opiekê setkom, a mo¿e tysi¹com osób,
przede wszystkim kobietom i dzie-
ciom, w ten sposób ocalaj¹c im ¿ycie.
W ci¹gu czterech wojennych lat Indie
przygarnê³y do 20 tys. Polaków.

Moje prywatne wspomnienia
W latach dziewiêædziesi¹tych

mieszka³am z rodzin¹ i pracowa³am w
Pakistanie, m.in. w Karachi. Tam do
obowi¹zków konsulatu nale¿a³a opieka
nad polskimi grobami na cmentarzu
chrzeœcijañskim. By³o ich ponad 20 -
przewa¿nie malutkich dzieci i osób
mocno starszych. Wiedzia³am, ¿e to
groby polskich uchodŸców z czasów II
wojny œwiatowej, którzy obozowali w
pobliskim Malir w oczekiwaniu na ewa-
kuacjê, ale jakoœ nie zna³am bli¿szych
szczegó³ów...

W styczniu 1998 r. wybra³am siê z
dzieæmi na kilkudniow¹ wycieczkê do Indii. Dwa dni
spêdziliœmy w Bombaju, a ówczesny konsul zabra³ nas na
noworoczne spotkanie mieszkaj¹cych w mieœcie i okolicy
Polaków. Na wstêpie zosta³am przedstawiona drobniutkiej,
bardzo ju¿ wiekowej starszej pani... - -
powiedzia³a i zamieni³a ze mn¹ kilka ogólnikowych zdañ, a
wkrótce wraz z opiekunk¹ opuœci³a spotkanie. Nie
skojarzy³am z niczym tego nazwiska... niestety!

Przypomnia³am sobie o niej w Bombaju 1 listopada
2006 r. Mój m¹¿ - wówczas konsul RP - zabra³ mnie na
katolicki cmentarz, aby z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ œwiate³ka
na polskich grobach z okazji Œwiêta Zmar³ych. Na pierw-
szym, przy którym siê zatrzymaliœmy, przeczyta³am: Euge-
niusz Banasiñski i Kira Banasiñska. Och! To by³a ta starsza
pani, któr¹ spotka³am 8 lat temu!

Zaczê³am o ni¹ wypytywaæ, uzyska³am kilka infor-
macji, w koñcu po¿yczono mi jej autobiografiê, któr¹ napi-
sa³a po angielsku z pomoc¹ indyjskiej przyjació³ki p. Geeta
Verghese. Mia³a wtedy 98 lat i k³opoty ze wzrokiem!
Opisuje w niej ciekawe miejsca, w których przebywa³a i lu-
dzi, których spotka³a. A tak¿e bez skrêpowania ujawnia
swoje uczucia, m.in. do mê¿czyzn, z którymi by³a zwi¹zana
w swoim d³ugim ¿yciu... Ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona
na jêzyk polski w 2016 r.

Kira Banasiñska

Dzieciñstwo i m³odoœæ
Kira urodzi³a siê 1 paŸdziernika 1899 r. na Syberii w

dobrze sytuowanej polskiej rodzinie Æwirko-Godyckich.

Jej ojciec, in¿ynier-mechanik, pracowa³
dla carskich instytucji pañstwowych
przy budowie linii kolejowych. Dzie-
ciñstwo spêdzi³a w ró¿nych miejsco-
woœciach na Syberii, dok¹d przenoszo-
no jej ojca. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³a w
Tiumenie, chcia³a studiowaæ archi-
tekturê w Moskwie, ale wybuch I wojny
œwiatowej pokrzy¿owa³ te plany. W
1919 r., w zwi¹zku z sytuacj¹ polityczn¹
w Rosji, uciek³a wraz z matk¹ do
Harbina w Mand¿urii.

Mieszka³a tam du¿a grupa uchodŸ-
ców, wœród nich dr Eugeniusz Bana-
siñski - m³ody naukowiec, absolwent fi-
zyki uniwersytetu we Fryburgu, które-
mu wybuch wojny uniemo¿liwi³ powrót
do Szwajcarii z wakacji w Rosji. Kira
pozna³a go przez znajomych matki i
przyjê³a jego oœwiadczyny, œlub odby³
siê w 1921 r. w Harbinie, w 1923 r. uro-
dzi³o siê ich jedyne dziecko - córka
Lygia.

Dr Banasiñski nawi¹za³ kontakty z
polsk¹ s³u¿b¹ dyplomatyczn¹ i w 1924 r.
zosta³ skierowany do Japonii, gdzie

uczestniczy³ w organizowaniu ambasady w Tokio. Tam je-
go ¿ona studiowa³a tradycyjne malarstwo japoñskie u zna-
nego malarza Senrina Kirigayi. Prace Kiry Banasiñskiej
zyska³y uznanie i by³y wystawiane zarówno w Japonii, jak i
w warszawskiej Galerii Zachêta (1930).

W 1933 r. powsta³ konsulat w Bombaju, a pierwszym
konsulem generalnym zosta³ dr Eugeniusz Banasiñski; do-
ceniono jego doskona³¹ znajomoœæ Dalekiego Wschodu.
Rodzina przenios³a siê wiêc do Indii, a p. Banasiñska ak-
tywnie uczestniczy³a w urz¹dzaniu od podstaw konsulatu.
Pocz¹tki by³y trudne, ale ju¿ w 1935 r. konsul donosi³ o
podwojeniu wymiany handlowej z Indiami. W tym czasie
p. Banasiñska z powodzeniem uczestniczy³a w ¿yciu krê-
gów dyplomatyczno-rz¹dowych. I zapewne wszystko by
sz³o ku dobremu, gdyby nie wybuch II wojny œwiatowej i
upadek Polski. Pañstwo Banasiñscy nie mieli dok¹d wra-
caæ... Na szczêœcie, w³adze brytyjskie w Indiach zezwoli³y
na funkcjonowanie polskiego konsulatu. Tyle ¿e brakowa³o
pieniêdzy na jego utrzymanie i niejasny by³ cel istnienia
tego urzêdu.

Kira Banasiñska od pocz¹tku wojny zaanga¿owa³a siê
w dzia³alnoœæ charytatywn¹ na rzecz rodaków. Maj¹c w
Bombaju szerokie znajomoœci wœród tzw. wy¿szych sfer -

Ma³¿eñstwo i ¿ycie rodzinne

Indie

Pomoc rodakom
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ludzi ustosunkowanych i
bogatych - rozpowszechnia³a
wiadomoœci o tragicznej sytu-
acji kobiet i dzieci wysiedlo-
nych przymusowo do ZSRR.
Utworzy³a organizacjê kobiec¹
zbieraj¹c¹ datki pieniê¿ne, leki
i ubrania dla potrzebuj¹cych.

Po ataku hitlerowców na
Zwi¹zek Radziecki w 1941 r.
w³adze rosyjskie zezwoli³y na
tworzenie polskiej armii pod
dowództwem gen. W³adys³awa
Andersa. Konieczne by³o
przekazanie niezbêdnego wy-
posa¿enia z magazynów armii
brytyjskiej, a najbli¿sze znaj-
dowa³y siê w³aœnie w Indiach.
Konsulat bombajski bra³ udzia³ w organizowaniu
transportów, a ich uczestnicy przekazywali wiadomoœci o
tragicznej sytuacji cywilów, którzy gromadzili siê przy
armii i dotarli wraz z ni¹ do Iranu. Tysi¹ce uchodŸców
utknê³o w Teheranie i Meszhedzie, a rz¹d Iranu, mimo
dobrych chêci, nie by³ ju¿ w stanie zapewniæ im godziwych
warunków pobytu.

Banasiñscy podjêli siê akcji ratunkowej - Eugeniusz
zabiega³ o zgodê rz¹du Indii na przyjêcie Polaków, a Kira
organizowa³a ich transport z Iranu. Jako zastêpca delegata
polskiej Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
³ecznej bra³a udzia³ w przygotowaniu oœrodków dla
uchodŸców. Uda³o siê pozyskaæ na ten cel pieni¹dze od rz¹-
du polskiego w Londynie, który zaci¹gn¹³ kredyty u
Brytyjczyków.

W kwietniu 1942 r. pierwsza grupa oko³o 200 dzieci
zosta³a zabrana z Meszhedu w Iranie konwojem ciê¿aró-
wek pod nadzorem wicekonsula T. Lisieckiego. Po ciê¿-
kiej, wielodniowej podró¿y
przez góry i bezdro¿a przyby-
³a do miasta Quetta (dziœ w
Pakistanie), gdzie czeka³a Ki-
ra Banasiñska. Stamt¹d dzieci
pod jej opiek¹ przejecha³y po-
ci¹giem do Bombaju. Przygo-
towano tam dla nich w wielo-
pokojowych willach tymcza-
sowe mieszkanie, a zarz¹dza-
niem zajê³a siê równie¿ p.
Banasiñska.

Jednoczeœnie poszuki-
wano sta³ego miejsca dla
sierot i tu wspania³¹ rolê odegra³ Jam Saheb Digvijaysinhji,
maharad¿a Nawanagaru, który pokry³ z w³asnych funduszy
budowê oœrodka dla dzieci do lat 15 w miejscowoœci Bala-
chadi, w pobli¿u swojej rezydencji. Przez obóz ten od lipca
1942 r. do listopada 1946 r. przewinê³o siê ponad tysi¹c
dzieci. W momencie jego zamykania maharad¿a Jam Sa-
heb zbiorowo adoptowa³ grupê sierot, aby uchroniæ je od
przymusowego wys³ania do komunistycznej Polski.

Na pocz¹tku 1943 r. Ki-
ra Banasiñska, dziêki osobis-
tym kontaktom i staraniom,
zorganizowa³a obóz przejœ-
ciowy w czêœci amery-kañs-
kiego obozu wojskowego w
Malir ko³o Karachi (dziœ Pa-
kistan), gdzie uchodŸcy mie-
li bardzo dobre warunki w
czasie oczekiwania na ewa-
kuacjê do innych krajów. Ja-
ko przedstawicielka Polskie-
go Czerwonego Krzy¿a ot-
worzy³a w Bombaju szpital z
polskim personelem me-
dycznym, w którym leczono

Polaków nie mówi¹cych po
angielsku. No i uczestniczy³a

w organizacji polskiego oœrodka w Valivade ko³o miasta
Kolhapur, gdzie wybudowano skromne, ale wygodne
domki, powsta³y szko³y, warsztaty i koœció³.

Ocenia siê, ¿e w latach 1942 -1945 Indie przygarnê³y
od 11 do 15 tys. (a niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e nawet ok. 20
tys.) polskich uchodŸców, przede wszystkim kobiet i dzie-
ci. Zostali wysiedleni przez Sowietów na Syberiê i do Ka-
zachstanu z Kresów, po zajêciu ich przez Armiê Czerwon¹
w 1939 r., a nastêpnie wyprowadzeni z „nieludzkiej ziemi”
wraz z armi¹ gen.Andersa.

Pañstwo Banasiñscy wyjechali do Wielkiej Brytanii
ju¿ w 1944 r. Zamieszka³a tam ich córka Lygia, która poœlu-
bi³a oficera brytyjskiego poznanego w Bombaju. Przez pe-
wien czas Eugeniusz pracowa³ w organach polskiego rz¹-
du na uchodŸstwie, a potem Banasiñscy próbowali stwo-
rzyæ, bez powodzenia, przedsiêbiorstwo importuj¹ce towa-
ry z Indii. Z³a sytuacja materialna sprawi³a, ¿e po dwóch la-

tach Kira powróci³a do Indii,
zaœ m¹¿ do³¹czy³ do niej rok
póŸniej. Obawiali siê powrotu
do Polski i przeœladowañ ze
strony nowych w³adz.

Banasiñska sprowadzi³a
do Bombaju swoj¹ matkê i po-
cz¹tkowo wszyscy utrzymy-
wali siê z prowadzonego
przez Zofiê Æwirko salonu
piêknoœci, w którym obie pa-
nie u¿ywa³y w³asnych kre-
mów, wykonanych wed³ug
starych receptur. Oko³o

1947  r. Kira postanowi³a uruchomiæ zak³ad produkuj¹cy
przybory szkolne i zabawki edukacyjne.

Po wojnie

Sama przy-
gotowa³a wzory produktów korzystaj¹c z wiedzy
malarskiej zdobytej w Japonii. Przedsiêbiorstwo otrzyma³o
nazwê „Kaybee Equipments” i okaza³o siê dochodowe.

Od 1952 r. oboje z mê¿em stali siê bezpañstwowcami,
wyst¹pili wiêc o obywatelstwo indyjskie, które otrzymali

Kira Banasiñska - siedzi - wœród polskiego personelu
medycznego szpitala dla Polaków w Bombaju,

dziœ Mumbai

Kira Banasiñska w wieku 98 lat

Kuryer Uniwersytecki 79 (1/2018)
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w 1958 r. po d³ugich staraniach. W 1961 r. zmar³a Zofia Æwirko-Godycka, trzy
lata póŸniej Eugeniusz Banasiñski, a zaraz po jego œmierci sp³onê³a ich
fabryczka.

Kira Banasiñska podjê³a decyzjê o jej odbudowie w innym miejscu -
mieœcie Hajdarabad. W tym czasie zaproponowano jej pracê korespondentki
Radia Wolna Europa w Indiach - jako Barbara Kluczyñska przygotowywa³a
reporta¿e i felietony o Polakach w Indiach i kulturze indyjskiej. W 1973 r.
sprzeda³a swój zak³ad i przesz³a na emeryturê.

W 1990 r. za zas³ugi z okresu wojny zosta³a uhonorowana przez Prezy-
denta RP orderem Polonia Restituta (Order Odrodzenia Polski). Zmar³a 25
maja 2002 r. w wieku stu trzech lat, spoczê³a u boku matki i mê¿a na cmentarzu
katolickim w Bombaju.

W paŸdzierniku tego samego roku (2002) okrutny los doœwiadczy³
ponownie rodzinê Kiry. Jeden z jej wnuków - Edward de Warenne Waller -
bêd¹c w z³ym miejscu i czasie, zgin¹³ podczas ataków terrorystycznych na
wyspie Bali (Indonezja), mia³ 26 lat.

Agnieszka Kondracka
skany zdjêæ archiwalnych pochodz¹ z ksi¹¿ki: „Autobiography” by Kira

Banasiñska & Geeta Verghese, Mumbai 1998
miejsce  spoczynku Kiry Banasiñskiej,

grób rodzinny w Bombaju
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„Akwizytorzy szczêœcia” - tak zatytu³owa³ kilka lat
temu na Wydziale Humanistycznym UPH swój wyk³ad
otwarty na temat kolêdowania dr . Nie-
dawno Muzeum Regionalne w Siedlcach wyda³o monogra-
fiê poœwiêcon¹ temu obrzêdowi na wschodnim Mazowszu
i po³udniowym Podlasiu*, a dr hab. Tomasz Rokosz, dziœ
pracownik Instytutu Muzykologii KUL, poprzedzi³ j¹
naukowym wstêpem. Wydawnictwo jest rezultatem kilku-
dziesiêciu lat pracy etnograficznej .

Obrzêd kolêdowania narodzi³ siê dwa tysi¹ce lat temu
w Rzymie, a dotar³ na tereny s³owiañskie poprzez dzi-
siejsz¹ Rumuniê. Jej terytorium by³o w staro¿ytnoœci
rzymsk¹ prowincj¹ i miejscem wygnania kontestuj¹cych
obywateli imperium. Przekazywali oni swoje tradycje
przodkom Rumunów - Dakom, a za ich poœrednictwem
przenika³y one w g³¹b kontynentu. W ten sposób
kolêdowanie, oznaczaj¹ce (od ³aciñskiego
pierwszy dzieñ miesi¹ca) sk³adanie ¿yczeñ i wymianê
darów na koniec miesi¹ca i roku, sta³o siê powszechnym
obrzêdem tak¿e wœród S³owian.

Jak podkreœla Tomasz Rokosz, geneza kolêdowania
jest wielow¹tkowa i rozci¹gniêta w czasie. Mia³o ono œcis³y
zwi¹zek z rytua³ami przejœcia - przesilenia zimowego i
wiosennego, a zw³aszcza z budzeniem siê przyrody do
¿ycia od Nowego Roku, poniewa¿ w dobie przedchrzeœ-
cijañskiej rozpoczyna³ siê on z pocz¹tkiem wiosny. Kolêdy
mia³y wtedy pomagaæ naturze - przywo³ywaæ s³oñce.

Podstawow¹ rolê w obrzêdowoœci przesilenia pe³nili
jednak zmarli, darzeni przez dawnych S³owian szcze-
gólnym kultem. „Goœciem w podró¿y” jest w³aœnie

Tomasz Rokosz

Wandy Ksiê¿opolskiej

calendae -

przybysz z zaœwiatów, dla którego zostawia siê puste
nakrycie w czasie wieczerzy wigilijnej; wierzono, ¿e w
czasie przesilenia schodzi on na ziemiê i przez krótki czas
pozostaje wœród bliskich.

Kolêdowanie nie tylko zimowe
Przodkowie mogli wp³ywaæ na wegetacjê i p³odnoœæ,

a kolêdnicy najprawdopodobniej ich reprezentowali. Do
kultu zmar³ych nawi¹zuj¹ potrawy wigilijne, jak mak czy
grzyby, z powodu swoich w³aœciwoœci usypiaj¹cych i ha-
lucynogennych; oba te stany (sen, halucynacje) kojarzono
ze œmierci¹. Na HuculszczyŸnie kolêdy œpiewano zmar³ym
na cmentarzu, a w chacie ostatnia kolêda - po tañcach - by³a
wykonywana za dusze przodków.

NajpóŸniejsz¹ warstw¹ w tradycji kolêdowania jest
chrzeœcijañstwo. Dopiero od XIX w. pieœni œpiewane na
Bo¿e Narodzenie zaczêto nazywaæ kolêdami. Wczeœniej
by³y to pastora³ki, kantyki lub zwyczajnie - piosenki. Kolê-
dowano tak¿e na Wielkanoc, np. w Trzciñcu w regionie
siedleckim œpiewano wtedy (od: ). Kolêdnicy
zaczynali chodziæ ju¿ w nocy z niedzieli na poniedzia³ek
wielkanocny. Przy tej okazji kawalerowie obdarowywali
panny pisankami. W zamian za ¿yczenia œpiewacy otrzy-
mywali od gospodarzy smako³yki lub drobne pieni¹dze.

Jak podkreœla Wanda Ksiê¿opolska, sensem i istot¹
kolêdowania jest sk³adanie ¿yczeñ, co umo¿liwia wymianê
darów; z jednej strony s¹ nimi w³aœnie ¿yczenia, z drugiej
zaœ poczêstunek. Z tego samego powodu Tomasz Rokosz
mówi o kolêdnikach jako akwizytorach szczêœcia. Wie-
rzono bowiem, ¿e s³owa przez nich œpiewane lub wypo-
wiadane zapewniaj¹ pomyœlnoœæ, zdrowie, urodzaj,
szybkie zam¹¿pójœcie, p³odnoœæ ludziom i zwierzêtom

racyjki oracji

gospodarskim, wreszcie - przynosz¹
. Ba-

dacze wskazuj¹ na istotne podobieñstwa miêdzy formami
kolêdowania noworocznego i wielkanocnego.

Koœció³ zwalcza³ barwne korowody czasu przejœcia,
jednak zaprzestano tego, gdy zorientowano siê, ¿e s¹ one
znakomit¹ okazj¹ do g³oszenia nauk ewangelicznych

Dobr¹ Nowinê o
narodzinach lub zmartwychwstaniu Boga-cz³owieka
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(czyli, uogólnia-
j¹c: katechizac-
ji). Jak podkreœla
Tomasz Rokosz,
w tekstach kolêd
mo¿na rozpoz-
naæ kolejne war-
stwy, procesy i
funkcje kulturo-
we. Tu „wszyst-
ko siê ze sob¹
³¹czy”, ka¿da
postaæ ludzka i zwierzêca lub
r e k w i z y t i k o l o r c o œ
symbolizuj¹: np. ¯yd -
„obcego” („innego”), którym
siê gardzi, lecz to on ma umie-
jêtnoœæ czytania (tak¿e Bib-
lii), a do tego wie o tym, co siê
dzieje na œwiecie. Kolêdnicy
s¹ w stanie „zapewniæ”
urodzaj poprzez wprowadze-
nie do chaty „kozy”. Po-
cz¹tkowo „zwierzê” rozpiera
energia, potem nagle „pada”,
ale po magicznych zabiegach
(pozosta³oœæ z czasów przed-
chrzeœcijañskich) „o¿ywa”;
to symboliczne nawi¹zanie
do wracaj¹cej do ¿ycia przy-
rody. Innym symbolem jest
„bocian” prowadzany przez
kolêduj¹cych; jego szczypa-
nie pobudza p³odnoœæ.
Gwiazda noszona przez ko-
lêdników to symbol astralny.
Ko¿uch z za³o¿onym (najle-
piej czarnym) w³osem na
zewn¹trz jest alegori¹ dostat-
ku, biel to œmieræ, czerñ z
czerwonymi dodatkami
diabe³...

