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Jesteśmy 
nafacebooku

facebook
Mixer magazyn 

studentów
Krakowski ej Akademii

m Od redakcji:
acebook, Twitter, N asżs-Kbsa, (SC, Skypc, em a il, SMS, 
MMS, telewizja, radio, p rasa ... Można by było długo wy
mieniać sposoby, jakich używamy współcześnie do poro-? 

W д У  '/umiewaniu się. Polok in formacji zalewa nas niczym wcze
snowiosenne roztOpy. Czy tednak ów natłok wiadomości powoduje, 
/.£ jesteśmy świetnie zorientowani w otaczającym nas świecie, czy tez 
dezorientjaje nas corax bardziej?

inform acja jest w dzisiejszych czasach głownie towarem. Moż
na Ją sprzedać, kupie, można nią manipulować t używać jako broni 
„zaczepno odpornej”. Informacją żonglujemy wszyscy, począwszy nd 
polityków i dyplom atów poprzez dziennikarzy, reporterów, m enedże
rów wszelkiej maści aź po nas samych.

Tak, taki My także używamy inform acji nu każdym  kroku  
Po to właśnie na portalach społecznościowych pojawiają się zakład
ki i przyciski pozwalające nam obwieścić wszem wobec, źe jesteśmy 
świetni (bo mamy osób, które nas lubią), że jesteśmy kulturalni 
[bo codziennie wklejamy koleiny link z muzyczką t  YouTube), że w ła
śnie rozstaliśmy się з kolejnym partnerem  (wymuszając w ten sposób 
lawinę wspótezucia).

Powielamy, pobieramy, podwieszamy, popieramy* potępiam y.,., 
c/yli, inform ujem y W tym szaleństwie warto jednak od czasu do cza
su zdobyć się na szczyptę racjonalizmu, włączyć sobie j innym filtr 
zdroworozsądkowego spujrżenia na świat, я czasem po prostu zatę
sknić za zapachem papieru i atram entu, za rom antyzm em  ręcznego 
pi &ania listów,..

Warto również zdać sobie sprawę г teiio, że informacja bywa 
towarem niebezpiecznym. Dlatego jwłaśnie w mnrcowyni nüm erze 
Waszego ulubionego magazynu ob<’k artykułów ił informacji przed
stawiamy Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, / л  naszym pośrednic
twem dziekan prol. Sławomir M azur opowie Wam o param ilitarnym  
charakterze wydziału oraz o  kobietach, które świetnie sobie radzą 
w mundurze.

Życzę przyjemnej lekturyi
Г7сіго#<і Z d e c h li fd ę w ic z

redaktor naćzdtw  *jЩхега”
\
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Rozmowa z dziekanem Wydziału Nauk
0 Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
prof. zw. dr. hab. /
Sławomirem M. Mazurem

*

Panie profesorze, W ydział N auk o Bezpieczeństwie 
jest jednym  z m łodszych w Krakowskie; A kadem ii 
im , A ndrzeja Frycza M odrzew skiego. W łaśnie m ijają 
cztery lata od m om entu  jego pow ołan ia ...

- Ryło to dokładnie 21 lutego 2007 r ,  kiedy senat, wów
czas jeszcze Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Fry
cza M odrzewskiego, utworzył Wydział N auko  Bezpieczeń
stwie. Zostaliśmy przez społeczność akademicką uczelni 
niezwykle miło przyjęci, przez co jako młodzi nie czujemy 
się źle, Zaczynaliśmy od kilku pracowników i zaledwie jed
nego zakładu dydaktycznego, a obecnie na wydziale pracuje 
czterech profesorów tytularnych i sześciu doktorów7 habi
litowanych, mamy już własny Instytut, Katedry i Zakłady, 
a także pięć cieszących się dużym  zainteresowaniem stu
dentów specjalności, wystąpiliśmy właśnie do władz uczel
ni o nowe o roboczej nazwie ogólnopolicyjna i detektpyi- 
styczna, Ubiegainy się o również o uruchom ienie studiów 
II st. na kierunku bezpieczeństwo narodowe, gdyż dochow a
liśmy się grupy pierwszych licencjatów. Na początku marca 
urucham iam y system kształcenia na odległość e-Iearning. 
Pierwsze wykłady będzie w ten sposób prowadził gen. doc. 
dr Mieczysław Bieniek na stale przebywający w Stanach 
Zjednoczonych, Ponadto wspólnie z Wydziałem Politologii
1 Komunikacji Społecznej przygotowujemy nową specjal
ność na studiach U st.