Od po³owy lat 80. ub. w.
do pocz¹tków obecnego
Wanda Ksiê¿opolska, naj-
pierw w ramach Centrum
Kultury i Sztuki, potem Mu-
zeum Regionalnego w Siedl-
cach, zbiera³a (m.in. og³a-
szaj¹c konkursy) i wydawa³a
scenariusze przedstawieñ
kolêdniczych, a tak¿e orga-
nizowa³a ich pokazy na sce-
nach siedleckich i w terenie.

Kolêdnicy z Grabianowa 2003

Herody, Trzciniec 2007

Prezentowana ksi¹¿ka jest podsumowaniem tego wie-
loletniego wysi³ku i zarazem pracy zawodowej autorki.

Dziœ przyznaje, ¿e by³ to ostatni moment, by teksty
swoistych utworów teatralnych, jakimi by³y przed-
stawienia kolêdnicze, ocaliæ dla pamiêci zbiorowej
regionu (wczeœniej województwa) siedleckiego.
Wiêkszoœæ starszych osób, które kultywowa³y owe
tradycje nawet od przedwojnia, ju¿ nie ¿yje, a od lat 70.
ub. w. kolêdnicy zaczêli znikaæ z przestrzeni wiejskiej.
Przez pewien czas mo¿na by³o ich pos³uchaæ i obejrzeæ

na scenie, ale widownia te¿
stopniowo pustosza³a…

Czy wieœ musi siê dzisiaj
kojarzyæ z disco polo? Wanda
Ksiê¿opolska wi¹¿e nadziejê
z m³odymi artystami z miast,
którzy interesuj¹ siê kultur¹
Ÿróde³, zapisuj¹ stare teksty i
nuty, koncertuj¹… Jednym z
takich pasjonatów i wyko-
nawców jest dr hab. Tomasz
Rokosz.

A co ze zbieraniem i ba-
daniem folkloru? Czy dla et-

nografów zabraknie
pracy? - - mó-
wi Wanda Ksiê¿o-
polska -

Dziœ

badaj¹ oni
wspó³czesne prze-
miany kultury i wca-
le nie ograniczaj¹
siê do œrodowiska
wiejskiego. Inte-
resuje ich obycza-
jowoœæ, wzornictwo,
œwiadomoœæ tak¿e
mieszkañców ma-
³ych i du¿ych miast.
Praca etnologa -
u¿ywaj¹c terminu
aktualnego - nie

koñczy siê nigdy.
Hanna

Œwieszczakowska

*

,
oprac. Wanda Ksiê¿o-
polska, wyd. Muzeum
Regionalne w Siedl-
cach, Siedlce 2017,
promocja 16 lutego
2018

zdjêcia:
i

(archi-
walne)

Kolêdowanie,
wschodnie Mazowsze,
po³udniowe Podlasie

Krzysz-
tof Mazur Wanda
Ksiê¿opolska
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Podró¿uj¹c niegdyœ z Siedlec do
Ma³kini widzia³em, ¿e tory kolejowe to
przecina³y szosê, to szosa bieg³a wzd³u¿
torów. Kilka lat temu, kiedy ostatecznie
zlikwidowano szlak kolejowy Soko³ów
Podlaski - Ma³kinia, na dawnym toro-
wisku zbudowano - dopieszczon¹ tech-
nicznie (czytaj: równiuteñk¹) - drogê
wojewódzk¹ nr 627. Biegnie ona w tym
miejscu, gdzie przez wiele lat sunê³y po
szynach sk³ady wagonów ci¹gnione
przez lokomotywy parowe i spalinowe.

Jad¹c autem od strony Kosowa Lac-
kiego - bez ró¿nicy: dawn¹, czy now¹
drog¹ - jeœli tu¿ za wsi¹ Wólka Okr¹glik
skrêci siê w lewo, to wjedzie siê w las,
by po krótkiej chwili zatrzymaæ siê w
s¹siedztwie budynku

. Dalej nie
mo¿na pojechaæ autem… Bo dalej jest
„ziemia œwiêta”…

I tylko pieszo mo¿na pokonaæ trasê,
któr¹ ponad pó³ wieku temu ¿aden z
wiêŸniów nie odwa¿y³by siê przemierzyæ samodzielnie.
Moi rówieœnicy wiedz¹ dlaczego… I pewnie ju¿ tylko oni
pamiêtaj¹, jak wygl¹da³a (i gdzie bieg³a) trasa kolejowa,
któr¹ z wielu zak¹tków Europy niemieccy naziœci przy-
wieŸli do lasów pomiêdzy Wólk¹ a Treblink¹ nie mniej, ni¿
800.000 osób, g³ównie ¯ydów. Bez wzglêdu na to, czy
przywo¿ono ich z okupowanych przez wojska III Rzeszy
pañstw Europy Wschodniej i Po³udniowej tzw. wagonami
bydlêcymi, czy trasê z podbitych krajów Europy Zachod-
niej do Treblinki przemierzyli luksusowymi „pulmanami”,
by³a to ich ostatnia podró¿.

Technika uœmierca-nia ka¿dego tysi¹ca przyby³ych by³a
tak do-pracowana, ¿e
mniej wiêcej w ci¹gu
godziny od wyjœcia z
wagonów na rampie
kolejowej mordowano
ich w ko-morze gazowej,
a cia³a wywo¿ono do
zbioro-wych mogi³, by z
cza-sem odkopywaæ i
paliæ na ca³opalnych
stosach. Potem zajêcia
mia ³y ty l -ko grupy
robocze ( )
wiêŸniów (bê-d¹ce pod
n a d z o r e m )
segreguj¹ce odzie¿ i
baga¿e pozostawione
przez pomordowanych.

Muzeum Walki i
Mêczeñstwa w Treblince

kom-manda

k a - p o

Kuryer Uniwersytecki 79 (1/2018)

Choæ miejsce, o którym piszê, koja-
rzy siê g³ównie z hitlerowskim obozem
zag³ady (niem. ),
czyli ,
to jednak - nim on powsta³ (lipiec 1942)
- dzia³a³ ju¿ (od lata 1941) karny obóz
pracy. I w³aœnie o nim opowiada ksi¹¿ka
autorstwa

, (wyd.
Warszawa -Treblinka 2017).

Z jej pierwszej (historycznej) czêœci
czytelnik dowie siê, ¿e w tym obozie
mieli byæ osadzani (na okres do pó³ ro-
ku)

. (s. 17) Obóz dzia³a³
do lata 1944 r. £¹cznie trafi³o do niego
20.000 osób - po³owa z nich zmar³a albo
od kator¿niczej pracy, albo zamordo-
wana na ró¿ne sposoby i najczêœciej bez
¿adnej przyczyny. Mówi¹c wprost,

zostali oni zamordowani (Polacy, ¯ydzi i Romowie) przez
obs³ugê obozu (Niemców oraz Ukraiñców).

Vernichtungslager
SS-Sonderkommando Treblinka

wszyscy, którzy wykroczyli przeciw-
ko zakazowi lub nakazowi wydanemu
przez niemiecki urz¹d w Generalnym
Gubernatorstwie

Sebastiana Ró¿yckiego,
Marka Michalskiego i Edwarda Ko-
pówki Obóz Pracy Treblinka I

Pocz¹tkowo chcia³em napisaæ „odbywali w nich karê”,
ale by³oby to i krzywdz¹ce dla ofiar okrucieñstwa, i wspó³-
czesnego rozumienia pojêcia kary jako konsekwencji naru-
szenia prawa. Do obozu trafia³y bowiem nie tylko osoby,
które mo¿na by zaliczyæ do tzw. pó³œwiatka przestêpczego,
ale te¿ podejrzewane (podejrzenie wystarczy³o…) o prze-
kazywanie jedzenia jeñcom radzieckim. Wywo¿ono tam
takich „przestêpców” jak trzej organizatorzy… zabawy
tanecznej w Korczewie, którzy nie postarali siê o zezwole-
nie na ni¹ we w³aœciwym organie administracji

okupacyjnej. (s. 29).
Wœród uwiêzionych byli
i tacy - przywo³ujê s³owa

, kie-
rownika

- którzy powa¿yli
siê zbieraæ bry³ki wêgla,
które spad³y z tendera
lokomotywy. Hitle-
rowcy bowiem zakwali-
fikowali tê formê zapo-
biegliwoœci

.
W tej czêœci ksi¹¿ki

moj¹ uwagê zwróci³y

Edwarda Kopówki
Muzeum Walki i

Mêczeñstwa w Treb-
lince

jako kra-
dzie¿ mienia nale¿¹cego
d o P a ñ s t w a N i e -
mieckiego

Wyjaœniæ niewyjaœnione…

fo
t. 

au
to

r

Marcin Sutryk Cisza pamiêci II, akryl na p³ótnie 2012
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nie tyle przejmuj¹ce opisy nieludzkich warunków
bytowych, w jakich przebywali wiêŸniowie, lecz mi-
ni-biogramy obozowych oprawców. Byli to najczêœ-
ciej Niemcy rekrutuj¹cy siê ze sfer inteligenckich. I
pewnie trudno by³oby zrozumieæ dlaczego aptekarz,
czy urzêdnik bankowy, po wdzianiu munduru SS sta-
wa³ siê besti¹, gdyby nie prace Hannah Arendt. Ona
to, analizuj¹c proces Adolfa Eichmanna (którego
agenci s³u¿b specjalnych Izraela uprowadzili z Ar-
gentyny w roku 1960) - wprowadzi³a i opisa³a mecha-
nizm . Bo wcale nie jest trudno - up-
raszczaj¹c wywód badaczki - wyzwoliæ w tzw. po-
rz¹dnych ludziach odruchy tak nikczemne, ¿e a¿
zbrodnicze. Oni sami zachowañ tych za nikczemnoœæ
nigdy sobie nie poczytali; bêd¹c de facto zbrod-
niarzami, nadal uwa¿ali siê za porz¹dnych ludzi…

Ale nie bêdê epatowa³ czytelników opisami okru-
cieñstw, jakich doœwiadczali ludzie osadzeni w

. Te opowieœci trzeba samemu
przeczytaæ i zastanowiæ siê nad ich wymow¹…

banalnoœci z³a

Obozie Pracy Treblinka I

Czego zatem dotyczy zasadnicza czêœæ prezentowanej
ksi¹¿ki?

Jak powiedzia³ przywo³any ju¿

Aby tê
pewnoœæ uzyskaæ, zaanga¿owano spore si³y i œrodki
techniczne.

Edward Kopówka: Nie
zachowa³y siê ¿adne plany obozu pracy. Niemcy, likwiduj¹c
go, mieli doœæ czasu, by je zniszczyæ. Wiemy tyle, ile zapa-
miêtali wiêŸniowie, którzy prze¿yli. Ale ich relacje czasami
s¹ ró¿ne, choæ dotycz¹ tych samych kwestii. Ludzie od-
chodz¹. Niewielu jest pomiêdzy ¿yj¹cymi tych, którym dane
by³o przyj¹æ nakazy zwolnienia z obozu. I dlatego, jeœli dziœ
nie zostan¹ przeprowadzone szczegó³owe badania, które
dadz¹ nam odpowiedŸ na wszelkie w¹tpliwoœci, byæ mo¿e
ju¿ nigdy póŸniej nie bêdziemy mieli takiej okazji. A historia
(szczególnie najnowsza) nie mo¿e byæ zbiorem domniemañ i
domys³ów, ona - jeœli to tylko mo¿liwe - musi byæ konkretna i
œcis³a. Nie mo¿emy spekulowaæ - musimy wiedzieæ.

Nie bêdê sili³ siê na t³umaczenie, czym ró¿ni siê
dzia³anie georadaru od LIDAR-u. Nie bêdê te¿ zag³êbia³ siê
w szczegó³y odczytywania zdjêæ lotniczych. To wszystko
(w kontekœcie u¿ycia konkretnych urz¹dzeñ i technik przy
badaniach terenu ) znajdzie
czytelnik w polecanej ksi¹¿ce.

Wa¿ne natomiast, ¿e ca³y ten wysi³ek zasadniczo
przyczyni³ siê do wyjaœnienia nieznanego i odnalezienia
tego, o czym dot¹d nie by³o ¿adnych wiadomoœci. Czego?
Aby siê tego dowiedzieæ, trzeba siêgn¹æ po ksi¹¿kê, która
nie tylko zrobi³a na mnie du¿e wra¿enie, ale przede
wszystkim poszerzy³a wiedzê o przesz³oœci regionu.
Wiedzê, która umyka i która dla wielu nie jest tak wa¿na
(nad czym ubolewam rozmawiaj¹c z pokoleniem
czytelników ), jak istotna byæ
powinna...

Obozu Pracy Treblinka I

Kuryera Uniwersyteckiego

Krzysztof Mazur

Kuryer Uniwersytecki 79 (1/2018)
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obozy pracy i zag³ady w Treblince - mapa

Zobaczyæ trwogê duszy

Mózg cz³owieka wci¹¿ skrywa wiele
tajemnic.

Znamy nazwy chorób, których przyczyna
tkwi w tym najwa¿niejszym dla nas organie,
ale czêsto nie jesteœmy w stanie wyt³umaczyæ,
jakie zachodz¹ tam procesy. Kiedy cz³owiek
zaczyna chorowaæ na przypad³oœæ neuro-
logiczn¹, czêsto stara siê zrozumieæ jej istotê.
Taki by³ pocz¹tek mojego zainteresowania t¹
dziedzin¹ i wszystkim, co z ni¹ zwi¹zane.

Jakiœ rok temu - a mo¿e wczeœniej -
rzuci³a mi siê w oczy fioletowo-bia³a ok³adka
ksi¹¿ki z informacj¹, ¿e jest to „œwiatowa
sensacja i wielki miêdzynarodowy bestseller”.
Wiadomo, marketing, jednak bardziej zachêca³
tytu³: „Po pierwsze nie szkodziæ. Opowieœci o
¿yciu, œmierci i neurochirurgii”.

Autorem jest brytyjski neurochi-
rurg Henry Marsh, którego dzia³alnoœæ
siêga nie tylko Wielkiej Brytanii, ale
równie¿ Ukrainy i Nepalu, gdzie prze-
prowadza charytatywne operacje. W
swojej ksi¹¿ce opowiada o blaskach i
cieniach zawodu neurochirurga, a tak¿e
wspomina autentyczne historie pacjen-
tów. Wi¹¿e je z w³asnymi w¹tpliwoœ-
ciami i rozterkami, które s¹ codzien-
noœci¹ jego pracy. Lektura pozwala
czytelnikowi zrozumieæ - choæby -
uczucia pacjenta, któremu lekarz
przekaza³ wiadomoœæ, ¿e guz w mózgu
jest operacyjny, ale bêdzie odrasta³.

Henry Marsh to cz³owiek, który
czêsto musi podejmowaæ decyzje
oznaczaj¹ce dla innych szanse na ¿ycie
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lub œmieræ. Kluczowe s¹ relacje miêdzy lekarzem a
pacjentem. Autor opisuje, jak radzi sobie z t¹ œwiadomoœci¹
i z k o n s e k w e n c j a m i n i e u d a n y c h o p e r a c j i .

Potencjalny czytelnik mo¿e pomyœleæ, ¿e styl wypo-
wiedzi Marsha jest nadêty i pe³en niezrozumia³ego dla laika
slangu medycznego (przyznajê, ¿e sama siê tego oba-
wia³am). Nic bardziej mylnego - autor ju¿ na samym.
pocz¹tku szczerze i po ludzku pisze: „Czêsto muszê kroiæ
mózg i jest to coœ, czego nie cierpiê”. Zwyk³e zdanie, a na
mnie zrobi³o niesamowite wra¿enie. Zreszt¹, jak ca³a
ksi¹¿ka.

Zapiski brytyjskiego neurochirurga czyta³am z
otwartymi ustami. Niekiedy z wra¿enia odk³ada³am

lekturê, ¿eby za chwilê do niej wróciæ. Bo sk¹d mog³abym
wiedzieæ, ¿e ma w³asn¹,
choæ rzadko u¿ywan¹, ³aciñsk¹ nazwê
(dos³ownie: ) i ¿e faktycznie takie zjawisko
zosta³o zaobserwowane?

Ksi¹¿ka Henry’ego Marsha poszerza nasz¹ wiedzê na
temat najwa¿niejszego organu w ciele cz³owieka i pozwala
zrozumieæ istotê pracy osoby, która zagl¹da wprost do
ludzkiego „centrum dowodzenia”. Myœl, ¿e ka¿dy z nas
mo¿e staæ siê pacjentem neurochirurga, nie bez przyczyny
jest podszyta groz¹.

przeczucie nadchodz¹cej œmierci
angor animi

trwoga duszy

Sylwia Potiopa

Warto byæ empatycznym
S³owo „empatia” w ostatnich latach sta³o siê

niezwykle popularne, nawet w debatach telewizyjnych
mówcy zarzucaj¹ sobie jej brak. Dlaczego traktujemy
tê zdolnoœæ jako nie tylko przydatn¹, ale wrêcz
niezbêdn¹ w stosunkach miêdzyludzkich? I jak j¹ w
sobie rozwijaæ?

Carl Ransom Rogers

Cz³owiekiem, który w 1951r. wprowadzi³ pojêcie
empatii do dyskursu naukowego by³ s³ynny amerykañski
psycholog , twórca podejœcia skoncentrowanego na osobie
(Person-Centered Approach) . Jego
zdaniem empatia ze strony terapeuty, po³¹czona z
bezwarunkow¹ akceptacj¹ i jego autentycznoœci¹
(congruence), jest niezbêdnym warunkiem sukcesu
psychoterapii.

Zrozumieæ uczucia innych

Po pierwsze, polega ona na zrozumieniu aktualnego,
zmieniaj¹cego siê ci¹gle stanu psychicznego klienta (w
Polsce u¿ywa siê raczej s³owa „pacjent”), w szczególnoœci
prze¿ywanych uczuæ, jak: lêk, wœciek³oœæ, czu³oœæ,
zagubienie.

Po drugie, empatia powinna byæ pacjentowi
zakomunikowana, a tak¿e przez niego zrozumiana i
zaakceptowana. To on decyduje o trafnoœci wczucia siê w
jego stan psychiczny lub niezrozumieniu tego stanu. Na
przyk³ad ktoœ mo¿e potwierdziæ: „Tak, faktycznie czujê siê
zagubiona i trudno mi teraz podj¹æ jak¹kolwiek decyzjê.”

Rogers zauwa¿y³, ¿e prawid³owo przekazana reakcja
empatyczna daje drugiej osobie poczucie przynale¿noœci
do rodzaju ludzkiego, zmniejsza stan osamotnienia. Innymi
s³owy, ka¿dy cz³owiek ma potrzebê doznawania empatii ze
strony innych osób.

Z czasem Rogers zaproponowa³ rozszerzenie zas-
tosowania empatii poza relacjê terapeuta - klient, np. w
kontaktach ma³¿eñskich, pomiêdzy przyjació³mi, rodzica-
mi i dzieæmi, nauczycielem i uczniem, duchownym i wier-
nym, w miejscu pracy, w s³u¿bie zdrowia.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e empatia wymaga nie
tylko wra¿liwoœci na zachowanie cz³owieka, ale i œwia-
domego wysi³ku. Ka¿dy z nas mo¿e doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci w tym zakresie. W jaki sposób?

Akceptuj, nie oceniaj

Przede wszystkim trzeba zaakceptowaæ inn¹ osobê
tak¹, jaka ona jest realnie, bez chêci doradzania, kory-
gowania, naprawiania. Czasem nazywa siê to postaw¹
nieoceniaj¹c¹ albo niezaborcz¹ ¿yczliwoœci¹. Krytycyzm
t³umi empatiê, bo wtedy widzimy kogoœ z naszego, a nie z
jego punktu odniesienia. Zdaniem niektórych, sk³onnoœæ
do krytykowania innych jest w polskiej kulturze wpajana
od ma³ego dziecka, a prowadzi tylko do nieufnoœci i pogor-
szenia wzajemnych relacji, a nie do ich umocnienia.

Cz³owiek krytykowany nie czuje siê zwykle na tyle
bezpieczny, aby mia³ chêæ do spokojnego przyjrzenia siê
swoim problemom i szukania rozwi¹zañ. Przeciwnie,
reaguje obronnie lub nawet wycofuje siê z kontaktu.

Moim zdaniem, reakcja empatyczna nie jest cudow-
nym œrodkiem na wszelkie dolegliwoœci naszego ¿ycia
(filozofowie od tysiêcy lat rozwa¿aj¹ przyczyny cierpienia
cz³owieka!), jednak jest szczególnie przydatna wtedy,
kiedy nasz rozmówca (partner, przyjaciel, wspó³pra-
cownik) ma problem, prze¿ywa konflikt lub g³êboki
kryzys, z którym sam sobie nie mo¿e poradziæ.

Mo¿e to byæ zagro¿enie utrat¹ pracy, niesnaski w
¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym, trudnoœci finansowe,
niepowodzenia w nauce, bycie ofiar¹ przemocy. Najczêœ-
ciej u takiej osoby ³atwo dostrzec oznaki przykrego na-
piêcia emocjonalnego - widzimy to nie tylko na podstawie
tego, co mówi, ale przede wszystkim po wyrazie twarzy,
która odzwierciedla aktualne emocje cz³owieka. W takiej
sytuacji mo¿emy zapytaæ: „Wygl¹dasz na zmartwionego,
czy coœ przykrego siê sta³o? Mam trochê czasu, chêtnie ciê
pos³ucham”.

Bywa, ¿e druga osoba ¿ali siê wprost, mo¿emy wtedy
zaoferowaæ swoj¹ gotowoœæ do rozmowy na miejscu, jeœli
s¹ do tego warunki. Mo¿emy te¿ zaproponowaæ inny
termin, w niezbyt odleg³ym czasie, jeœli akurat jesteœmy
bardzo zajêci.

Kolejnym warunkiem udanego kontaktu z zastoso-
waniem empatii jest pozostawienie na uboczu swoich
przekonañ, uprzedzeñ, stereotypów (np. „Kobiety w takiej
sytuacji czuj¹ lêk”, „Mê¿czyzna nie powinien okazywaæ
s³aboœci”), oczekiwañ, lêków, gotowych rozwi¹zañ. Jest to
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Historia ob-
razuj¹ca ostat-
nie dni ¿ycia
v a n G o g h a
p r z e d s t a w i a
wiêcej ni¿ mog-
libyœmy przy-
p u s z c z a æ .
Ujawnione oko-
licznoœci œmier-
ci artysty mo¿e
nie s¹ nowe, ale
wci¹¿ zaska-
kuj¹. Podwa¿aj¹
utrzymuj¹ce siê
przez ponad stu-
lecie obiegowe
opinie o samo-
bójczym, despe-
rackim akcie
twórcy. W ko-
lejnych ods³o-
nach poznajemy tak¿e postacie, które zna³ i przenosi³ na
swoje p³ótna, jak równie¿ sporo faktów z jego ¿ycia.

Gdzieœ po drugiej stronie lustra tych wszystkich mi-
tów, pewników i niejasnoœci, kryje siê droga do lepszego
zrozumienia artysty. Do spojrzenia bardziej empatycz-
nego, dziêki czemu mo¿emy poznaæ przyczynê jego udrêk,
frustracji, napiêæ i niepokojów. Dowiedzieæ siê, co utrud-
nia³o mu funkcjonowanie w œwiecie.

To wszystko zosta³o ujête w filmie, choæ nie w
dosadny i oczywisty sposób. I chcia³oby siê, aby zawsze
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warunek skupienia siê na konkretnej sytuacji innej osoby
bez jakichkolwiek za³o¿eñ wstêpnych. Przecie¿ sposób jej
odczuwania, nawet jeœli znajduje siê w podobnej do naszej
sytuacji, mo¿e byæ ca³kowicie inny!

Przy omawianiu powa¿niejszego problemu wa¿ny
jest œwie¿y, wypoczêty umys³, wolny od zmêczenia, stresu,

Æwiczmy uwa¿noœæ!

zaabsorbowania czynnoœciami, które musimy pilnie wyko-
naæ. Pomóc tu mog¹ techniki relaksacyjne, oddechowe,
medytacja.

W ci¹gu ostatnich lat wesz³o do naszego jêzyka
jeszcze jedno istotne s³owo: uwa¿noœæ (mindfulness). Cho-
dzi o wy³¹czne skupienie siê na chwili obecnej , tu i teraz,
zobaczenie œwiata wokó³ nas bez uprzednich za³o¿eñ.
Uwa¿noœæ mo¿emy æwiczyæ codziennie, np. id¹c na uczel-
niê, jad¹c autobusem, przygotowuj¹c posi³ek, robi¹c po-
rz¹dki w domu.

I jeszcze ostatnia uwaga - empatia nie zawsze wyma-
ga wiêkszej iloœci czasu do dyspozycji, czasem wystarczy

dos³ownie minuta, jedno krótkie zdanie wyra¿aj¹ce zrozu-
mienie, o czym przekona³em siê w trakcie ró¿nych konfe-
rencji naukowych w USA i Europie. Jest jak w znanym
powiedzeniu: chodzi o jakoœæ, nie o iloœæ. Mo¿emy okazaæ
empatiê wobec spotkanego przypadkowo na ulicy czy ko-
rytarzu znajomego, zatrzymuj¹c siê i pytaj¹c: „Jak posz³o
ci rozwi¹zanie problemu, o którym mówi³aœ mi w zesz³ym
tygodniu”?

Zainteresowanym pog³êbieniem wiedzy o omawia-
nym temacie polecam ksi¹¿kê Gaila Kinga „Umiejêtnoœci
terapeutyczne nauczyciela”, a w niej rozdzia³ „Umiejêtne
s³uchanie” (Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2003, 2004)

Czytelniczki i czytelników zachêcam do praktyko-
wania empatii na co dzieñ. I oczywiœcie ¿yczê, ¿ebyœcie
sami doznawali empatii, wtedy bêdzie ³atwiej j¹ okazywaæ
innym. Powodzenia!

Tadeusz Paciorek

Van Gogh w ka¿dym z nas
Wszyscy po czêœci jesteœmy van Goghiem… tak

bardzo niedoskonali, z naszymi fobiami, lêkami,
bol¹czkami i zmartwieniami.

Najpierw cz³owiek, potem artysta

Vincenta van Gogha
.

Kiedy b³¹dzimy, potykamy siê i upadamy… gdy
wydaje siê, ¿e wszystko ju¿ utracone i w poczuciu bezsensu
brakuje si³ i odwagi, by siê podnieœæ. Gdy zostajemy
odrzuceni i jesteœmy tak mocno zagubieni… I gdy pomimo
tego nadal próbujemy udowodniæ, ¿e do czegoœ siê
nadajemy. Nie sobie, lecz œwiatu oraz tym, którzy w nas
zw¹tpili.

Wszyscy po czêœci jesteœmy tacy jak On… bo mamy
tê sam¹, niezmienn¹ od stuleci naturê. Pragniemy mi³oœci i
czu³oœci, troski i szacunku, akceptacji i zrozumienia, choæ
ró¿nimy siê stopniem wra¿liwoœci.

I ten film*, ta pierwsza pe³nometra¿owa animacja o
¿yciu (1853-1890), zilustrowana
jego dzie³ami, jest najlepszym tego dowodem Dog³êbnie
poruszaj¹cy, a przy tym wstrz¹saj¹cy, nie jest opowieœci¹ o
genialnym artyœcie, lecz o cz³owieku, który by³ genialnym
artyst¹, a to zasadnicza ró¿nica.

W kolejnych kadrach, jak w taflach lodu, odbijaæ siê
bêd¹ echa mrocznych stron ludzkiej psychiki i niemo¿-
noœci wyrwania siê z okowów fatalnego losu. Dowiemy siê
o nietolerancji w stosunku do artystów, marginalizowaniu
ich roli spo³ecznej, niezrozumieniu dla ich g³êbokich pok-
³adów wra¿liwoœci. A tak¿e o mniej lub bardziej nieprzyz-
woitych ludzkich zachowaniach z ka¿d¹ z tych sfer powi¹-
zanych. Dlatego w ¿adnym wypadku nie nazwa³abym tej
realizacji pokazem filmowym o dzie³ach artysty.



16

powstawa³y takie biografie, które pozwol¹ nam siê
identyfikowaæ z tym, co na ekranie, wnikn¹æ w ¿yciorys
artysty, choæ na chwilê przyj¹æ jego „¿yciow¹ rolê”. Aby
oddawa³y prawdê, wzrusza³y, zachwyca³y.

Kryminalna fabu³a bazuje nie tylko na sensacyjnych
w¹tkach, lecz prowadzi g³êbiej. Kiedy œledzimy krêt¹ i wy-
boist¹ drogê artysty, dostrzegamy, jak kolejne elementy
pasuj¹ do jednej uk³adanki.

Dla rodziny nie by³ wystarczaj¹co dobry, ot - wyrzu-
tek, któremu rzekomo nic nie wychodzi³o. Podœwiadomie
stara³ siê udowodniæ swoj¹ wartoœæ, bo niespe³nianie czy-
ichœ oczekiwañ czêsto wa¿y na dalszym istnieniu.

Ale prawdziwy talent, ten dar od losu, zawsze o sobie
da znaæ na jakimœ etapie ¿ycia. Vincent van Gogh zacz¹³
tworzyæ póŸno i za ¿ycia sprzeda³ zaledwie jeden obraz.
Ale dziœ o wartoœci jego dokonañ nikt ju¿ nie dyskutuje -
jest oczywista. Mo¿emy siê jedynie domyœlaæ, co czu³, kie-
dy

nieszczêœæ i klêsk ¿yciowych, malarstwo pozwala Vin-
centowi utrzymywaæ siê na powierzchni. Choæ bezustannie
zmaga³ siê z depresj¹.

Wra¿liwoœæ u artystów jest szczególnie wa¿na, ale ta
sama cecha, która pozwala g³êboko spogl¹daæ na œwiat i
przek³adaæ jego piêkno na p³aszczyzny p³ótna sprawia, ¿e
trudno im odnaleŸæ siê w rzeczywistoœci pe³nej brutalnoœci
i niezrozumienia.

W ten w³aœnie sposób w filmie zosta³a ukazana z³o-
¿ona osobowoœæ van Gogha. Nie jako szaleñca, ale cz³o-
wieka z krwi i koœci, któremu przysz³o mierzyæ siê z wielo-
ma trudnoœciami i chorob¹. Niejeden cz³owiek nie wytrzy-
ma³by takiego napiêcia i ugi¹³ siê pod naporem podobnych
doœwiadczeñ. Artyœcie dodawa³a si³ chêæ ¿ycia i wola
tworzenia.

Malarstwo jak przebudzenie

b³¹dz¹c po ¿yciowych bezdro¿ach odkry³, gdzie tkwi
jego powo³anie. Porzuci³ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ na
rzecz malarstwa, które sta³o siê dla niego duchowym i
emocjonalnym przebudzeniem, wybawieniem.

Ale to ukojenie, ten oddech czêsto gdzieœ siê zatraca³.
Proza ¿ycia potrafi zachwiaæ ka¿d¹ równowagê, zwich-
rowaæ psychikê. Jak artysta ma tworzyæ, skoro nie dyspo-
nuje œrodkami na farby i p³ótna? Jak ma byæ w pe³ni si³
twórczych, skoro prze¿ywa upokorzenia? Jak ma korzystaæ
ze swobody, skoro czuje siê ciê¿arem dla najbli¿szych?

Dla van Gogha, wœród innych powa¿nych proble-
mów, utrapieniem by³a zale¿noœæ materialna od brata Theo.
W 1888 roku malarz pisa³ do niego: „

Ale brat da³ mu wszystko, czego nikt inny nie by³ mu
w stanie podarowaæ: wsparcie, wiarê i otuchê, by móg³
dzia³aæ. Theo van Gogh, jak nikt inny wiedzia³, ¿e mimo

Czujê tak wielk¹
potrzebê malowania, ¿e jestem zdruzgotany psychicznie i
wyczerpany fizycznie, w³aœnie dlatego, ¿e nie mam innego
sposobu, by zwróciæ Ci kiedykolwiek wydane pieni¹dze.
Nie mogê nic na to poradziæ, ¿e moich obrazów niepodobna
sprzedaæ. Nadejdzie jednak dzieñ kiedy siê oka¿e, ¿e s¹ one
wiêcej warte ni¿ kosztowa³y, ¿e s¹ czymœ wiêcej ni¿ cen¹
farb i mego nêdznego ¿ycia”.

Samobójstwo czy zabójstwo?

Steven
Naifeh i Gregory White Smith

Wczeœniej nie zastanawia³am siê nad okolicznoœciami
jego œmierci, a tu takie fakty, podane w kryminalno-
zagadkowy sposób. W zasadzie fabu³a filmu koncentruje
siê wokó³ tragedii, która rozegra³a siê w Auvers nad rzek¹
Oise. Prywatne œledztwo w tej sprawie prowadzi syn
listonosza Armand Roulin, który rok po œmierci malarza
podejmuje siê misji dostarczenia listu do jego brata Theo.

Na miejscu okazuje siê jednak, ¿e brat artysty zmar³
nieca³e pó³ roku po nim, a samobójstwo Vincenta to tylko
jedna z domniemanych opcji. Wydarzenie relacjonowane
jest przez ró¿ne osoby, a ka¿da, niczym na przes³uchaniu,
przedstawia odmienn¹ wersjê. Ka¿dy œwiadek inaczej te¿
zapamiêta³ van Gogha.

Niejaki doktor Gachet, przyjaciel i lekarz artysty,
przychyla siê do twierdzenia o jego samobójczej œmierci.
Niezbyt przyjazna gosposia twierdzi, ¿e malarz by³
zaburzony psychicznie, a córka lekarza, Marguerite, rzuca
podejrzenia na nastolatka René Secretana, który odkupi³
broñ od miejscowego gospodarza. Jakby by³o ma³o tych
zawi³oœci, w opowieœci pojawia siê drugi lekarz, doktor
Mazery, który po obdukcji cia³a podwa¿a wersjê Gacheta
uznaj¹c, ¿e do artysty musia³ ktoœ strzelaæ. Ka¿da z tych
postaci odtwarza historiê na swój w³asny sposób, rysuje
zdarzenia w innym œwietle, przez co wszystko wydaje siê
jeszcze bardziej mgliste, tajemnicze i zawoalowane.

Najwiêksze zdziwienie wzbudza fakt, ¿e rannemu
Vincentowi nikt nie pomóg³, nie wezwano lekarza. Jak to
mo¿liwe, skoro mówimy o autentycznych postaciach?
Pró¿no dziœ szukaæ odpowiedzi na to pytanie, choæ
samobójczy strza³ w brzuch wydaje siê absurdalnym.

Takie szczegó³y na temat okolicznoœci œmierci artysty
wyp³ynê³y zaledwie kilka lat temu wraz z publikacj¹ jego
obszernej biografii „Van Gogh. ¯ycie”. Autorzy

wysunêli swe œmia³e
hipotezy w oparciu o solidne dowody. Uda³o siê im ustaliæ,
¿e wydarzenia musia³y rozegraæ siê ca³kiem inaczej, ni¿
dotychczas zak³adano. Wedle tych ocen, van Gogh, po
opuszczeniu szpitala psychiatrycznego w Saint Rémy, by³
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Gdy sprawa wychodzi na jaw, jakoœ nikogo w rodzinie
nie gorszy, ¿e dziecko ma byæ pozama³¿eñskie. Czy nale¿y
rozumieæ, ¿e taka sytuacja nie nale¿y w ukazanym œrodo-
wisku do wyj¹tków? To jednak uwaga na marginesie.

O wiele wa¿niejsze jest to, ¿e zaledwie kilka godzin
pobytu Adama wœród swoich ujawnia nadzwyczaj fatalne
(choæ typowe) relacje pomiêdzy bliskimi. Owa bliskoœæ o
wiele bardziej wynika z wiêzów krwi, ni¿ ze wspólnoty du-
chowej. W tej rodzinie (czy tylko w niej?) ka¿dy stara siê
graæ przede wszystkim „na siebie”…

W³aœnie owa „osobnoœæ” implikuje kaskadê napiêæ,
niechêci, a tak¿e Ÿle skrywanej wrogoœci lub (w najlepszym
przypadku) obojêtnoœci. Nat³oku konfliktów ¿adna z posta-
ci filmu nie tyle nie stara siê, czy nie umie rozwik³aæ, ile ich
po prostu nie dostrzega. Nikomu nie przeszkadza, ¿e trwa w
nadzwyczaj toksycznej wspólnocie, w której przesyt z³ych
emocji ujawnia siê (to te¿ z³a norma) podczas wspólnego
œwiêtowania.

Sytuacja jest tak banalna, ¿e a¿ chcia³oby siê zakoñ-
czyæ myœl fraz¹: jak zwykle bywa w polskim ¿yciu prowin-
cjonalnym. Jednak to tylko pokusa. Bo - jak wiadomo - pro-
wincja nie jest miejscem, a stanem ducha i sposobem myœ-
lenia. Przekazywanym z pokolenia na pokolenie postrze-
ganiem œwiata i jego mechanizmów. Swoist¹ norm¹.

Brak wiedzy i umiejêtnoœci radzenia sobie w sposób
cywilizowany z konfliktami jest cech¹ immanentn¹ pols-
kiego spo³eczeñstwa. Tylko niektórzy umiej¹ rozwi¹zywaæ
je bez przemocy (fizycznej i psychicznej), zdecydowana
wiêkszoœæ moich sióstr i braci w polskoœci okazuje ca³ko-
wit¹ bezradnoœæ wobec napiêæ i z³ych emocji - podobnie jak
postacie z filmu „Cicha noc”.

Powszechnie stosowanym „utylizatorem” tych¿e na-
piêæ jest agresja, z alkoholem w tle… A przemocy i wódy w
filmie jest akurat tyle, by mo¿na by³o pomyœleæ, ¿e „Cicha
noc” to film paradokumentalny.
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Zebrane poszlaki jednoznacznie wskazuj¹, ¿e Vin-
cent van Gogh zgin¹³ przypadkowo od strza³u wymierzo-
nego przez któregoœ z braci Secretan, którzy w tamtym
czasie spêdzali wakacje w Auvers. A do tragedii najpraw-
dopodobniej dosz³o na rue Boucher, ulicy ma³ych domków
z podwórzami, a nie - jak dotychczas zak³adano - na polu
pszenicznym. Zreszt¹ nigdy nie odnaleziono tam broni ani
przyborów malarskich.

Tak czy inaczej, zagadka na zawsze pozostanie
niewyjaœniona. I mo¿e dlatego to tak wa¿ne, aby doceniaæ
artystów za ¿ycia? W koñcu to oni posiadaj¹ niezwyk³¹
zdolnoœæ czynienia œwiata piêkniejszym. A Sztuka jest

pe³en nadziei, optymizmu i si³ twórczych. Ka¿dego dnia na
jego sztalugach powstawa³ nowy obraz. I choæ
wielokrotnie rozwa¿a³ odebranie sobie ¿ycia, to zaraz
potem sam siê strofowa³, uznaj¹c taki akt za niemoralny i
grzeszny.

jedn¹ z niewielu dziedzin, która uda³a siê cz³owiekowi, w
przeciwieñstwie np. do wojen.

Vincent van Gogh, mimo trudnego i burzliwego ¿ycia,
zostawi³ fascynuj¹c¹ i obfit¹ spuœciznê. Wœród obrazów
prezentowanych na ekranie s¹ g³ównie portrety jego
znajomych z ostatniego okresu ¿ycia, pejza¿e Prowansji z
okolic Arles i Auver-sur-Oise, martwe natury oraz s³ynny
¯ó³ty Dom, gdzie próbowa³ za³o¿yæ dwuosobow¹ komunê
artystyczn¹ z Gauguinem.

A skoro uwa¿a³, ¿e „[…] tak naprawdê mog¹ mówiæ
za nas tylko nasze obrazy” warto obejrzeæ je nie tylko w
kinie.

Anna Rudnicka
* , film fabularny, prod. Polska, Wielka Brytania

2017, re¿. Dorota Kobiela i Hugh Welchman
Ÿród³o zdjêæ: https://www.bing.com/images.....vincent+fotosy...

Twój Vincent

W informacji o filmie „Cicha noc” napisano, ¿e jest
to komedia obyczajowa, ale w tym obrazie nie
dostrzeg³em niczego œmiesznego.

Ani razu usta nie z³o¿y³y mi siê do uœmiechu, nawet
kwaœnego. Bo z czego mo¿na by³o siê œmiaæ? Z naszej
powszednioœci?

Bohaterem filmu jest Adam (kolejna wielka rola Da-
wida Ogrodnika), który postanowi³ przyjechaæ (bodaj) z
Belgii, gdzie pracuje, na œwiêta Bo¿ego Narodzenia do
rodzinnego domu. Jego niezapowiedziane przybycie zde-
cydowanie bardziej zadziwi³o bliskich, ni¿ sprawi³o im ra-
doœæ. Mo¿e dlatego, ¿e trafi³ na ostatnie, nerwowe przygo-
towania do wieczerzy wigilijnej?

Najbli¿si Adama s¹ - jak ich postrzeg³em - ludŸmi
uwa¿aj¹cymi siê za dobrych pod ka¿dym wzglêdem. Pod-
kreœlaj¹ to przywi¹zaniem do tzw. tradycji. Ma ono charak-
ter powierzchowny i symboliczny, zgodny ze standardami
praktyk religijnych - oczywiœcie rzymskokatolickich, bo
jakich by innych? Owe praktyki jawi¹ siê jako swoista
wydmuszka postawy prawdziwie chrzeœcijañskiej, która
przez znawców przedmiotu bywa nazywana ludow¹ po-
bo¿noœci¹.