Bezpieczeństwo we w spółczesnym  świec i c staje się 
spraw ą coraz istotniejszą. Czy m ożna założyć, ie  spe
cjaliści w tym  zakresie będą w przyszłości doceniani na 
rynku  pracy?

- Zgadzam się w pełni z  poglądem , że bezpieczeństwo 
staje się coraz istotniejszą współcześnie sprawą Do nic - 
dawna przygotowywaliśmy *ię jedynie na w ypadek zagro
żenia i wojny, współcześnie zaś nie budzi już wątpliwości to, 
że zagrożenia, które niesie na co dzień wysoko rozwinięta

technicznie cywilizacja, przewyższają nieraz te związane 
z konfliktami zbrojnymi. 7. mocy obowiązujących nas ak
tów prawnych wynika, że każdy szef instytucji i zakładu p o 
zostaje w nim  równocześnie szefem obrony cywilnej i tym, 
który w przypadku nagłego kryzysu powinien nim zarzą
dzać. Niewiele osób jest w pełni do tego przygotowanych, 
a niewielu szefów uświadam ia sobie nawet ów obowiązek 
i wynikającą z niego odpowiedzialność. W wielu obszarach 
związanych Ł problematyką bezpieczeństwa nie możemy 
się, niestety, zaliczać do grona państw przodujących, choć 
na szczęście w ostatnich latach widać dużo pozytywnych 
zmian. Sądzę, że w najbliższym czasie specjaliści z d y 
plomami naszych kierunków  będą nadal .szczególnie ce
nieni i poszukiwani na rynku pracy. Przygotowujemy ich 
do kompleksowego widzenia problematyki bezpieczeństwa 
w szerokim  wachlarzu wchodzących w jego skład elem en
tów Staramy się przygotować ich do samodzielnej pracy 
na stanowiskach w instytucjach, organizacjach, wojsku, p o 
licji, we wszystkich służbach m undurowych i wszędzie tam, 
gdzie potrzeba specjalistów menedżerów bezpieczeństwa.
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M ilitarny, że tak  pow iem , ch arak te r wydziału nasu 
wa w pierw szej chwili skojarzenia, że stud iu ją  n a  nim  
głów nie m ężczyźni. Czy tak jest w rzeczywistości?

- Nasz wydział nawiązuje co najw y^j do charakteru 
param ilitarnego, nie zaś militarnego, i wybierają go tnkże 
kobiety. W silach zbrojnych panie nie pełnią ju i  cak jak 
kiedyś w yłąc z nie wybranych, pomocniczych funkcji i sta 
nowisk, W wielu wypadkach są doskonałym i dowódcami 
i żołnierzami. Obserwowałem pokazy ich kunsztu \v  elitar
nych jednostkach wojsk specjalnych (stacjonujących zresztą 
w Krakowie czy kiedy wyczyttawo wykonywały skoki ze 
spadochronem  Łńb pilotowały samolot, w ścisłym dowódz- 
lwie NATO też są, iest tam również jedna kobieta admirał. 
Sadzę że studentki czuja sic u nas co najmniej dobrze, czę
sto są starostami grup, w których większość stanowią żoł- 
ni erze, uczestnicy misji w Iraku czy Afganistanie. Muszą 
się więc oni podporządkować kohiecynurządom  i nawet 
to sobie chwalą, Nie prowadzim y dokładnej statystyki, ale 
m ożna przyjąć, że studentki stanowią na naszym kierunku 
m inim um  ok. 30 proc, studiujących, a na studiach stacjo
narnych prawie 40 proc.