Ju¿ pocz¹tkowe sceny z podró¿yAdama do Polski po-
ruszaj¹, ale póŸniej to jest wy³¹cznie „jazda bez trzy-
manki”! Momentami wydawa³o mi siê, ¿e ogl¹dam film
dokumentalny.

Ch³opak chce pozyskaæ przychylnoœæ najbli¿szych
dla pomys³u sprzeda¿y zaniedbanego domu dziadka. Dziê-
ki zdobytym w ten sposób pieni¹dzom zamierza uruchomiæ
za granic¹ w³asny biznes. Adam pocz¹tkowo skrywa inny
wa¿ny powód swych odwiedzin w domu: s¹ nim spodzie-
wane narodziny dziecka ze zwi¹zku z dziewczyn¹ miesz-
kaj¹c¹ w Polsce.

Dlaczego nie uchacha³em siê na komedii…
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Obraz Piotra Domalewskie-
go to swego rodzaju lufcik, przez
który mo¿na popatrzeæ na nas,
jakimi w swej masie jesteœmy.
Przez to okienko widaæ i tak¹ sce-
nê. Oto Adam rozmawia ze
starsz¹ (zamê¿n¹) siostr¹.
Dziewczyna ma na twarzy œlady
pobicia, sprawc¹ okazuje siê jej
m¹¿. Bij¹c chcia³ (zapewne nie
pierwszy raz) wykazaæ niezado-
wolenie z tego, ¿e kobieta
oœmieli³a siê zarz¹dziæ swoim
dobrem. Dosta³a „wciry”, bo
podjê³a decyzjê bez pozwolenia „pana i w³adcy”. W wy-
mownym geœcie pokaza³ on œlubn¹ obr¹czkê, co nale¿a³o
rozumieæ jako znak nabycia kobiety na w³asnoœæ i abso-
lutnej w³adzy nad ni¹. Wedle kolejnej z³ej normy, obr¹czka
daje prawo do egzekwowania przewodniej roli w stadle,
tak¿e z u¿yciem przemocy.

Co znamienne, pobita ko-
bieta nie podnosi larum, nie prosi
o ochronê przed tyranem ani ro-
dziców, ani braci. Ona (jak wiele
innych polskich ¿on) godzi siê na
poniewieranie sob¹. Gdy¿ trakto-
wanie kobiet jako istot podrzêd-
nych (czytaj: gorszych, g³upszych
i zobowi¹zanych do pos³uszeñ-
stwa) jest norm¹ w naszym (na
pewno) piêknym i (ponoæ) bogo-
bojnym kraju.

I nie ma siê co droczyæ lub
oburzaæ, Szanowni Czytelnicy, ¿e
to „by³o dawno i nieprawda”! Nie! Tak jest i dziœ. Re¿yser
nie wymyœli³ tej sceny! Wzi¹³ j¹ prosto z Polski, z naszej
(nie)obyczajnoœci prowincjonalnej…

W koñcówce filmu Adam odwozi sw¹ najm³odsz¹
siostrê (która jeszcze zdaje siê walczyæ o prawo do bycia
sob¹) na pasterkê, gdzie udali siê wszyscy domownicy - ci
trzeŸwi i ci pijani.Ale ich stan nie ma znaczenia wobec fak-
faktu, ¿e wykazali siê typowo polsk¹ „odpornoœci¹” na ideê
Wigilii jako œwiêta pojednania i przebaczenia.

Oto auto zatrzyma³o siê przed parafialnym koœcio³em,
z którego dobiega œpiew kolêdy. Adam pyta siostrê:

Nastolatka - po chwil zastanowie-
nia i bez entuzjazmu - odpowiada:

Czy na
pewno chcesz tam iœæ?

Chcê byæ tam, gdzie

wszyscy…

Chcê…

Wysiad³a z pojazdu i
pobieg³a ku koœcio³owi bez
ogl¹dania siê na ukochanego
brata.

Zapewne zda³a sobie spra-
wê, ¿e pozostaj¹c „pomiêdzy swe-
mi”, nie mo¿e byæ od nich ró¿na.
Adam ma prawo post¹piæ wedle
w³asnego sumienia, bo jest doros-
³y i wybra³ ¿ycie poza rodzin¹, za
granic¹. Ona zaœ pozostaje w
œwiecie, którego byæ mo¿e nie
akceptuje, ale by przetrwaæ, musi
przyj¹æ jego zasady za swoje. I to
ona - jak rozumiem - jest „osi¹”

filmu, bo uosabia zasadê dwu sumieñ.
Dziewczyna, jeœli chce byæ zaakceptowana przez

otoczenie, musi mentalnie siê do niego upodobniæ. Byæ
mo¿e podejrzewa, ¿e jak starszej (zamê¿nej) siostrze, nie
uda siê jej wyjœæ ze œwiata, w którym prawo do bycia sob¹

pozostaje pustym pojêciem. Lu-
dzie w tym œwiecie nie chc¹
zmian i nie s¹ zdolni do kompro-
misów. Boj¹ siê wszystkiego in-
nego i obcego, a wiêc tego, czego
nie znaj¹. Podobnie, jak in¿. Ma-
moñ nie lubi³ piosenek, których
nie zna³.

- wypowiedziane
przez nastolatkê - odebra³em jako
akt kapitulacji przed prowincjo-
naln¹ mentalnoœci¹. Przed nie-
uchronnym zaaprobowaniem ¿y-
cia wedle zasady dwóch sumieñ.
Pierwszego, odœwiêtnego i ofic-
jalnego, przyjmuj¹cego Dekalog

oraz wszelkie prawa boskie i ludzkie tylko na pokaz,
zewnêtrznie. I tego drugiego, powszedniego, ale
wa¿niejszego - sumienia zezwalaj¹cego ¿yæ wedle regu³
obowi¹zuj¹cych w danym œrodowisku, „bycia jak inni”.

*
Jeœli, mimo wszystko, zaœmiejecie siê na tym filmie, to

bêdziecie siê œmiali z ludzi, których zapewne dobrze znacie.
Amo¿e nawet sami z siebie?

Gdy ogl¹da³em „Cich¹ noc” w siedleckim kinie, nie
s³ysza³em na widowni œmichów-chichów w ¿adnym mo-
mencie projekcji…

Krzysztof Mazur
Ÿród³o zdjêæ: http://www.filmweb.pl/film/Cicha+noc-

2017-790309

Z karpiem w tytule*
Rosja wspó³czesna, dalszy ci¹g traumy po

zawaleniu siê œwiata radzieckiego.

Z ma³ego miasteczka wyjechali m³odzi i ambitni,
zostali emeryci (g³ównie wdowy) i alkoholicy. Rze-
czywistoœæ pokazana bez ubarwieñ: ¿ycie z dnia na dzieñ,
stare domy, o które nikt nie dba, b³oto na podwórzach,

ka¿dy, kto ma choæ odrobinê w³adzy nad innymi (skle-
powa, urzêdniczka stanu cywilnego), wykorzystuje swoj¹
przewagê. Licz¹ siê: pieni¹dz, papier, miejsce w hierarchii,
znajomoœci, ³apówki - to dziêki tym „argumentom” mo¿na
za³atwiæ rzeczy niemo¿liwe, nawet zaœwiadczenie o w³as-
nej œmierci.
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Starsi, pozbawieni wsparcia m³odych, licz¹ na siebie
nawzajem - na s¹siadkê czy przyjació³kê, która zaniepokoi
siê, dlaczego z domu obok od kilku dni nikt nie wychodzi.
Doros³e dzieci „nie maj¹ czasu”, zajête (w¹tpliw¹) karier¹
w mieœcie lub choæby tylko poszukiwaniem tam w³asnego
miejsca. Nieudacznicy, którzy nie zdo³ali siê wyrwaæ do
„lepszego œwiata”, ¿yj¹ na koszt babæ-emerytek, ale w za-
mian nie daj¹ nadziei na pomoc. Jeœli wiêzy rodzinne zawo-
dz¹, jeœli nie wiadomo ju¿, co jest z³e, a co dobre - jak mówi
jedna z bohaterek filmu - to czy osta³o siê coœ niewzruszo-
nego, na czym cz³owiek w potrzebie mo¿e siê oprzeæ? To
jedno z retorycznych pytañ stawianych przez twórców tego
obrazu.

Bohaterka filmu - emerytowana nauczycielka - posta-
nawia sama przygotowaæ swój pogrzeb, bo nie mo¿e i nie
chce liczyæ na syna - jedynaka. Kupi³a ju¿ trumnê, przygo-
towa³a stypê, zap³aci³a za wykopanie grobu, a przede
wszystkim za wypisanie aktu zgonu za ¿ycia - wszystko po
to, by „bardzo zajêty” syn nie mia³ k³opotu z jej pocho-
waniem.

Ten pojawia siê dopiero na wiadomoœæ o œmierci matki,
choæ informacja okaza³a siê przesadzona. W natychmias-
towym powrocie do miasta przeszkadza mu… karp - niemy
bohater tej opowieœci. Ryba p³ywaj¹ca w miednicy po³yka
kluczyk od eleganckiego samochodu m³odego cz³owieka.
Matka broni jej przed wypatroszeniem, a inne próby odzys-
kania zguby okazuj¹ siê nieskuteczne.

Film zapowiadano jako dramat, którego bohaterka na
wiadomoœæ o swojej œmiertelnej chorobie próbuje po raz os-
tatni zadecydowaæ o w³asnym ¿yciu. Zazwyczaj tego rodza-
ju „zajawki” niczego sensownego nie mówi¹ o dziele, a
czêsto wprowadzaj¹ w b³¹d. Tak jest i w tym przypadku.
G³ówna postaæ utworu, bardziej zas³uguj¹cego na miano
komediodramatu, nie doznaje wewnêtrznej przemiany na-
wet w sytuacji ¿egnania siê z ¿yciem. Do koñca próbuje roz-
strzygaæ za innych, nie pozostawiaj¹c im marginesu na
w³asn¹ inicjatywê. Nie pozwala nikomu braæ odpowiedzial-
noœci za bieg wydarzeñ, bo przecie¿ ona sama, wszystko
sama…

Tymczasem to do jej syna, od dzieciñstwa chronionego
przez matkê przed z³ymi wp³ywami rzeczywistoœci, przez-
naczonego przez ni¹ do „lepszego” ¿ycia, coœ zaczyna do-
cieraæ. Gdy zatrzymuje siê w biegu, bo nagle nie ma dostêpu
do samochodu i zatrzaœniêtych w nim „niezbêdnych” gad-
¿etów (telefon, karty bankomatowe)… Gdy spotyka pijacz-
kê, w której rozpoznaje obiekt dawnych uczuæ, a z któr¹
matka nie pozwoli³a mu siê ¿eniæ, „bo co go czeka w tej
dziurze”…

Byæ mo¿e koñcówka historii, w której syn bohaterki
wpuszcza do rzeki karpia (z kluczem do auta w brzuchu),
wypada naiwnie. Ale czy inne i jakiekolwiek zakoñczenie
jest mo¿liwe? Ze œmierci¹ matki (w ostatnim kadrze) syn
staje wobec potrzeby zdecydowania o swoim ¿yciu. Za-
pewne nie wróci do œwiata, w którym pieni¹dze trzyma siê
zawiniête za ikon¹ œw. Miko³aja. Ale czy wyœcig szczurów,
w którym bra³ udzia³ i do którego przekonywa³ innych, mia³
g³êbszy sens?

Twórcy filmu z karpiem w tytule po raz kolejny, jak
wielu przed nimi w rosyjskiej kinematografii po rozpadzie
radzieckiego imperium, pokazuj¹ swój kraj na rozdro¿u i
stawiaj¹ pytania, na które trudno znaleŸæ odpowiedŸ.

Hanna Œwieszczakowska

*Karp rozmro¿ony, dramat, Rosja 2017, re¿. W³adimir
Kott, scenariusz: W³adimir Kott i in., zdjêcia: Michai³
Agranowicz, w rolach g³ównych: Marina Nieje³owa, Jelena
Michaj³owna, Alisa Frejndlich, Jewgienij Mironow i in.,
projekcja: 11 Festiwal Sputnik nad Polsk¹ (2017/2018)

grafika Karolina Sad³o, studentka II roku edukacji artystycznej
w zakresie sztuk plastycznych (kartka wydana przez

Wydzia³ Humanistyczny UPH w Siedlcach)

Jeœli chcesz dostawaæ zaproszenia
na pokazy Uniwersyteckiego Dyskusyjnego

Klubu Filmowego „Uwa¿noœæ”,
napisz do dr. Jacka Jêdrzejewicza:

j.jedrzejewicz@onet.eu

Mistrzowie muzyki dla kina
Kinomaniacy znaj¹ z pewnoœci¹ nazwiska wielu re¿y-

serów, scenarzystów czy aktorów. Niektórzy kojarz¹ kom-
pozytorów, wiêkszoœæ mi³oœników X muzy pamiêta takich
autorów jak: czy , który
zas³yn¹³ jako twórca muzyki do wizjonerskich filmów

.
Niektórzy muzycy nie dali siê zaszufladkowaæ jako

kompozytorzy filmowi, g³ównie chyba dlatego, ¿e takiego

Vangelis, Morricone, Rota Nyman

Petera Greenawaya

zadania podejmowali siê w wyj¹tkowych wypadkach. Kto
by kiedyœ pomyœla³, ¿e napisze muzykê do
kolejnej adaptacji „Draculi”, ¿e stworzy mu-
zykê do serialu „Leftovers”, a z Radiohead
równie¿ pokusi siê o ilustrowanie obrazów dŸwiêkiem?

Romans muzyków z kinem trwa od pocz¹tku jego ist-
nienia. Filmy nawet w swej niemej epoce nie mog³y obyæ
siê bez utworów muzycznych. Pocz¹tkowo œcie¿kê dŸwiê-

Wojciech Kilar
Max Richter
Thom Yorke
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Australii. Na dziwnym, pus-
tynnym lotnisku l¹duje wielki
samolot, z którego wychodzi
trêbacz Billy Cross - grany
przez Milesa Davisa - i rozpo-
czyna koncert dla mikrosko-
pijnej grupy miejscowych - w
tym dla g³ównego bohatera
filmu.

Muzyka dobrze siê broni w
oderwaniu od obrazu, mo¿na
nawet zaryzykowaæ twier-
dzenie, ¿e jeœli film bêdzie
zapamiêtany, to tylko dziêki
niej. To inny Miles ni¿ w
„Wind¹ na szafot” - elektryczny,

nawet lekko popowy, ale równie intryguj¹cy, jak ten
wczeœniejszy - klasyczny i surowy. Warto pamiêtaæ, ¿e
wspó³twórc¹ tej nietuzinkowej œcie¿ki dŸwiêkowej by³

, uznany autor muzyki filmowej oraz
kompozytor i aran¿er.

Trzeci z filmów, w odró¿nieniu od „Dingo”, warto
obej

Michel Legrand

„Sjesta”

rzeæ chocia¿by dla doborowej obsady i lekko oni-
rycznego scenariusza, a ju¿ z pewnoœci¹ dla muzyki Milesa
Davisa. WyobraŸcie sobie sami: naga, ranna i posiniaczona
kobieta budzi siê na p³ycie lotniska nic nie pamiêtaj¹c.
Obok le¿y jej zakrwawiona suknia. Bohaterka rusza na
poszukiwanie odpowiedzi, co siê z ni¹ sta³o. Dalsza akcja
bywa jeszcze dziwniejsza, a wydarzeniom towarzyszy
genialna muzyka. Ten film to „Sjesta” -
oniryczna podró¿ w g³¹b ludzkiej duszy, wieloznaczna,
miejscami zagmatwana i symboliczna.

Mówi siê, ¿e Miles Davis nie stworzy³ muzyki do tego
filmu, ¿e dogra³ jedynie partie tr¹bki i podpisa³ siê jako
autor p³yty. Drugim z autorów sygnuj¹cych p³ytê jest
wybitny jazzman . Trochê to siê kojarzy z
pracowniami wielkich mistrzów malarstwa, w których ucz-
niowie malowali obrazy, mistrz nanosi³ ostatnie poprawki i
sygnowa³ dzie³o swoim nazwiskiem. Bez wzglêdu na to,
kto pope³ni³ muzykê do „Sjesty”, stworzy³ dzie³o wybitne.
Na p³ycie s³ychaæ echa jednej z moich ulubionych p³yt
Davisa „Sketches of Spain”, czuje siê pasjê, niepokój i uko-
jenie. Warto zacz¹æ od muzyki, od p³yty, a potem zapoznaæ
siê z filmem, muzyka bowiem wiele zyskuje, kiedy mo¿e-
my jej pos³uchaæ w skupieniu i w ca³oœci.

Zachêcam do zwracania uwagi, kto jest autorem mu-
zyki do ogl¹danych filmów - szczególnie kiedy œcie¿ki
dŸwiêkowe tworzyli artyœci, a nie rzemieœlnicy.

tekst i zdjêcie

Mary Lambert

Marcus Miller

Artur Cyruk

od redakcji:Autor artyku³u otrzymuje nagrodê w postaci
ksi¹¿ki Jacka Jêdrzejewicza „Prze³om wieków w kinie”, wyd.
UPH, Siedlce 2018 wraz z dedykacj¹

kow¹ tworzy³ na ¿ywo taper
graj¹c na pianinie czy skrzyp-
cach. Zamiast niego grywa³y
równie¿ grupy, czy orkiestry, a
w najskromniejszym wydaniu
gdzieœ w k¹cie sali kinowej
przygrywa³ patefon. Wraz z nas-
taniem dŸwiêku p³yn¹cego
wprost z ekranów otworzy³o siê
nowe pole dzia³ania dla mu-
zyków, czêsto najs³ynniejszych
twórców. Wœród nich znalaz³ siê

- genialny trêbacz i
kompozytor jazzowy.

Legenda g³osi, ¿e kiedy Miles Davis dosta³
propozycjê nagrania œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu

„Wind¹ na szafot”, postanowi³ podejœæ do
tego bezkompromisowo. Mistrz zebra³ muzyków,
zaopatrzy³ siê w du¿e iloœci pewnego bia³ego proszku i
ogl¹daj¹c film, w czasie jednego podejœcia, nagra³ ca³y
album. Inna z wersji, przytoczona w oficjalnej biografii
Davisa mówi, ¿e p³ytê nagrywano w najbardziej
obskurnym pomieszczeniu, jakie uda³o siê znaleŸæ w
owym czasie w Pary¿u. Pewnie by³o zupe³nie inaczej -
profesjonalnie i nieatrakcyjnie, za to efekt przeszed³
najœmielsze oczekiwania.

„Wind¹ na szafot” to jedna z ciekawszych p³yt Milesa
Davisa, a jednoczeœnie przyk³ad doskona³ej synergii
dŸwiêku i obrazu. Kryminalna historia

Miles Davis

„Wind¹ na szafo t”

Louisse'a Malle

dziej¹ca siê w
Pary¿u lat szeœædziesi¹tych, kiedy by³ on œwiatow¹ stolic¹
mody, stylu i kultury, nie tyle jest uzupe³niana przez
muzykê, co rozgrywa siê wraz z ni¹. Ogl¹daj¹c dzisiaj ten
film mamy wra¿enie, ¿e wszystko stanowi ca³oœæ, a nie ¿e
muzykê „doklejono” do gotowego dzie³a.

Wielkoœæ filmowej muzyki poznaæ mo¿na po tym, ¿e
¿yje ona te¿ jako twór samoistny, oderwany od sali
kinowej. Œcie¿ka dŸwiêkowa stworzona przez jazzmana
wspaniale znosi tê próbê, jest doskona³a równie¿ jako
samodzielny utwór muzyczny i jako jedna z p³yt w
dyskografii mistrza. Dowodem na to s¹ liczne reedycje,
wydania w ró¿nych kompilacjach, poszukiwania i
publikowanie „odrzutów” z sesji nagraniowej; w sumie
doœæ rzadki przypadek, kiedy i film, i muzyka do niego
bardzo dobrze znios³y próbê czasu.

Chyba nikt ju¿ nie pamiêta treœci tego filmu. W wiel-
kim skrócie to historia o poszukiwaniu drogi do mistrza, o
pasji i zauroczeniu muzyk¹; przynajmniej ja go tak zapa-
miêta³em. Nawet w najwiêkszych serwisach filmowych
pró¿no szukaæ dobrego streszczenia „Dingo”

- po prostu film nie zaintrygowa³ niczym. Prawie ni-
czym, bo muzyka obroni³a siê i pozosta³a atrakcyjna do
dziœ. Warto te¿ obejrzeæ scenê przylotu mistrza tr¹bki do

„Dingo”

Rolfa de
Heer
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Wspólny œwiêty Polaków i Czechów
W wielu zak¹tkach kraju i za gra-

nic¹ mo¿na podziwiaæ wizerunki œw.
Jana Nepomucena w formie figurek w
kapliczkach, na coko³ach, obrazach, czy
feretronach. Rzadziej zobaczymy tego
œwiêtego w postaci figur na sarkofa-
gach. W Polsce najwiêcej jego wize-
runków znajduje siê na Dolnym Œl¹sku.
Mo¿e dlatego, ¿e ogromnym kultem
cieszy siê ten œwiêty w Czechach. Kim
by³ i dlaczego zosta³ kanonizowany?

Jan Nepomucen znany i nieznany

Od wielu lat wyszukujê i odwiedzam
miejsca z wizerunkami œw. Jana Nepomu-
cena. S¹ wykonane z materia³ów charak-
terystycznych dla lokalnej architektury
sakralnej - na Dolnym Œl¹sku z piaskowca,
a na Kurpiach z drewna. Podziwiaj¹c
dzie³a sztuki ludowej i profesjonalnej
przedstawiaj¹ce œw. Jana Nepomucena
mam okazjê poznawaæ jego dzieje, a przy
okazji miejscowe zwyczaje, kulturê i
tradycjê.

Nie wiadomo, kiedy dok³adnie siê
urodzi³: Ÿród³a najczêœciej wymieniaj¹, ¿e
sta³o siê to pomiêdzy latami 1340 a 1350 w rodzinie
niemieckich kolonistów w miejscowoœci Pomuk (dzisiejszy
Nepomuk) w Czechach. Rodzinny dom Jana Nepomucena
sta³ w miejscu, gdzie dziœ wznosi siê koœció³ pod jego
wezwaniem. Ojciec póŸniejszego œwiêtego, Wolfgang, w
latach 1355-1367 pe³ni³ urz¹d so³tysa i mia³ prawo (nadane
przez opata pomuckiego klasztoru) s¹dzenia przestêpców
z³apanych w klasztornym maj¹tku.

Pierwsz¹ informacjê o œw. Janie jako o kleryku znajdu-
jemy w 1370 roku. Dziesiêæ lat póŸniej zosta³ wyœwiêcony
na kap³ana i obj¹³ probostwo w parafii przy koœciele pw. œw.
Gaw³a w Pradze. W latach 1381-1387 studiowa³ prawo na
uniwersytecie w Pradze. Potem pobiera³ nauki w Padwie
sk¹d, po szeœciu latach studiów, wróci³ do Pragi z tytu³em
doktora. Wyniesiony do godnoœci
kanonika zosta³ ulokowany w koœ-
ciele pw. œw. Idziego. Przebywa³
jeszcze krótko w parafiach pw. œw.
Paw³a i Piotra w Wyszehradzie i w
miejscowoœci Zatoc. Na mocy
postanowienia metropolity pras-
kiego abp. Jana Jenštejna (w³. Ja-
na z Jenštejnu), z 20 wrzeœnia
1389 roku, zosta³ wikariuszem ge-
neralnym w katedrze pw. œw. Wita
w Pradze.

W tym czasie w Czechach,
po œmierci Karola IV, na tron
wst¹pi³ Wac³aw IV Luksembur-
ski, znany z niemoralnego
postêpowania i Ÿle skrywanej
niechêci do Koœcio³a Rzymsko-

katolickiego. Choæ oficjalnie nigdy nie
wypowiedzia³ siê przeciwko papie¿om -
uwa¿anym za tzw. prawych (Urban VI i
Bonifacy IX) - to tajnie pertraktowa³ z
antypapie¿em Klemensem VII. Maj¹c od-
mienne pogl¹dy na sprawy duchowe pro-
wadzi³ d³ugotrwa³e spory z arcybiskupem
Pragi. Celem monarchy by³o bowiem pod-
porz¹dkowanie sobie czeskiego ducho-
wieñstwa, czemu stanowczo sprzeciwia³
siê abp Jenštejn - broni¹c niezale¿noœci
Koœcio³a od w³adzy œwieckiej.

Zofi¹ - ma³¿onk¹
w³adcy. Królowa, jak bywa³o w tamtych
czasach, radzi³a siê spowiednika w spra-
wach ¿ycia rodzinnego i ma³¿eñskiego.
Szczególnie ¿e król Wac³aw IV, d¹¿¹c do

umacniania i poszerzania swej w³adzy, wiód³ bogate ¿ycie
towarzyskie i nie stroni³ od kobiet.

W tym czasie relacje miêdzy w³adc¹ pañstwa a
zwierzchnikami Koœcio³a by³y z³e. Ksi¹dz Jan znalaz³ siê
miêdzy przys³owiowym „m³otem a kowad³em”. Zwi¹zany
kap³añstwem z Koœcio³em i przestrzegaj¹cy jego nauk w
sposób bezkompromisowy, czêsto miewa³ odmienne zda-
nie, ni¿ monarcha. Dlatego te¿ z czasem - obok abp. Jenštej-
na - znalaz³ siê w krêgu osób znienawidzonych przez króla.
Ponadto by³ to w Czechach okres intensywnej dzia³alnoœci
Jana Husa (uwa¿anego dziœ za prekursora Reformacji).
G³oszone przez niego pogl¹dy Wac³aw IV aprobowa³ i (co
wa¿ne) u¿ywa³ ich jako argumentów

Jan Nepomucen, z racji pe³nionej
funkcji, mia³ czêsty kontakt z cz³onkami
dworu królewskiego i zna³ zapatrywania
króla na sprawy wiary oraz zwierzchnictwa
papie¿a. Ksi¹dz Jan nie zgadza³ siê ze sta-
nowiskiem w³adcy i nie kry³ swoich pogl¹-
dów, przez co nie cieszy³ siê jego sympati¹.
Paradoksalnie, na z³y wizerunek Jana w
oczach króla negatywnie wp³ywa³y dobre
relacje duchownego z

Piêæ cnót mêczennika

w walce z Koœcio³em
rzymskim, co tylko pogarsza³o re-
lacje miêdzy monarch¹ a ks. Ja-
nem Nepomucenem.

Zaogniaj¹cy siê konflikt po-
miêdzy arcybiskupem a królem
sprawi³, ¿e ks. Jan Nepomucen
(wraz z dwoma innymi kap³anami)
zosta³ uwiêziony i poddany tor-
turom. W czasie tortur nie chcia³
sprzeniewierzyæ siê naukom Koœ-
cio³a, któremu s³u¿y³. Jak s¹dzi
czêœæ historyków, nie wyjawi³
treœci spowiedzi królowej Zofii,
choæ poznania jej poufnych
zwierzeñ „u konfesjona³u” mia³
domagaæ siê król od spowiednika.

RzeŸba œw. Jana Nepomucena
na Moœcie Karola w Pradze

rzadki wizerunek œw. Jana Nepomucena,
koœció³ pw. œw. Jerzego w Pradze,

o³tarz w bocznej kaplicy

RÓ¯NORODNOŒÆ WZBOGACA
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Ksi¹dz Jan Nepomucen zgin¹³
œmierci¹ mêczeñsk¹ 20 marca 1393 roku
(oko³o dziewi¹tej wieczorem), gdy skato-
wanego, ale jeszcze ¿ywego, wrzucono go
z Mostu Karola do We³tawy. Wczeœniej
przywi¹zano mu do nogi kamieñ m³yñski,
aby szybko uton¹³, a cia³o pozosta³o na
dnie rzeki.

Jak g³osi legenda, gdy cia³o spada³o,
kamieñ urwa³ siê i z impetem wpad³ do
rzeki. Huk by³ ogromny, a w spienionej
wodzie obserwuj¹cy egzekucjê gapie mie-
li dojrzeæ gwiazdy. St¹d te¿ w wizerun-
kach Jana Nepomucena widnieje nad jego
g³ow¹ aureola z³o¿ona z piêciu gwiazd.
Niektórzy twierdz¹, ¿e s¹ to symbole piê-
ciu cnót mêczennika: pobo¿noœci, pokory,
dyskrecji, pilnoœci i mi³osierdzia.

Wed³ug przekazu, cia³o Jana Nepo-
mucena zosta³o odnalezione 17 kwietnia
1393 roku. Tymczasowo pochowano je w
koœciele pw. œw. Krzy¿a. Nastêpnie, praw-
dopodobnie w listopadzie 1396 roku,
przeniesiono je do praskiej katedry pw.
œw. Wita. Grób przysz³ego œwiêtego
zwieñczono marmurowym kamieniem, na
którym wyryto: .

31 maja 1721 roku w Rzymie, w obecnoœci rzesz wier-
nych, og³oszono Jana Nepomucena b³ogos³awionym. Aktu
kanonizacji dope³niono w Czechach, a uroczystoœci trwa³y
10 dni (9 -19 paŸdziernika 1729 r.) Wtedy to papie¿ Bene-
dykt XII stwierdzi³, ¿e przyczyn¹ mêczeñstwa by³o docho-
wanie tajemnicy spowiedzi. Jednak nie mo¿na zapominaæ o
wp³ywie na tragiczny los Jana Nepomucena tak¿e atmos-
fery tamtej epoki, a przede wszystkim dzia³alnoœci Jana
Husa oraz relacji króla Wac³awa IV z Koœcio³em Rzymsko-
katolickim.

W ikonografii œw. Jan Nepomucen jest przedstawiany
jako osoba duchowna w sutannie, na ra-
mionach ma rokietê (p³aszcz) z grono-
stajów, stu³ê, na g³owie biret, na nogach
eleganckie buty, a w rêku ga³¹zkê pal-
mow¹ - symbol mêczeñstwa. Wzrokiem
adoruje krucyfiks. Przedstawiany bywa z
palcem wskazuj¹cym na ustach jako
symbolem dochowania tajemnicy oraz z
aureol¹ z piêciu gwiazd.

Najs³ynniejszym i chyba klasycz-
nym wizerunkiem œw. Jana Nepomucena
jest rzeŸba na Moœcie Karola w Pradze.
Jednak na cokole b³êdnie zapisano datê
œmierci; w 1480 roku dziekan kapitu³y
praskiej, Jan z Krumlova, spisuj¹c dzieje
œwiêtego z pamiêci, pomyli³ siê o dziesiêæ
lat. Zaœ w Polsce, wed³ug opinii czêœci
znawców przedmiotu, najwa¿niejszym
wizerunkiem œw. Jana Nepomucena jest
rzeŸba ustawiona na rynku w Che³msku

Iohannes Pomuk

Wystarczy przy³o¿yæ rêkê…

Œl¹skim. Trudno jednak rozstrzygn¹æ,
które przedstawienie œwiêtego jest naj-
³adniejsze.

Œw. Jan Nepomucen jest patronem
Czech, spowiedników, szczerej spowie-
dzi, dobrej s³awy i ton¹cych oraz orêdow-
nikiem podczas powodzi. Jest tak¿e patro-
nem mostów. Wed³ug tradycji ludowej,
chroni pola i zasiewy przed powodzi¹, ale
i susz¹. Na przyk³ad we wsi Wola Wodyñ-
ska pod Siedlcami, przez któr¹ przep³ywa
rzeczka Witka, okoliczne pola i siedliska
by³y ci¹gle przez ni¹ zalewane. Miejscowi
postawili wiêc nad brzegiem kapliczkê z
podobizn¹ œw. Jana Nepomucena i podob-
no od tamtego czasu rzeka przesta³a wyle-
waæ. Do dziœ mo¿na spotkaæ figury Jana
Nepomucena w s¹siedztwie mostów, rzek,
ale równie¿ na placach publicznych i koœ-
cielnych oraz na skrzy¿owaniach dróg.

Z kultem œw. Jana Nepomucena
zwi¹zany jest zwyczaj przyk³adania rêki
do tablicy umieszczonej na cokole jego fi-
gury na Moœcie Karola w Pradze. Wed³ug
legendy, temu kto jednoczeœnie wypowie
proœbê, spe³ni siê ona.

Wiele osób odwiedzaj¹cych miejsca
z wizerunkiem œw. Jana Nepomucena za-

wiesza na ogrodzeniach k³ódeczki z ¿yczeniami, imionami i
proœbami. K³ódeczki symbolizuj¹ tajemnicê, coœ zamkniê-
tego, co nie powinno ujrzeæ œwiat³a dziennego.

Wiele jest legend i mitów, a mo¿e i faktów zwi¹zanych
ze wstawiennictwem œw. Jana Nepomucena. Jedne s¹ bar-
dziej, inne mniej wiarygodne. Jednak wiara w to, ¿e Jan z
Pomuka opiekuje siê ludŸmi, pozostaje ¿ywa.

*
Tajemniczoœci postaci Jana Nepomucena dodaje fakt,

¿e ¿y³ w XIV wieku, kiedy Ÿróde³ pisanych tworzono nie-
wiele. Wiele wspomnieñ utrwalono po latach na podstawie
ustnych przekazów, zawieraj¹ wiêc b³êdy, wp³ywaj¹ na at-

mosferê niejasnoœci wokó³ œwiêtego i
sk³aniaj¹ do stawiania pytañ.

W Polsce postaæ œw. Jana Nepomu-
cena nie jest tak znana, jak w Czechach, o
czym przekonywa³em siê w czasie podró-
¿y po kraju. Miejscowi nie kojarz¹ Nepo-
mucena z figurk¹, jaka znajduje siê na ich
terenie. Czêsto, w czasie poszukiwañ wi-
zerunków Jana, musia³em opisywaæ jak
wygl¹da ten œwiêty, aby mieszkañcy mog-
li go wskazaæ. Ale ju¿ na proste pytania
zwi¹zane z histori¹ figurki nie umieli od-
powiedzieæ.

Wielokrotnie spotka³em siê z myle-
niem Jana Nepomucena z innymi œwiêty-
mi. Brak wiedzy wykazywa³y osoby, któ-
re, jakby siê zdawa³o, powinny j¹ posia-
daæ. Tym bardziej historia œwiêtego,
wspólnego dla tradycji polskiej i czeskiej,
zas³uguje na popularyzacjê.

tekst i zdjêcia Miros³aw Chmielewski

œw. Jan Nepomucen
- kapliczka z figurk¹ XIX w.

Pruszyn, pow. siedlecki

œw. Jan Nepomucen z piaskowca,
figura barokowa z XVIII w.,

na rynku w Che³msku Œl¹skim,
pow. Kamienna Góra
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Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e Pawe³ Osiñski, absolwent
warszawskiejASPz 1986 roku, który dopiero niedawno
mia³ pierwsz¹ indywidualn¹ wystawê dziêki œmia³ej
inicjatywie Galerii Quadrillion, zas³uguje na wiele uwa-
gi. Jego twórczoœæ wzbudzi³a u mnie tak du¿e zaintere-
sowanie, ¿e pokusi³am siê o jej charakterystykê na
przyk³adzie kilku wybranych prac.

Caravaggio czy Leonardo da Vinci

Jednoczeœnie chcia³am pokazaæ, na czym polega pra-
ca historyka sztuki, jak analizuje kolejne dzie³a i odszyf-
rowuje je w poszukiwaniu ukrytych znaczeñ. Moj¹ wypo-
wiedŸ mo¿na tak¿e potraktowaæ jako wyk³ad z historii
malarstwa, gdy¿ bêdê wspominaæ o takich s³awach, jak:

.
Pawe³ Osiñski odwo³uje siê do twórczoœci wielkich

poprzedników, lecz jako artysta wspó³czesny reprezentuje
ca³kiem odmienny stosunek do œwiata i sztuki. Ten wirtuoz,
dbaj¹cy o najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania swoich dzie³, z ³at-
woœci¹ i swobod¹ „porusza siê” po ró¿norodnej tematyce.
Jego obrazy nacechowane s¹ bogat¹, z³o¿on¹ i nie³atw¹ do
odczytania symbolik¹. Pojawiaj¹ siê w nich w¹tki filo-
zoficzne, eschatologiczne, motywy ikonograficzne znane
ze sztuki chrzeœcijañskiej.

Wszechstronnoœæ artysty wyra¿a siê w szerokim i
doskonale zgranym repertuarze œrodków wyrazu. Jego pra-
ce s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem formalnym, treœciowym
i plastycznym. Dziêki temu podziwiamy je jak szlachetne
kamienie w wielobarwnej mozaice.

Idea

Do-
natella Andrei del Verrocchio

Archicrator

Spogl¹daj¹c na jeŸdŸca z dobytym mieczem nie
sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e obraz formalnie nawi¹zuje
do tematu renesansowych pos¹gów konnych. Wystarczy
spojrzeæ na monumenty, które wysz³y spod d³uta

, a jeszcze bardziej . Podo-
bieñstwo dotyczy zarówno uk³adu figur, ich charakterys-
tycznego upozowania, jak i kolorystyki nasuwaj¹cej silne
skojarzenia z patyn¹ pokrywaj¹c¹ br¹z. Choæ wyobra¿enie
artysty wykazuje pewne zwi¹zki z tymi wzorami, to w
¿adnym wypadku nie naœladuje ich.

Bohater nie posiada bogato zdobionej zbroi, bêd¹cej
manifestacj¹ pozycji czy w³adzy. Przeciwnie, artysta poz-
bawia go orê¿a i okala jego g³owê œwietlistym nimbem,
bêd¹cym w istocie centrum ideowym dzie³a, miejscem
rodz¹cych siê myœli. Nie bez znaczenia pozostaje fioletowa
poœwiata oznaczaj¹ca obfitoœæ koncepcji i bogactwo du-
chowe - w³aœciwe ludziom o nadprzeciêtnych zdolnoœciach
oraz poszukuj¹cym odpowiedzi na pytania egzystencjalne.

Czy artysta, tak¿e filozof z wykszta³cenia, zawar³
tutaj refleksje bêd¹ce pochodn¹ w³asnych doœwiadczeñ?

To jedna z najbardziej interesuj¹cych prac artysty pod
wzglêdem ikonograficznym. Nawi¹zuje do rozpowszech-
nionego w sztuce chrzeœcijañskiej motywu Chrystusa Pan-
tokratora, przedstawianego jako w³adca i sêdzia Wszech-

œwiata. Jeszcze wiêcej wskazówek dostarcza nam ³aciñski
napis umieszczony w podwójnym nimbie, potwierdzaj¹cy,
¿e bezpoœrednich odniesieñ mo¿emy dopatrywaæ siê w
XIII-wiecznej mozaice z Bazyliki œw. Paw³a za Murami w
Rzymie. Tam bowiem, na œcianie apsydy, uwieczniono
siedz¹cego na tronie Zbawiciela, który przyjmuje wiernych
w otoczeniu czterech aposto³ów: Piotra, Paw³a, Andrzeja i
£ukasza. Ka¿demu towarzyszy zwój z ³aciñsk¹ inskrypcj¹.

Dla nas najistotniejsza jest treœæ zaczerpniêta z Listu
do Filipian 2,10, któr¹ prezentuje œw. Pawe³: „IN NOMINE
IESU OMNE GENUFLECTATUR CAELESTIUM
TERESTRIUM ET INFERNORUM”, co znaczy „Aby na
imiê Jezus zgiê³o siê ka¿de kolano istot niebieskich, ziem-
skich i podziemnych”. To w³aœnie j¹ umieszcza na swoim
obrazie Osiñski, lecz nie dos³ownie, ale w formie trawes-
tacji, st¹d nale¿y j¹ czytaæ: „Aby na s³owo ARTYSTA
zgiê³o siê ka¿de kolano istot niebieskich, ziemskich i
podziemnych”.

Mo¿e zawar³ tu przemyœlenia na temat roli artysty we
wspó³czesnym œwiecie? A mo¿e pobo¿ne ¿yczenie, aby
zmieni³ siê status twórców, czêsto tak bardzo niedo-
cenianych i marginalizowanych w hierarchii spo³ecznej?

To kolejny naznaczony mistycyzmem obraz Osiñ-
skiego. Odznacza siê bogat¹, niejednoznaczn¹ i trudn¹ do
uchwycenia symbolik¹. Na pierwszy rzut oka widzimy w
nim bogato dekorowany element architektoniczny w for-
mie nieprzedzielonego kolumn¹ biforium. Kotara umiesz-
czona w przeŸroczu zdaje siê oddzielaæ nas od rozleg³ego
krajobrazu w oddali. Przed ni¹ widzimy jedynie ³agodnie
opadaj¹cy ³añcuch i poni¿ej, zdawa³oby siê, skorupê
ziemsk¹.

Klucze do raju

£amanie kodu

Pawe³ Osiñski, 2011Archicrator,

GALERIA
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Ale czy tylko na tym opiera siê wymowa obrazu?
Moim zdaniem nie, a w poszukiwaniu ukrytej warstwy zna-
czeniowej postanowi³am odwo³aæ siê do tytu³u dzie³a:
„Klucze do raju”. Odnajdujê w nim aluzjê do s³ów wypo-
wiedzianych przez Jezusa do œw. Piotra: „Tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bê-
dzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie
rozwi¹zane w niebie” (Mt 16,19).