W yd zia ł N auk o  Bezpieczeństw ie szczyci się dosko
nale wykwalifikowaną kadrą naukowy. Czy na wydziale 
prowadzi się jakieś projekty naukow e? A czy będą kon
tynuow ane wykłady otw arte?

- Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych dydakty
ków, kilku profesorów tytularnych t kilkunastu doktorów 
habilitowanych, dla których akadem ia często pozostaje 
podstawowym miejscem pracy. Szczycimy się posiada
niem  W kadrze trzech generałów, w tym pełniącego naj- 
wyższą funkcję, czterogwiazdkowcgo generała, obec
nie zastępcę dowódcy NATO stacjonującego w Norfolk 
w USA gen. doc. dr. Mieczysława Bieńka. Ponadto dwóch 
pracowników posiada stopień nadinspektorów policji, 
czyli odpowiednika stopnia generała. Część kadry ma 
w yższe stopnie oficerskie z wszystkich niemal specjalności 
i rodzajów wojsk czy służb, doskonale zna języki i przeka
zuje studentom  doświadczenie wyniesione ze współpra
cy /  różnymi uczelniami w  Rwiecie, z misji ONZ, NATO, 
y także z pracy na stanowiskach w różnych instytucjach 
Z centralnym i włącznie. Średnio raz w miesiącu proponu
jem y wszystkim chętnym  wykłady otwarte prowadzone 
przez wybitne osoby pełniące ważne funkcje w państwie, 
np. m inistra obrony narodowej Bogdana Klicha. 1^ m ar
ca gen. Mieczysław Bieniek będzie miał wykład na temat 
bezpieczeństwa energetycznego, W przyszłości zamie
rzamy prowadzić wykłady otwarte w języku angielskim, 
z udziałem  m,in. doradców prezydenta Stanów Zjed
noczonych, W czerwcu wydział zorganizuje sekcję 
w  ramach konferencji uczelnianej poświęconej współcze
snym paradygm atom  w bezpieczeństwie oraz perspekty
wom bezpieczeństwa w świetle nowej strategii NATO. 
Obecnie przy współpracy z policją w Wielkiej Brytanii 
i uniwersytetami na Słowacji, a także w Paryżu, planuje
my konferencję poświęconą szkoleniu kadr dla potrzeb 
zarządzania kryzysowego. Myślimy o kontynuowaniu

Studia I s t  na kierunku bezpieczeństwo narodo
we na Wydziale Nauk o Bezpieczeństw ie Krakow
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza M odrzew skie
go  pozw alają zdobyć słuchaczom  ogólną w iedzę 
z zakresu bezpieczeństw a, dosta teczn ie  pog łęb ioną 
i w szechstronny  aby działać skutecznie w s truk tu 
rach adm inistracji państw ow ej zw iązanych z b e zp ie 
czeństw em  narodow ym . Niezależnie od ogófnych 
założeń edukacyjnych przyjętych dla te g o  kierun
ku absolw enci zostają przygotow ani do  działania 
na rzecz obronności kraju i ludności.

A bsolw ent studiów  na kierunku bezpieczeństwa  
narodowego  o trzym uje podstaw ow e i ogó lne  wy
kształcenie na poziom ie stud iów  1 st.p usystem aty
zow aną w iedzę teoretyczną i praktyczną z  Zakresu 
bezpieczeństw a n arodow ego  oraz um iejętności 
sku tecznego  zachow ania się w w arunkach realnych 
zagrożeń, Po ukończeniu stud iów  pow inien um ieć 
analizować i stosow ać w praktyce zasady praw ne 
oraz procedury bezpieczeństw a i zarządzania kry 
zysow ego w skali globalnej, regionalnej, narodow ej 
i lokalnej; znać zasady funkcjonow ania podm iotów  
bezpieczeństw a; mieć um iejętność rozwiązywania 
p rob lem ów  zaw odow ych, grom adzenia, przetwarza* 
nia oraz udostępn ian ia  informacji z w ykorzystaniem  
now oczesnych technologii, a także uczestniczyć 
w pracy zespołow ej.