Byæ mo¿e zastanawiacie siê, gdzie s¹ te klucze?
Malarz nie przedstawi³ ich dos³ownie, a pos³u¿y³ siê gr¹
znaków. Wystarczy spojrzeæ na biforium. Dwa ³uki s¹ w
nim spiête zwornikiem, inaczej zwanym tak¿e KLU-
CZEM, a sama jego obecnoœæ mo¿e œwiadczyæ o dwois-
toœci. Do tego dochodzi rozgraniczenie pejza¿u i ³añcuch
przeznaczony do zwi¹zywania i rozwi¹zywania, tak w
niebie, jak i na ziemi.

W zestawieniu prac malarza nie mog³am pomin¹æ tej
realizacji. Uwa¿am bowiem, ¿e w tym na pozór skromnym
uk³adzie fa³d szat objawia siê mistrzostwo i kunszt artysty,
w tym jego dba³oœæ o detale. Ta sama precyzja i jakoœæ
wykonania, o któr¹ zabiegali najwiêksi artyœci poprzednich
stuleci!

Wystarczy wspomnieæ s³ynnego , o którym
Vasari pisa³, ¿e prowadzi³ studia szat postaci nak³adaj¹c na

Alba

Leonarda

gliniane figury sukna nas¹czone glin¹. I zaskakuj¹ce, choæ
mo¿e przesadzone, ¿e patrz¹c na obraz Osiñskiego dostrze-
gam w nim w³aœnie tak¹ spêkan¹ strukturê, ulepion¹ jakby
z gliny.

O wp³ywach sztuki renesansowego mistrza dobitnie
zaœwiadcza kolejny obraz:

Zwiastowanie

S¹d Ostateczny

Rogera van der Veydena

Anna Rudnicka

Tu nie ma cienia w¹tpliwoœci co do Ÿród³a inspiracji, z
którego czerpa³ autor w zakresie przedstawieniowym.
Obraz nie tylko otrzyma³ ten sam tytu³, co pierwsze dzie³o
namalowane przez Leonarda, ale z wielk¹ precyzj¹ odtwo-
rzono w nim sylwetkê Archanio³a Gabriela, choæ nie poje-
dynczo, a w zwielokrotnionej, potrójnej wersji.

Zarówno postaæ Marii, jak i pozosta³e elementy wy-
eliminowano, zastêpuj¹c je ciemnym, niemal monochro-
matycznym t³em. Anio³, doskonale znany z przedstawienia
da Vinci, ukazany jest w pozycji klêcz¹cej, z rêk¹ uniesion¹
w geœcie pozdrowienia, w chwili, gdy przekazuje pos³anie.
Bia³a lilia w jego lewej rêce jest znakiem Niepokalanego
Poczêcia Maryi.

Dlaczego autor zdecydowa³ siê na takie rozwi¹zanie
kompozycyjne? Byæ mo¿e dzia³a³ w myœl ³aciñskiej sen-
tencji NON PLUS ULTRA (nic nadto, nic poza tym
dochodz¹c do wniosku, ¿e ten element wystarczy, aby przy-
bli¿yæ charakter wydarzenia. Jego rangê wzmacnia liczba
trzy, powracaj¹ca w najwa¿niejszych scenach biblijnych, a
oznaczaj¹ca sacrum i obecnoœæ Trójcy Œwiêtej.

odsy³a do jednego z najbar-
dziej znanych dzie³ , sk³adaj¹-
cego siê z zasadniczej czêœci œrodkowej, dzielonej na trzy, i
dwóch par skrzyde³ ruchomych po bokach.

Pawe³ Osiñski stworzy³ w nieco mniejszej skali struk-
turê otwartego o³tarza z jego dziewiêcioma kwaterami. I
podobnie jak u niderlandzkiego mistrza, uwidacznia siê w
niej strefowoœæ wyra¿ona za pomoc¹ gamy intensywnych,
mocno nasyconych barw. Przewaga p³omiennych i œwiet-
listych barw podkreœla niebiañski charakter strefy zamiesz-
ka³ej przez anio³y i œwiêtych, a granat oznacza œwiat ziem-
ski, realny. Mo¿na nawet mówiæ o trójpoziomowej kompo-
zycji, bêd¹cej konsekwencj¹ hieratycznego uk³adu przed-
stawienia. Oœ centraln¹ zajmuje na górze ubrany w czer-
wone szaty Jezus Chrystus.

Ponownie ujawnia siê tutaj subtelna gra skojarze-
niowa autora z widzem, bazuj¹ca na jego wiedzy b¹dŸ su-
biektywnych przeœwiadczeniach. Jednoczeœnie jest to nie-
zbity dowód, i¿ pewne obrazy i symbole ze œwiata sztuki s¹
tak silnie zakorzenione w umys³owoœci ludzkiej, ¿e trudno
ich nie zidentyfikowaæ nawet bez znajomoœci tytu³u, czy
te¿ bez istotnych elementów kompozycyjnych.

)

Warto zwróciæ uwagê na coœ jeszcze… O ile w
„Zwiastowaniu” z XVI wieku mamy do czynienia z
³agodnym, równomiernym oœwietleniem, to obraz rodzi-
mego artysty wystawia mu doskona³e œwiadectwo znajo-
moœci tenebryzmu - powszechnej w XVII wieku odmiany
chiaroscuro, którego tradycja nawi¹zuje do twórczoœci

. W kompozycji tej wystêpuje bowiem ciemna
tonacja barwna, a postacie wydobyte s¹ z mrocznego t³a za
pomoc¹ ostrzejszego œwiat³ocienia.

Ca-
ravaggia

Zdjêcia z archiwum artysty

Na obrazie poœwiêconym tematyce S¹du Ostatecz-
nego poliptykowa konstrukcja

obrazy w kolorze na stronach 1 i 4 ok³adki, wiêcej prac:
osinski.com.pl

Pawe³ Osiñski, 2015Klucze do raju,
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Prawdziwa kobieta-
orkiestra? Tak, to ona! Z
zawodu oligofrenopedagog,
polonistka i doradca meto-
dyczny, a do tego wielka
mi³oœniczka sztuki.

Mieszka i tworzy w
Kwidzynie. Poza malar-
stwem pisze wiersze, scena-
riusze, gra amatorsko w te-
atrze. O sobie mówi, ¿e jest
„jak gobelin utkany z wielu
w¹tków” i tê cechê z powo-
dzeniem mo¿na przenieœæ na
obszary jej twórczoœci. Nie-
banalna kolorystyka i roz-
poznawalny styl
zgromadzi³y sze-
rokie grono odbior-
ców jej twórczoœci.

Na p³ótnie utr-
wala swoj¹ wizjê
rzeczywistoœci, w
której dominuj¹ ko-
biety. Szalenie nie-
banalne, trochê ilu-
zyjne i jakby nie z
tego œwiata, a zara-
zem bardzo sen-
sualne i magne-
tyczne. W ¿adnym
wypadku nie s¹ to
jednak konkretne
postacie, lecz pro-
jekcje wyobraŸni,
n i e k i e d y t y l k o
uwik³ane w narra-
cje, a jeœli ju¿, to w
te z pogranicza rze-
czywistoœci i fan-
tazji.

Intryguj¹ce s¹ ich pow³óczyste spojrzenia i nietu-
zinkowe fryzury, stroje utkane jakby z malarskiego jêzyka
form, lecz wydobywaj¹ce ich charakter. Sylwetki, zazwy-
czaj traktowane p³asz-
czyznowo i linearnie,
zamkniête s¹ w wyrazis-
tych formach.

Artystka z regu³y za-
pe³nia swoje p³ótna pla-
mami ¿ywych, œwietlis-
tych, zwykle silnie kont-
rastowych barw, które
czêstokroæ, w trosce o
czytelnoœæ obrazu, obwie-

dzione s¹ delikatnym konturem.
T³o najczêœciej jest w równym
stopniu odrealnione, co boha-
terki na nim umieszczone. Prze-
wa¿nie dominuj¹ w nim moty-
wy geometryczne, floralne i
bimorficzne, ale pozostaj¹ce w
œcis³ej korespondencji z posta-
ciami.

Kreacje Coco poddawane
s¹ artystycznej stylizacji, która
zazwyczaj polega na wykorzys-
taniu ró¿nych Ÿróde³ inspiracji.
Najbardziej czytelny i oczy-
wisty pod wzglêdem formalnym
jest wp³yw sztuki

. Z kolei silna
geometryzacja kszta³-
tów przywodzi na
myœl rozwi¹zania sto-
sowane przez kubis-
tów.

Ale jest coœ jesz-
cze… Ogromne zami-
³owanie do dekora-
cyjnoœci, stosowanie
barw intensywnych i
malowanie p³askimi
plamami kolorów, bez
prób stworzenia iluzji
przestrzeni, ka¿¹ szu-
kaæ analogii wœród fo-
wistów z

na czele.
Jego silnie „uprosz-
czone” kompozycje,
zbudowane w istocie z
plam koloru, czêsto
pozbawione s¹ zwi¹z-
ku z rzeczywistoœci¹.
Ten wyimaginowany

œwiat i sylwetki w nim wystêpuj¹ce dostrze¿emy równie¿ u
naszej artystki. Zaskakuje, ¿e postacie nierzadko s¹ powa¿-

ne, a mimo to niepozbawione
specyficznego humoru i
dowcipu.

Patrz¹c na obrazy Coco
doœwiadczam wra¿enia, ¿e
artystka nie tylko zrêcznie
¿ongluje elementami ró¿nych
kompozycji, lecz wypra-
cowa³a w³asny jêzyk plas-
tyczny do wyra¿ania ca³kiem
nowej jakoœci.

zdjêcia:

Modiglia-
niego, Gauguina czy Bank-

sy'ego

Henrym
Matisse'm

Anna Rudnicka
Coco Malarstwo

Coco Malarstwo
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O przyjaŸni

Ka¿dy ma kogoœ takiego, do kogo mo¿e zadzwoniæ
o drugiej w nocy i powiedzieæ: „Stary, mam problem.”
Co najlepsze, wie siê, ¿e ten ktoœ nie zostawi mnie z tym
problemem. Jedni zw¹ tak¹ osobê „ziomusiem”, „best
friendem”, „bratem”, ja zostanê przy starym okreœle-
niu – przyjaciel.

Ale ¿eby pisaæ o przyjaŸni czy o przyjacielu
(przyjació³ce), trzeba zdefiniowaæ przyjaŸñ. Wed³ug cioci
wikipedii s¹ to „bliskie stosunki miêdzyludzkie oparte na
wzajemnej serdecznoœci, ¿yczliwoœci, szczeroœci i zau-
faniu.” Zgadzam siê, ale tak z polskiego na nasze: Czym
jest przyjaŸñ? Myœlê, ¿e najlepiej wyt³umaczy to man-
d¿urskie przys³owie:

Dlacze-
go? Bo przyjaciel jest czêœci¹ rodziny i codziennego ¿ycia,
czasem zna Ciê lepiej ni¿ ty sam. To taki brat/ siostra, tylko
¿e z Tob¹ niespokrewniona (nie wykluczam, ¿e rodzeñstwo
nie mo¿e byæ przyjació³mi).

Jak rozpoznaæ przyjaciela? Jak go lub j¹ rozpoznaæ
spoœród tak wielu kolegów i kole¿anek? Bo przecie¿, jak
napisa³ Arthur Golden w „Wyznaniach gejszy”:

Tego jedynego lub
jedyn¹ mo¿na ³atwo poznaæ - jego mowa cia³a, gesty bêd¹
wskazywa³y, ¿e Ciê lubi, a co najwa¿niejsze - bêdzie z nim
mo¿na porozmawiaæ o wszystkim.

Nie mo¿na szukaæ przyjaciela specjalnie - to przyjdzie
w swoim czasie. Nie mo¿e byæ sztuczne, bo trzeba pa-
miêtaæ, ¿e od przyjaŸni do wrogoœci dzieli nas tylko cienka
czerwona linia, a udawany przyjaciel jest jak najgorszy
wróg. W swoim opowiadaniu napisa³em: P

„Je¿eli mój przyjaciel œmieje siê,
cieszê siê, jeœli mój przyjaciel p³acze, smucê siê.”

Byæ lubia-
n¹ nie znaczy, ¿e ma siê przyjació³.

rzyjaŸñ nie
zwa¿a na wiek, maj¹tek czy stopieñ w hierarchii. Nigdy nie

wiadomo w kim znajdziemy swojego niespokrewnionego
brata czy siostrê.

Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y, które podnosz¹ nas,
gdy nasze skrzyd³a zapomnia³y jak lataæ.

I tak w³aœnie jest.
Na pytanie, kim jest przyjaciel, odpowiedŸ pad³a w

tekœcie ju¿ kilka razy. To osoba, bez której nie widzimy
nastêpnego dnia. To taki anio³, który podnosi nas, gdy upa-
damy, jednoczeœnie psycholog i spowiednik, poniewa¿
przyjaciel zna nasze tajemnice, pomaga nam, gdy mamy
problem, jest najlepszym kompanem do robienia g³upot. To
osoba, dla której mo¿esz zrobiæ wszystko i wiesz, ¿e ona
nie bêdzie d³u¿na.

Czy przyjaŸñ jest potrzebna? Zale¿y komu, ja nie
widzê dnia bez spotkania z przyjacielem choæby na 10 mi-
nut, ¿eby zbiæ przys³owiow¹ „pionê” i zamieniæ kilka s³ów.
Dla mnie przyjaŸñ jest jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci i
cnót.

Na zakoñczenie zostawiam Ciê, Drogi Czytelniku,
z cytatemAntoine de Saint-Exuperego:

Po co? Ot, tak dla pomyœlenia, czy mam takiego
anio³a, a co najwa¿niejsze - czy sam nim jestem.

Eryk £ugowski

Eryk „£ugi” £ugowski - student UPH na kierunku
historia, zafascynowany Wschodem (Rosja, Ukraina,
Bia³oruœ). Bliskie jest mu Podlasie i prawos³awie. Cz³owiek
znaj¹cy siê na herbacie – herbaciarz. Z przeznaczenia historyk
lubuj¹cy siê w latach 1914-1945. Interesuje siê muzyk¹, pisze
felietony. By³y strzelec. W wolnych chwilach harcerz
(dru¿ynowy Dru¿yny Reprezentacyjnej Hufca „Podlasie” w
Siedlcach). Zapalony podró¿nik po Polsce (szczególnie
wschodniej).

Sudoku

Rozwi¹zywanie SUDOKU
polega na wype³nieniu -
w istniej¹cym diagramie
z ujawnionymi cyframi -
pustych pól, w taki sposób,
aby w ka¿dym wierszu
i w ka¿dej kolumnie,
a tak¿e w ka¿dym ma³ym
kwadracie (3 x 3 kratki
oddzielone grubszymi
liniami) znalaz³a siê
ka¿da z cyfr od 1 do 9,
przy czym ¿adna z nich
nie mo¿e w wierszu,
ma³ym kwadracie ani
kolumnie siê powtórzyæ.
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Uczestnikami byli uczniowie z województwa mazo-
wieckiego, poza Warszaw¹. Goœci powita³a w murach Wy-
dzia³u Humanistycznego prodziekan dr

. Zawody zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹ JM
Rektor prof. dr hab. .

Specjalnym goœciem by³ wiceprzewodnicz¹cy Par-
lamentu Europejskiego prof. dr hab.

, który wyg³osi³ wyk³ad na temat Unii Europejskiej w
2018 roku. Wyst¹pienie spowodowa³o o¿ywion¹ dyskus-
jê. Bogus³aw Liberadzki spotka³ siê równie¿ z JM Rektor
Tamar¹ Zacharuk, a w czasie rozmowy interesowa³ siê
dzia³alnoœci¹ i osi¹gniêciami UPH oraz perspektywami
rozwoju Uniwersytetu.

Adriana Pogoda-
Ko³odziejak

Tamara Zacharuk

Bogus³aw Liberadz-
ki

Uczestnicy wys³uchali tak¿e wyst¹pienia dr.
, laureata Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym z 1976 r., „Czy
udzia³ w olimpiadzie mo¿e byæ sposobem na sukces?”.
Zwyciêzc¹ tegorocznych zawodów okrêgowych zosta³

z Zespo³u Szkól Ogólnokszta³c¹cych nr 6
im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

S³awo-
mira Kindziuka

Filip G³ówka

Olimpiada jest organizowana na zlecenie Minis-
terstwa Edukacji Narodowej przez Komitet G³ówny Olim-
piady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym w Insty-
tucie Europeistyki Wydzia³u Nauk Politycznych i Studiów
Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wspó³organizatorem zawodów w edycji 2017/2018 na
poziomie okrêgowym jest Instytut Nauk Spo³ecznych i
Bezpieczeñstwa Wydzia³u Humanistycznego UPH.

W sk³ad Komitetu Okrêgowego wchodz¹: prof. nzw.
dr hab. (przewodnicz¹cy), prof. nzw.
dr hab. (wiceprzewodnicz¹cy), dr

(sekretarz), prof. nzw. dr hab.
, prof. nzw. dr hab. , prof. nzw.

dr hab. , prof. nzw. dr hab.
, dr , dr

, dr , dr ,
mgr . Zawody Okrêgowe obj¹³ honorowym
patronatem prezydent miasta Siedlce.

W³odzimierz Fehler
Arkadiusz Indraszczyk

Joanna Wa¿niewska Adam
Bobryk Agnieszka Filipek

Mariusz Kubiak Jacek
Zieliñski Andrzej Dana Ma³gorzata Lipiñska-
Rzeszutek Pawe³ Szmitkowski Renata Tarasiuk

Anna Czubaj

Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce
z udzia³em Bogus³awa Liberadzkiego

Profesor wiceprzewod-
nicz¹cy Parlamentu Europejskiego, podczas wizyty w Uni-
wersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach z
okazji mazowieckiego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i
Œwiecie Wspó³czesnym, udzieli³ wywiadu przedstawi-
cielom Studenckiego Ko³a Naukowego Bezpieczeñstwa
Narodowego. Rozmowê przeprowadzili:

, ,

Zupe³nie inaczej wygl¹da³o wtedy ¿ycie akademic-
kie. Pracowaliœmy metod¹ grup studenckich, za³o¿onych

Bogus³aw Liberadzki,

Karolina
Sówka Izabela Bojko Wojciech Maksymiuk

Jak wspomina Pan czas spêdzony na uczelni?

na pierwszym roku, zawarte tam znajomoœci trwa³y przez
ca³e studia. Kraj by³ wzglêdnie zamkniêty, wiêc nasze ¿ycie
toczy³o siê w klubach studenckich. Powodowa³o to, ¿e
wiêzi miêdzyludzkie by³y silniejsze ni¿ teraz.

W czasie studiów mieliœmy mniejszy dostêp do lite-
ratury, zw³aszcza w zakresie nauk humanistycznych, eko-
nomicznych, socjologii, historii czy nauk politycznych.
By³em aktywnym cz³onkiem organizacji studenckich, za-
siada³em jako student w Radzie Naukowej Wydzia³u, póŸ-
niej w Senacie Akademickim, mia³em poczucie uczest-

B¹dŸ sob¹, dotrzymuj s³owa i pracuj

STRONY REKTORSKIE

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odby³y siê Eliminacje Mazowieckie
LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Tematem by³a demokracja, jej istota, idee, cele i  realizacja.
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niczenia w wa¿nych uczelnianych sprawach. Zachowa³em
dobre wspomnienia - dziêki studiom mog³o siê spe³niæ to,
co by³o moim marzeniem, czyli pozostanie na uczelni i
kontynuowanie pracy naukowej.

Pierwszy przyjazd na studia. Ku mojemu zaskoczeniu
otrzyma³em stypendium, a myœla³em, ¿e mi siê nie nale¿y.
Nie najlepiej wspominam przedostatni semestr, kiedy pod-
chodzi³em do ostatniego z piêciu egzaminów, z przedmiotu
ekonomika w konsumpcji. Myœla³em, ¿e bêdzie kolejna
pi¹tka, ale po podejœciu do egzaminatora nie umia³em
powiedzieæ nawet jak siê nazywam… Skoñczy³o siê
dwójk¹, dekoracyjn¹, jedyn¹ w indeksie.

Generalnie lubi³em matematykê, dlatego wybra³em
tak zwany profil matematyczny, zamiast drugiego stopnia
prawa. Wydawa³o mi siê - i dalej tak uwa¿am - ¿e matema-
tyka jest czymœ kwantyfikowalnym, daje ma³y margines do
swobodnej interpretacji, zw³aszcza politycznej. Bardzo
lubi³em tak¿e przedmioty zwi¹zane z ekonomi¹, ekono-
metri¹.

Nie. Ukoñczy³em studia w 1970 roku, doktorat obro-
ni³em piêæ lat póŸniej z poczuciem, ¿e wszed³em w nowy
obszar, dopiero co utworzony na uczelni. Uwa¿am, ¿e to
by³ dobry zbieg okolicznoœci, który u³atwi³ mi ¿ycie. Dru-
gim kluczowym momentem by³o uzyskanie stypendium
Fullbrighta w USA. Spêdzi³em tam pó³tora roku, wróci³em
z zupe³nie innym sposobem myœlenia o ekonomii, gos-
podarce, transporcie, o takich pojêciach jak: liberalizacja,
deregulacja, których wczeœniej nie znaliœmy, rynek produ-
centa, rynek konsumenta, instrumenty regulacyjne, rola
rz¹du czy instytucji miêdzynarodowych. Wracaj¹c we
wrzeœniu 1987 roku nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e dok-
³adnie za dwa lata odbêd¹ siê prze³omowe wybory i do³¹czê
do rz¹du Tadeusza Mazowieckiego.

Jakie wspomnienie z okresu studiów najbardziej
zapad³o Panu w pamiêæ?

Jakie przedmioty lubi³ Pan najbardziej?

Gdyby wróci³ Pan do czasu, kiedy koñczy³ studia,
to czy coœ by Pan zmieni³?

Jakie dzia³ania, Pana zdaniem, studenci powinni
podejmowaæ, by lepiej kierowaæ swoj¹ karier¹?

Zacznijmy od prawdy ogólnej: trzeba pracowaæ, ale z
refleksj¹. Nie namawiam do wkuwania i wiary we wszyst-
ko, co jest napisane w podrêcznikach, które mog¹ siê szyb-
ko dezaktualizowaæ. Namawiam do twórczego podejœcia,
pe³nego respektu do profesorów, ale tak¿e poddawania w
w¹tpliwoœæ niektórych wyg³aszanych przez nich tez.

Nauczcie siê, jako m³odzi, prowadziæ dyskurs, nie
k³ótnie. Nie naœladujcie polityków, których widzicie w te-
lewizji, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. B¹dŸcie ot-
warci na œwiat, nie kierujcie siê uprzedzeniami, stereo-
typami, które myl¹. PodchodŸcie do problemów w sposób
otwarty, ale nie naiwny, z poczuciem równoœci wobec in-
nych. Jednoczeœnie b¹dŸcie najlepsi. Namawiam, ¿eby
znaæ przynajmniej dwa jêzyki obce: jeden opanowany
bardzo dobrze, drugi na dobrym poziomie. Nie musz¹ byæ
tylko zachodnie, bo mamy wielu s¹siadów na wschodzie.
Pamiêtajcie o uœmiechu w kontaktach z otoczeniem;
poka¿cie, ¿e lubicie ludzi i dajcie siê lubiæ.

Pierwsze to oczywiœcie podró¿e samolotem, drugie -
umiejêtnoœæ debatowania, trzecie to profesjonalizm,
czwarte - relacje interpersonalne, pi¹te - wiarygodnoœæ i os-
tatnie - rzetelnoœæ oraz dotrzymywanie s³owa.

Na uczelni ceniê studentów aktywnych na wyk³adzie,
pracê z magistrantami i doktorantami. W Brukseli lubiê
tworzyæ prawo, przygotowywaæ sprawozdania, uczestni-
czyæ w debatach, organizowaæ tzw. „hearings”, czyli prze-
s³uchania, gdzie ró¿ne strony prezentuj¹ swoje stanowiska.
Najbardziej sympatyczne rzeczy to oficjalne lunche czy
uroczyste kolacje, szczególnie te, gdzie zastêpujê prze-
wodnicz¹cego parlamentu i przyjmujê przewodnicz¹cych
parlamentów z innych pañstw.

W du¿ej mierze by³ to splot przypadków, jak wybór
profilu czy katedry zwi¹zany z transportem. Nastêpnie -
decyzja o pozostaniu na uczelni, mimo kusz¹cych propo-
zycji po uzyskaniu doktoratu. Kluczowym punktem by³o
stypendium w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie zosta-
³em dyrektorem instytutu naukowego, a póŸniej pojawi³a
siê propozycja funkcji wiceministra w rz¹dzie Tadeusza
Mazowieckiego. Mia³a byæ krótk¹ przygod¹, a trwa³a rów-
no 8 lat, czyli cztery lata wiceminister i cztery - minister.
Potem Sejm, Parlament Europejski - to by³ ci¹g zdarzeñ.
Pewnie mog³em na którymœ etapie odmówiæ, ale
uwa¿a³em, ¿e by³oby to b³êdem. Istotna by³a oczywiœcie
atmosfera rodzinna i okazywane wsparcie.

Tak, wzorem dla mnie by³ mój pierwszy profesor
Marian Madejski.

B¹dŸ sob¹. Jak mawia³ Tadeusz Kotarbiñski: „Nie
b¹dŸ ga³ganem”, choæ teraz m³odzie¿ nie rozumie co to
znaczy. Po prostu: b¹dŸ sob¹, dotrzymuj s³owa i pracuj.

Jakie s³owa najlepiej opisuj¹ pañsk¹ pracê?

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?

Dlaczego wybra³ Pan tak¹ drogê zawodow¹? Czy
bra³ Pan pod uwagê inne mo¿liwoœci?

Czy ktoœ by³ lub jest dla Pana wzorem?

Jak brzmi Pana ¿yciowe motto?

Dziêkujemy za rozmowê.
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Prof. dr hab. , w latach 1989-1993 wiceminister transportu i gospodarki wodnej, 1993-97
minister, 1997-2004 pose³ na Sejm RP, od 1 maja 2004 roku jest pos³em w Parlamencie Europejskim.

Od stycznia 2012 jest cz³onkiem Prezydium PE oraz cz³onkiem Kolegium
Kwestorów PE. Ponadto wchodzi w sk³ad Delegacji UE - Japonia oraz pe³ni funk-
cjê zastêpcy w Delegacji ds. stosunków z krajami Pó³wyspu Arabskiego. 18 stycz-
nia 2017 r. zosta³ wybrany wiceprzewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego
uzyskuj¹c poparcie 378 pos³ów, drugi wynik spoœród wszystkich kandydatów.
Cz³onek Grupy Postêpowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

W badaniach naukowych specjalizuje siê w dziedzinie ekonomiki transportu,
polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i
wspó³autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz
ksi¹¿ek, w tym takich pozycji jak: „Uwarunkowania rozwoju systemu
transportowego Polski”, „Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii
Europejskiej”, „Transport - popyt, poda¿, równowaga”, czy „Ekonomiczne
problemy funkcjonowania transportu w USAi wnioski dla systemu transportowego
Polski”.

Bogus³aw Liberadzki
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31 stycznia, podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, JM Rektor prof. dr hab.

, której towarzyszyli dziekani: prof. dr hab.
, prof. dr hab. , prof. dr hab.

, wrêczy³a decyzje ministra nauki i
szkolnictwa wy¿szego o przyznaniu stypendiów studentom
UPH za wybitne osi¹gniêcia.

Wœród 645 wyró¿nionych z ca³ego kraju jest siedem osób
kszta³c¹cych siê w UPH. S¹ to studenci Wydzia³u Humanis-
tycznego: (pedagogika),

(kryminologia stosowana); Wydzia³u Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych: i

(zarz¹dzanie); Wydzia³u Przyrodniczego:
(bioin¿ynieria produkcji ¿ywnoœci),

(rolnictwo), (zootechnika).
Rektor prof. Tamara Zacharuk zwróci³a uwagê, ¿e co roku studenci UPH s¹ nagradzani przez ministra nauki.

Podkreœli³a, ¿e tak du¿a grupa wyró¿nionych potwierdza wysok¹ jakoœæ kszta³cenia w naszym uniwersytecie.

Tamara Zacharuk
Stanis³aw Jaczyñski Marek Cisek
Janina Skrzyczyñska

Adrian Marcinkiewicz Paulina
Nasi³owska

Karol Krasuski Jakub Skwier-
czyñski Urszula
Ostaszewska Sebastian
Krasuski Daniel Radzikowski

Stypendia ministra nauki dla studentów UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny w Siedlcach do³¹czy³ do elitar-
nego grona instytucji w Polsce, które
mog¹ poszczyciæ siê znakiem HR
Excellence in Research.

Znak nadawany jest przez Komisjê
Europejsk¹ instytucjom, które wdra¿aj¹c
zasady Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postêpowania przy rekrutacji
pracowników naukowych, tworz¹ przy-
jazne œrodowisko pracy i rozwoju oraz posiadaj¹ przej-
rzyste procesy rekrutacji pracowników naukowych. Logo
nadawane jest jednostkom, które staj¹ siê wzorem pod
wzglêdem zarz¹dzania zasobami ludzkimi w obszarze
nauki i badañ.

Inicjatorem ubiegania siê o to
presti¿owe odznaczenie by³ Dzia³ Na-
uki i Wspó³pracy z Zagranic¹, który
koordynowa³ wszystkie dzia³ania. Do
otrzymania Logo HR Excellence in
Research przyczyni³a siê wspó³praca i
zaanga¿owanie wielu pracowników
uczelni, w tym g³ównie prodziekanów
ds. nauki wszystkich wydzia³ów oraz
pracowników Dzia³u Spraw Pracow-
niczych i Dzia³u Organizacyjno-Praw-

nego. Dzia³ali oni w ramach powo³anej przez JM Rektor
prof. dr hab. Komisji ds. opracowania
strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi kadr naukowych
UPH. Dziêki wype³nieniu ankiet przez pracowników nauki
opracowano plan s³u¿¹cy przygotowaniu strategii HR.

Tamarê Zacharuk

HR Excellence in Research
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Korzyœci z otrzymania logo HR Excellence in
Research:

* podniesienie atrakcyjnoœci zatrudnienia na uczelni,
która stwarza przyjazne œrodowisko pracy naukowej i
respektuje transparentne zasady rekrutacji pra-
cowników;
* wyró¿nienie dla uczelni jako instytucji stwarzaj¹cej
naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi stan-
dardami warunki pracy przy realizacji dzia³alnoœci
naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
* premiowanie uczelni w: miêdzynarodowych kon-
kursach grantowych Komisji Europejskiej w Prog-

ramie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT
2020 w zakresie badañ naukowych i innowacji;
krajowych konkursach grantowych Narodowego
Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badañ i
Rozwoju; konkursach i programach finansowania
nauki MNiSW;
* uwzglêdnienie posiadania Logo HR w para-
metryzacji poprzez uzyskanie dodatkowych punktów;
* prawo do zamieszczania og³oszeñ na europejskiej
platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Katarzyna Sobolewska

G³ównym organizatorem by³o Studenckie Ko³o Nau-
kowe Prawa Podatkowego przy Katedrze Administracji i
Zarz¹dzania Publicznego. W sk³ad Komitetu Organizacyj-
nego weszli: prof. dr hab. , dr

- opiekun Studenckiego
Ko³a Naukowego Prawa Podatkowego oraz dr

. W konferencji wziê³o udzia³ ponad osiemdziesiêciu
doktorantów i studentów z wielu oœrodków akademickich.
Patronat nad ni¹ obj¹³ Urz¹d Skarbowy w Siedlcach.

Stanis³aw Faliñski Kata-
rzyna Wojewoda-Buraczyñska

Karol Pach-
nik

Uroczystego otwarcia dokona³a dr
prodziekan Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
Wyst¹pienia panelowe skupione by³y wokó³ czterech za-
gadnieñ: bezpieczeñstwa w wymiarze krajowym i miêdzy-
narodowym, ochrony œrodowiska, prawa finansowego, pub-
licznego prawa gospodarczego. Mówcy odwo³ywali siê do
praktyki stosowania prawa i podnosili kwestie teoretyczne.

Monika Waku³a,

KWB

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym,
10 lutego, odby³y siê eliminacje drugiego stopnia XXX
Olimpiady Filozoficznej. Uczestniczyli w niej uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Beata Ga³ek,
Ma-

riusz Kubiak,

Ma³gorzaty Lipiñskiej-
Rzeszutek

W ramach pierwszego etapu, pod opiek¹ nauczycieli,
pisali esej na wybrany przez siebie temat. Autorzy najlep-
szych prac zostali zaproszeni wraz z nauczycielami do etapu
drugiego, w którym mieli przygotowaæ kolejny esej na
wskazany temat oraz napisaæ test wiedzy.

Do siedleckich eliminacji przyst¹pili uczniowie z nas-
têpuj¹cych powiatów województwa mazowieckiego: ost-
rowskiego, garwoliñskiego, ³osickiego, miñskiego, sied-
leckiego, soko³owskiego, wêgrowskiego i miasta Siedlce
oraz powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, ³u-
kowskiego, radzyñskiego i miasta Bia³a Podlaska.

Uczestników przywita³a dr prodziekan
Wydzia³u Humanistycznego UPH. Prof. nzw. dr hab.

dyrektor Instytutu Nauk Spo³ecznych i Bez-
pieczeñstwa, otwieraj¹c olimpiadê stwierdzi³: „Warto myœ-
leæ, warto kszta³ciæ swój umys³. Nie rutynowo, ale wielo-
stronnie i twórczo. Filozofia tego w³aœnie uczy. Nieprzy-
padkowo wielkie korporacje wy³awiaj¹ wybijaj¹cych siê
studentów z ostatnich lat studiów filozoficznych. Praw-
dziwy filozof da sobie radê po krótkim przeszkoleniu w wie-
lu ró¿nych zawodach. A jak jeszcze zna jêzyki, to dosko-
nale poradzi sobie w zglobalizowanej gospodarce”. Uczest-
nicy wys³uchali wyk³adu dr

„Wprowadzenie do filozofii bezpieczeñstwa”.

Najlepsze wyniki w siedleckich eliminacjach XXX
Olimpiady Filozoficznej uzyskali uczniowie z £ukowa:

i z IV LO oraz
z I LO. Zawody centralne odbêd¹ siê 14 kwiet-

nia w Warszawie. W sk³ad Komitetu Okrêgowego w Siedl-
cach wchodz¹ pracownicy UPH: mgr
(przewodnicz¹cy), dr hab. , prof. UPH, dr
hab. , prof. UPH, dr

, dr , dr , ks. dr
.

Kolejna Olimpiada Filozoficzna - w przysz³ym roku.
Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy uczniów szkó³ œrednich.
Olimpiadê organizuje Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
zaœ wspó³organizatorem z ramienia UPH jest Instytut Nauk
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa.

Martyna Burdach Kacper Galiñski Bar-
tosz Mucha

Maciej To³wiñski
Mariusz Kubiak

Adam Bobryk Ma³gorzata Lipiñska-
Rzeszutek Ewa Zgoliñska Cezary Kalita
Grzegorz Stolarski

Filozof da sobie radê

Prawo wobec wyzwañ naszego wieku
25 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH

odby³a siê I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Prawo wobec wyzwañ XXI wieku”.
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Otwarcia dokona³ dziekan Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i
Prawnych prof. nzw. dr hab. . Dzia³alnoœæ Ko³a
Naukowego Logistyków zaprezentowa³ .
W pierwszej czêœci obrad wiedz¹ praktyczn¹ podzielili siê:

- naczelnik Wydzia³u Dróg w Urzêdzie
Miasta Siedlce, - specjalista ds. promocji i
marketingu Zak³adu Utylizacji Odpadów w Siedlcach oraz

- w³aœciciel przedsiêbiorstwa transporto-
wego STOK-POL, cz³onek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia
PrzewoŸników Drogowych i Spedytorów „Podlasie”. Prele-
genci poinformowali o warunkach rozwoju infrastruktury dro-
gowej, prowadzenia dzia³alnoœci transportowej i problemach z
segregowaniem odpadów na terenie Siedlec.

W drugiej czêœci konferencji obradowano w czterech równoleg³ych panelach. Referaty na temat ekologii, logistyki i
transportu wyg³osili pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci z oœmiu oœrodków akademickich.

Marek Cisek
Karol Krasuski

Wojciech Cylwik
Konrad Kacprzak

Waldemar Jaszczur

Adam Marcysiak
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Obradowali ekolodzy i transportowcy
13 grudnia 2017 r. Ko³o Naukowe Logistyków, dzia³aj¹ce na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych,

zorganizowa³o IV Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ „Ekologia, logistyka, transport”.
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Organizatorem by³ Instytut Nauk Spo³ecznych i Bez-
pieczeñstwa UPH, a wspó³organizatorami inne wiod¹ce uczel-
nie w zakresie nauk o bezpieczeñstwie i obronnoœci, a tak¿e
Stowarzyszenie Powermetric Research Network. Patronat spra-
wowa³o Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Celem konferencji by³a konsolidacja œrodowiska badaczy
ukierunkowanych na operacjonalizacjê i pomiar w badaniach
nad bezpieczeñstwem i obronnoœci¹ oraz dyskurs naukowy.
Przyby³o 30 naukowców z 15 renomowanych polskich uczel-
ni. Uczestników powita³ dyrektor INSIB UPH w Siedlcach
prof. nzw. dr hab. , zaœ obrady otworzy³
prorektor ds. nauki prof. nzw. dr hab. .

Debatowano w ramach czterech sesji naukowych: ogólnej,
nauk o bezpieczeñstwie - zagadnienia ogólne, nauk o bezpie-

czeñstwie - problemy sektorowe oraz nauk o obronnoœci. Referaty mia³y oryginalne, dot¹d niepublikowane treœci. Ka¿da sesja
koñczy³a siê dyskusj¹, zaœ uczestnicy zg³aszali zarówno pytania do referuj¹cych, jak i w³asne uwagi i komentarze. Ca³oœæ
stanowi³a udane i wa¿ne naukowo wydarzenie. Wskazano na potrzebê kontynuowania podjêtej problematyki w ramach cyklu
„Power & Security” .

Mariusz Kubiak
Miros³aw Minkina

Robert Bia³oskórski

Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny jako jedna z dziesiêciu uczelni w województwie mazowieckim
i 59 (w tym 5 wojskowych) w Polsce przyst¹pi³ do programu pilota¿owego ochotniczego szkolenia studentów

pod nazw¹ „Legia Akademicka”.

Celem jest przygotowanie s³uchaczy w podstawowym
zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania
zadañ piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerów.
Nabyte umiejêtnoœci maj¹ pomóc w rozwi¹zywaniu
problemów organizacyjnych, planowaniu, organizowaniu i
prowadzeniu szkoleñ oraz dowodzeniu dru¿yn¹ piechoty
podczas dzia³añ taktycznych.

„Legia Akademicka” tradycjami nawi¹zuje do
ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada
1918 r. z m³odzie¿y studenckiej uczelni warszawskich, w
wiêkszoœci cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej. 26
listopada 1918 r. przeformowana zosta³a w regularny
oddzia³ piechoty Wojska Polskiego (36 Pu³k Piechoty Legii
Akademickiej). Reaktywowana w 1929 r. jako organizacja

Bezpieczeñstwo i obronnoœæ

Ochotnicze szkolenie w ramach „Legii Akademickiej”

8 grudnia 2017 roku w UPH odby³a siê pierwsza w Polsce konferencja naukowa z cyklu „Power & Security”
na temat „Metrologia nauk o bezpieczeñstwie i obronnoœci”.
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przysposobienia wojskowego s³uchaczy wy¿szych uczelni
w Polsce, dzia³a³a do 1939 r. Od 1989 r. funkcjonuje jako
stowarzyszenie.

Uczelnia, zgodnie z zawartym porozumieniem,
realizuje czêœæ teoretyczn¹ ochotniczego szkolenia stu-
dentów. Obejmuje ona przedmioty z zakresu obronnoœci i
wiedzy wojskowej (podstawy wychowania obywatelskiego
i wojskowego, szkolenie bojowe, logistyczne, ogólne), ³¹cz-
nie 30 godzin. Po pomyœlnym zakoñczeniu szkolenia teore-
tycznego i kwalifikacji wojskowej studenci uzyskaj¹ zaœ-
wiadczenia i mog¹ sk³adaæ wnioski o uczestnictwo w czêœci
praktycznej projektu (22 dni).

Bêdzie ona realizowana w dwóch turach na podstawie
karty powo³ania na æwiczenia wojskowe w wytypowanych
oœrodkach szkolenia Si³ Zbrojnych RP. I tura: szkolenie
podstawowe 2.07-22.07 i podoficerskie 23.07-10.08, II
tura: szkolenie podstawowe 18.08-2.09 i podoficerskie
3.09-21.09. Studenci - ochotnicy przez ca³y okres szkolenia
poligonowego bêd¹ skoszarowani i za ka¿dy dzieñ
otrzymaj¹ 91,20 z³.

Do programu teoretycznego przyst¹pi³o 134 studentek
i studentów UPH, w wiêkszoœci deklaruj¹cych chêæ zwi¹-
zania siê z s³u¿bami mundurowymi. Udzia³ w szkoleniu
traktuj¹ jako mo¿liwoœæ konfrontacji swojej wiedzy i
oczekiwañ z rzeczywistoœci¹.

Stanis³aw Topolewski

24 listopada zawarto porozumienie o wspó³pracy
miêdzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym a
Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ w Siedlcach.

Dokument podpisali: JM Rektor prof. dr hab.
(UPH) i pp³k mgr in¿.

(WKU) Obecni byli prorektorzy: prof. dr hab.
, prof. dr hab. in¿. , prof.

dr hab. , prodziekan Wydzia³u Humanis-
tycznego dr oraz dyrektor Instytutu Nauk
Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa prof. dr hab.

.

Tamara
Zacharuk Micha³ OŸdziñski

. Miros³aw
Minkina Zbigniew Karczmarzyk

Anna Charuta
Beata Ga³ek

Mariusz
Kubiak

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ i Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny bêd¹ wspó³pracowaæ ze sob¹
w celu:

* podniesienia poziomu akceptacji polityki obronnej
pañstwa, w tym kszta³towania pozytywnego wizerunku Si³
Zbrojnych RP, promocji Wojska Polskiego;

* wsparcia aktywnoœci spo³ecznej w procesie
edukacji obronnej, kultury fizycznej i umiejêtnoœci
wojskowych oraz przygotowania m³odzie¿y do obrony
Ojczyzny, w szczególnoœci m³odzie¿y studiuj¹cej na
kierunku bezpieczeñstwo narodowe;

* kszta³towania postaw patriotycznych, edukacji
historycznej oraz zwi¹zanej z tradycjami i dziedzictwem
orê¿a polskiego;

* wspó³pracy i wspó³dzia³ania w zakresie realizacji
programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii
Akademickiej;

* naboru potencjalnych kandydatów do s³u¿by w
Si³ach Zbrojnych RP, w szczególnoœci do Wojsk Obrony
Terytorialnej, Narodowych Si³ Rezerwowych oraz na
potrzeby zasobów rezerw osobowych Si³ Zbrojnych RP, a
tak¿e podniesienia poziomu wiedzy na temat Wojsk Obrony
Terytorialnej.

W UPH od paŸdziernika 2017 r. przebywa kolejna
grupa studentów w ramach programu . W
semestrze zimowym studiowa³o u nas 23 studentów z
takich krajów, jak: Turcja, Hiszpania, £otwa, S³owacja.
W semestrze letnim goœcimy 12 studentów, wœród
których s¹ osoby z W³och, £otwy, Hiszpanii i Turcji.

Erasmus+

Jak co roku Biuro w Dziale Nauki i
Wspó³pracy z Zagranic¹ organizuje wiele wydarzeñ kul-

Erasmus+

turalnych i integracyjnych dla studentów z zagranicy. W
grudniu 2017 odby³a siê wyjazdowa lekcja kultury i jêzyka
polskiego (Field trip with Polish Culture & Language).

W muzeum w Woli Okrzejskiej studenci poznali syl-
wetkê i dorobek noblisty Henryka Sienkiewicza. Rolê prze-
wodnika pe³ni³a prof. nzw. dr hab.

, prowadz¹ca na co dzieñ lektorat jêzyka polskiego.
Klimat muzealnych wnêtrz sprzyja³ zainteresowaniu

Beata Walêciuk-Dej-
neka

Umowa o wspó³pracy z WKU

Erasmus+ w semestrze zimowym
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kultur¹ i histori¹ Polski, rozbudza³ ciekawoœæ
goœci i chêæ pog³êbienia wiedzy o naszym kraju.

Opowieœci o literaturze, spontaniczne
koncerty muzyczne uczestników i wzajemna
integracja rozpoczête w Woli Okrzejskiej kon-
tynuowane by³y w dworku „Reymontówka” w
Chlewiskach. Wspóln¹ biesiadê prowadzi³
kierownik UOK - mgr .

W po³owie stycznia w klubie peHa Biuro
oraz Uczelniany Oœrodek Kultury

zorganizowa³y „Wieczór Kultur”. Impreza by³a
okazj¹ do
integracji i
zapoznania
siê z ró¿no-
r o d n o œ c i ¹
kulturow¹, obfitowa³a w muzykê, tañce i
œpiewy. Pasj¹ do muzyki podzielili siê studenci:

(S³owacja) - fortepian i
vocal oraz (Turcja) - gitara i vocal.
Na scenie wystêpowali równie¿ lokalni artyœci
zwi¹zani z uczelni¹ i Siedlcami: Janko Muzy-
kant ( - harmonijka
ustna, instrumenty perkusyjne),
- gitara i vocal, - gitara,

- akordeon, - har-
monijka ustna, - gitara i har-
monijka ustna. Spotkanie prowadzone przez
Tadeusza Goca i Marlenê Stañczuk (Stowa-

rzyszenieAISEC) by³o transmitowane na ¿ywo na erasmusowym profilu FB.
Swobodna atmosfera, charakterystyczna dla naszego klubu studenckiego,

sprzyja³a integracji i dzieleniu siê wra¿eniami, zachêci³a do wystêpów karaoke
nawet najbardziej nieœmia³ych uczestników. Mamy wra¿enie, ¿e studenci
d³ugo bêd¹ wspominaæ klimat kameralnych, uczelnianych imprez tak ró¿nych od wspó³czesnych dyskotek.

Na wiosnê Biuro zaplanowa³o kolejne wydarzenia, m.in. wycieczkê do Warszawy i Kazimierza oraz spotkanie
kulinarne z prezentacj¹ narodowych specja³ów. Relacja z tych wydarzeñ w nastêpnym numerze !

Tadeusz Goc

Victoria Petrasova
Ulas Kalay

Mieczys³aw Borkowski
Tomasz Salach

Irek Koz³owski Pawe³
Sulej Henryk Sobieszuk

Jan Suchecki

Monika Ociesa, Katarzyna Sobolewska

Erasmus+

Erasmusa

Erasmus+
Kuryera
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Ko³o Ekonomiczne, dzia³aj¹ce na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Prawnych UPH, zorganizowa³o (21
listopada 2017) warsztaty: „ZUS dla studenta.
Ubezpieczenia spo³eczne w praktyce”.

Zajêcia prowadzili: - koor-
dynator ds. komunikacji spo³ecznej i edukacji ZUS oddzia³
w Siedlcach oraz - opiekun p³atnika
strategicznego. W warsztatach uczestniczy³ tak¿e Piotr
¯mudzki - regionalny koordynator programów edukacji
ekonomicznej. Studenci otrzymali odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania:

- Dlaczego warto op³acaæ sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne?

- Jakie rodzaje sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
trzeba p³aciæ w zale¿noœci od rodzaju umowy ( zlecenie, o
dzie³o, o pracê)?

- Czym ró¿ni¹ siê poszczególne umowy (zlecenie, o
dzie³o, o pracê)?

Agnieszka Drzewowska

Andrzej Krzymowski

- Jakie warunki nale¿y spe³niaæ, aby jako student byæ
zwolnionym z obowi¹zku op³acania sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne?

- Jakie korzyœci daje ubezpieczenie zdrowotne?
- Jak przebiega proces zak³adania dzia³alnoœci

gospodarczej?
- Jakie sk³adki p³aci przedsiêbiorca?
- Kiedy przedsiêbiorca ma prawo do tzw. sk³adki

ulgowej?
- Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty

socjalnej?
- Jak mo¿na za³atwiaæ sprawy urzêdowe bez

wychodzenia z domu (ePUAP, PUE)?
W warsztatach uczestniczyli tak¿e: prodziekan ds.

studenckich dr , kierownik Katedry
Ekonomii prof. oraz dr

.

Monika Waku³a
¯anna Pleskacz Anna Marciniuk-

Kluska
Agata Marcysiak, Magdalena Jêdruchniewicz

Warsztaty „ZUS dla studenta”
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Zorganizowa³ j¹ Zak³ad Bezpieczeñstwa Miêdzyna-
rodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Nauk Spo-
³ecznych i Bezpieczeñstwa we wspó³pracy z naukowcami z
Pañstwowego Uniwersytetu w Tambowie (Federacja Ro-
syjska), Pañstwowego Uniwersytetu w Riazaniu (Federacja
Rosyjska), Uniwersytetu Stradynia (£otwa), Rosyjskiego
Uniwersytetu Transportu, Ba³tyckiej Akademii Miêdzyna-
rodowej (£otwa) oraz Rosyjskiego Uniwersytetu PrzyjaŸni
Narodów. Konferencja odby³a siê pod honorowym patro-
natem prezydenta miasta Siedlce .

W obradach uczestniczyli przedstawiciele zarówno
polskich, jak i zagranicznych oœrodków naukowych. Hono-
rowym goœciem by³ Jego Ekscelencja

, pe³nomocny i nadzwyczajny ambasador
Federacji Rosyjskiej w RP.

Dr. hab. , prof. UPH, dyrektor
Instytutu Nauk Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa, inauguruj¹c
obrady wyrazi³ nadziejê, ¿e bêd¹ sprzyja³y wymianie myœli
i pogl¹dów naukowych. Konferencjê otworzy³a Jej Magni-
ficencja Rektor UPH, prof. dr hab. Z
kolei dr hab. , prof. UPH, prorektor ds.
nauki, kierownik Zak³adu Bezpieczeñstwa Miêdzynaro-

Wojciecha Kudelskiego

Sergey Vadimovich
Andreev

Mariusz Kubiak

Tamara Zacharuk.
Miros³aw Minkina

dowego i Studiów Strategicznych, podkreœli³ znaczenie

miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej. Dyskusjê plenar-
n¹ podsumowa³ dr hab. Mariusz Kubiak wskazuj¹c na
potrzebê apolitycznej, naukowej debaty nad relacjami
polsko-rosyjskimi.

Konferencji towarzyszy³a wystawa zorganizowana
przez Doktoranckie Ko³o Nauk Spo³ecznych „Genesis”,
którego przewodnicz¹cym jest mgr .
Zaprezentowano na niej zdjêcia z konkursu Rosyjskiego
Towarzystwa Geograficznego „Najpiêkniejszy kraj”.

Aleksey Pulik

Trzeba rozmawiaæ i wspó³pracowaæ
Na Wydziale Humanistycznym UPH odby³a siê IV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu „Polska-Rosja” na temat: „Integracja czy dezintegracja wspó³czesnego œrodowiska miêdzynarodowego?”.

Wspólny projekt z Bia³orusi¹
Podczas dwunastego posiedzenia Polsko-Bia³oruskiej

Miêdzyrz¹dowej Komisji ds. wspó³pracy naukowo-
technologicznej rozstrzygniêto konkurs na wymianê
osobow¹ na lata 2017-2018.

W posiedzeniu komisji udzia³ wziêli: przedstawiciele
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pod
przewodnictwem prof. , sekretarza
stanu w MNiSW, delegacja z Pañstwowego Komitetu ds.
Nauki i Technologii Republiki Bia³orusi pod
przewodnictwem oraz ambasador

Aleksandra Bobko

Aleksandra Shumilina
AleksanderAveryanov.

Do udzia³u w wymianie zakwalifikowano 12
projektów badawczych realizowanych wspólnie przez
polskie i bia³oruskie uczelnie oraz instytuty naukowe. Jeden
z przyjêtych projektów pod nazw¹ „Wystêpowanie
grzybów owadobójczych w ró¿nych œrodowiskach na
Bia³orusi i w Polsce oraz mo¿liwoœci ich wykorzystania w
biologicznym zwalczaniu szkodników” zosta³ zg³oszony
przez Zak³ad Ochrony i Hodowli Roœlin Wydzia³u
Przyrodniczego UPH i bêdzie realizowany we wspó³pracy z
Instytutem Ochrony Roœlin Bia³oruskiej Akademii Nauk w
Miñsku.

Studentki matematyki oraz
prowadzi³y zajêcia warsztatowe w Instytucie

Matematyki i Fizyki. Temat by³ intryguj¹cy: „Bestie i wam-
piry w matematyce … czyli krótko o liczbach”.

M³odzie¿ dowiedzia³a siê o ró¿nych liczbach, miêdzy
innymi zaprzyjaŸnionych i weso³ych. Organizatorem spot-
kania by³ dr . Tego typu zajêæ odbywa siê
bardzo wiele. Pe³na oferta edukacyjna dla szkó³, przygo-
towana przez Wydzia³ Nauk Œcis³ych, dostêpna jest pod
adresem

Od red.: Wiêcej na temat „wampirów” w matematyce na
s.7

Anna Zab³ocka Martyna
Sieczkiewicz

Marek Si³uszyk

https://wns.uph.edu.pl/o-wydziale/oferta-
edukacyjna-dla-szkol

Bestie i wampiry w matematyce
11 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH

odby³o siê kolejne spotkanie dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Siedlcach.

fot. J. Wojewódzka
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Wystawa Tomasza Nowaka w Künstlerforum
Od 6 do 29 stycznia 2018 r. w Künstlerforum Bonn, w ra-

mach niemiecko-polskiego projektu „Genius loci”, odby³a siê
prezentacja autorskich obiektów malarskich Tomasza Nowaka
z cyklu „Fryz grecki”. Polscy i niemieccy artyœci zaprezento-
wali szerokie spektrum indywidualnych poszukiwañ artys-
tycznych w ró¿nych mediach.

Wystawiane obiekty odnosz¹ siê w swej treœci do rzeczy-
wistoœci miejsca, w którym ka¿dy z autorów odnajduje indywi-
dualny, niepowtarzalny œrodek wyrazu. Spotkania w trzech
miastach: Warszawie w Galerii Centrum Promocji Kultury,
Siedlcach w Galerii Przestrzeñ Sztuk (Biblioteka G³ówna UPH
w roku 2017) oraz Bonn w Künstlerforum, wieñcz¹ projekt za-
pocz¹tkowany w roku 2016 przez Stefana Zajonza orazAlexan-
drê Hinz-Wladykê reprezentuj¹cych Bundesverband der Bil-
denden Künstterinnen und Künstler BBK Bonn Rhein-Sieg e. V.

Twórcza konfrontacja profesora Nowaka ze sztuk¹
europejsk¹ zaprezentowana zosta³a w realizacjach malarskich z

cyklu „Fryz grecki”. Kompozycje nawi¹zuj¹ w swej formie do kultury staro¿ytnej Grecji - kraju, w którym jednoœæ natury i
idei manifestowana w formach sztuki oddzia³uje do dzisiaj. Te miejsca i obiekty sta³y siê motywem autorskiego fryzu, który
najpe³niej oddaje emocje autora odnosz¹ce siê bezpoœrednio do osobistych doœwiadczeñ w procesie budowania kompozycji
malarskich.

Miko³aj Bieluga

Z ¿ycia Klubu Uczelnianego AZS
W 2017 r. sportowcy Klubu reprezentowali barwy uczelni w Akademickich

Mistrzostwach Polski. Rywalizowali w piêciu dyscyplinach sportu: ergometrze wioœ-
larskim, tenisie sto³owym, lekkiej atletyce, jeŸdziectwie, strzelectwie sportowym.

Tomasz Bartnik
Weronika Ros³on

Marty Pyzio³ek

Adrian Marcinkiewicz,

Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Reprezentanci KU AZS UPH pierwszy raz wystartowali w Akademickich Mistrzost-
wach Polski w strzelectwie sportowym zdobywaj¹c srebrny medal w klasyfikacji ogólnej.
Student zdoby³ a¿ trzy z³ote medale w konkurencjach indywidualnych.

uzyska³a pierwsz¹ i pi¹t¹ lokatê w konkurencjach indywidualnych kobiet.
Kolejnym sukcesem by³ start studentki w jeŸdziectwie w konkurencji

skoki amatorów. Zajê³a czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej na 78 startuj¹cych uczelni,
zajmuj¹c tym samym drugie miejsce w typach uczelni spo³eczno-przyrodniczych.

Reprezentacja studentów niepe³nosprawnych wziê³a udzia³ w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Studentów Niepe³nosprawnych (trzy medale: dwa srebrne i jeden br¹zowy) oraz w
Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS (szeœæ medali: trzy z³ote, jeden srebrny, dwa
br¹zowe). Student jako reprezentant kadry narodowej, wystartowa³
w Œwiatowych Letnich Igrzyskach osób niedos³ysz¹cych i zdoby³ szóste miejsce w biegu na
dystansie 5000 m.

W przysz³ym roku nasza uczelnia bêdzie obchodziæ
jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci. Zaplanowano szereg
inicjatyw, które uka¿¹ dorobek tak wa¿nego w regionie
oœrodka akademickiego, jego osi¹gniêcia i perspektywy.

Tamara Zacharuk

Zbigniew Karczmarzyk
Ireneusz Chrz¹œcik

Andrzej Krasuski Adriana Pogoda-Ko³odziejak
Monika Waku³a Miros³aw Szaban Anna
Zaniewicz-Bajkowska Ewa Nasi³owska Beata
Czeluœciñska Adam Bobryk Ewa

JM Rektor prof. dr hab. 22 lutego
powo³a³a komitet organizacyjny obchodów jubileuszu. W
jego sk³ad weszli: dr hab. in¿. ,
prof. UPH - przewodnicz¹cy, dr , mgr

, dr , dr
, dr , prof. dr hab.

, mgr , dr
, dr hab. , prof. UPH, mgr

Kozarska Anna Suprun Rafa³ Dmowski
Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska Micha³
Szulik Micha³ Ho³ownia Tadeusz
Goc Tomasz Nowak Micha³
Gardziñski Mariusz Duda Artur Ochnik

, mgr , dr , dr
, ks. dr hab.

, prof. UPH, mgr , mgr
, dr. hab. , prof. UPH, mgr

, mgr , .

Wnioski, propozycje i uwagi dotycz¹ce przygotowañ
do obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mo¿na
kierowaæ do Dzia³u Promocji UPH, ul. Konarskiego 2, pok.
11, tel. 25 643-19-47, 25 643-19-53, e-mail:
promocja@uph.edu.pl

Przed Jubileuszem 50-lecia UPH
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Zakochany poliglota
13 lutego, w ostatni dzieñ karnawa³u i tu¿ przed

Walentynkami, odby³ siê Jêzykowy Dzieñ Otwarty w Ins-
tytucie Neofilologii i Badañ Interdyscyplinarnych UPH.
Przebiega³ pod has³em: „Zakochany Poliglota”.

Dla uczniów szkó³ œrednich i gimnazjalnych przygo-
towaliœmy trzy bloki zajêæ w jêzykach: angielskim, rosyjskim i
niemieckim. Dotyczy³y tematu mi³oœci i uczuæ w kontekœcie
Dnia Zakochanych.

O d b y ³ y
siê warsztaty z
p i o s e n k ¹ ,
wyk³ady jêzy-
kowe oraz mi-
ni-koncert ut-
worów o mi-
³oœci. W mu-
rach wydzia³u
goœciliœmy uczniów ze szkó³: Siedlec, Ciechanowa, Huszlewa, Mordów,
¯elkowa-Kolonii, Soko³owa Podlaskiego, Wêgrowa, Garwolina, Ciecha-
nowa.

INiBI nie po raz pierwszy organizuje tego typu wydarzenia. W ubieg-
³ym roku Dzieñ Otwarty przebiega³ pod has³em „Miejskie labirynty” i przy-
ci¹gn¹³ setki uczniów wraz z opiekunami. Podczas podobnych spotkañ
m³odzie¿ nie tylko doskonali swoje umiejêtnoœci jêzykowe, ale ma okazjê
poczuæ atmosferê akademick¹, zasi¹œæ w studenckiej auli i zapoznaæ siê z
ofert¹ edukacyjn¹ na kierunku filologia.

Nauczyciele jêzyków obcych chêtnie wspó³pracuj¹ z wyk³adowcami
INiBI. Otwarte wyk³ady i warsztaty odbywaj¹ siê zarówno w szko³ach, jak i
w nowoczesnym gmachu Wydzia³u Humanistycznego. Korzyœci s¹ obo-
pólne: nauczyciele wzbogacaj¹ proces dydaktyczny, a kadra instytutu za-
chêca m³odzie¿ do studiowania jêzyków obcych.

tekst i zdjêcia: Aldona Borkowska

W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia TVP 3 Warszawa, o
godz. 20.50, wyemitowa³a koncert kolêd „Jasnoœæ w
ciemnej nocy”, nagra-
ny w Uniwersytecie
Przyrodniczo-Huma-
nistycznym.

Kolêdy wykona-
ne zosta³y w Sali Kon-
certowej Wydzia³u
H u m a n i s t y c z n e g o
przez Chór Miasta
Siedlce Centrum Kul-
tury i Sztuki im. And-
rzeja Me¿eryckiego,
Scena Teatralna Mias-
ta Siedlce, pod dyrek-
cj¹

.
Justyny Kowynia-

Rymanowskiej

Tamara Zacharuk

Anna Charuta
Miros³aw

Minkina
Zbigniew Karcz-

marzyk
Jaros³aw G³o-

wacki
Henryk Bro-

d o w s k i

E l ¿ b i e t a
£êczycka

Koncertu wys³uchali pracownicy, studenci oraz
przyjaciele UPH. Wœród publicznoœci byli m.in.: JM

Rektor prof. dr hab.
,

prorektorzy prof. dr
hab. ,
prof. dr hab.

, prof. dr hab.
in¿.

, wiceprezydent
Siedlec

, wójt gminy
Siedlce dr

, p r z e w o d -
nicz¹ca Rady Gminy
S i e d l c e

.

Telewizyjna transmisja koncertu z UPH