P onad to  abso lw ent zna język obcy na poziom ie 
biegłości 82 Europejskiego System u Opisu Kształ
cenia Językow ego Rady Europy oraz posługuje się 
językiem  specjalistycznym  niezbędnym  d o  wykony^ 
w ania zaw odu.

A bsolw ent będzie  przygotow any do o b e jm o 
w ania stanow isk przew idzianych dla pracow ników  
cywilnych sił zbrojnych, a w szczególności dla insty
tucji centralnych, gdzie p o trzeb n a  jest profesjonalna 
w iedza i kwalifikacje, a także pracow ników  pionów  
dyplom acji w tej części, w której n iezbędne  są kwali
fikacje wojskowe, oraz adm inistracji specjalnej.

Mając usystem atyzow aną w iedzę z zakresu bez 
p ieczeństw a narodow ego, abso lw ent m oże zostać 
pracow nikiem  adm inistracyjnym  Wydziału Zarzą
dzania Kryzysowego Urzędu W ojewódzkiego, Urzę
du M iasta lub Starostwa, koordynatorem  działań 
G m innego Centrum  Zarządzania, ma również m oż
liwość uzyskania upraw nień edukacyjnych z zakresu 
bezp ieczeństw a n arodow ego  (w tym także d o  peł
nienia funkcji pom ocnika dyrektora szk o ły  d o  spraw 
bezp ieczeństw a i zarządzania kryzysowego).

W ram ach kierunku studenci kształcą się na je d 
nej z pięciu specjalności:

- zarządzanie bezp ieczeństw em  i obronnością;
- edukacja dla bezpieczeństw a;
-zarządzan ie  kryzysowe i ochrona ludności;
- zarządzanie bezp ieczeństw em  pracy;
- logistyka bezpieczeństw a.
Szczegółowy opis specjalności p ro w ad zo 

nych przez wydział znajdziecie na stronie wMixera" 
na f acebooku, zapraszam y.
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wcześniej już rozpoczętej współpracy zagranicznej 
połączonej z wymianą grup studenckich na Ukrainie 
w Kijowie i na Słowacji w Rużemberoku i Nitrze.

Studenci m us/ą  odbyć praktyki w w ym iarze 200 
godzin. W iem , że w i eto z m ch, szczególnie tych p ra 
cujących, m a г  tym  kłopot. Proszę pow iedzieć, czy 
jest szansa, by w ydział pom ógł studen tom  w poszu
kiw aniu m iejsc odbycia praktyk. Czy m ożliwe są 
skierow ania na praktyki w ystawiane p rzez  uczelnię?

- Praktyki naszych kierunkach -  fest to nie 200. ale 
240 godzin - Sii nico d/ow nym  elementem przygotowa
nia do wykonania przyszłych obowiązków i zadań. Mu
szą się one odbywać w instytucjach i1 na stanowiskach 
zbliżonych do przyszłych miejsc pracy i s łu żb y . Uczel
nia dąży do stworzenia własnej baży do ich przeprowa
dzania Pan kanclerz* który bardzo wspiera działalność 
i rozwój naszego wydziału, rozpatruje możliwość stwo
rzenia specjalistycznej sali A m ulacyine) do zarządza
nia w sytuacjach kryzysowych. W planach jest takie 
uruchom ienie strzelnicy i przygotowanie taktycznego 
toru sprawnościowego, co znacząco wyróżni naszą 
akadem ię spośród innych uczelni Instrukcja praktyk 
na naszym wydziale me odbiega od zasad ogólnouczel
nianych. Studenci mogą się ubiegać o zaliczenie czę
ści praktyk, jeśli wykonują obowiązki np, w  służbach 
m undurow ych. Część osób dostaje skierowania do 
instytucji, z którym i wiąże przyszłe miejsce pracy. Dla 
wszystkich pozostałych zaś studentów miejsca odby
wanych praktyk zostaną wskazane przez pełnom ocni
ka dziekana ds. praktyk studenckich.

Panie profesorze, dlaczego w arto  studiow ać 
na W ydziale N au k o  Bezpieczeństwie?

- Bardzo ciekawie uzasadniła swój wybór jedna 
ze studentek w ubiegłorocznym, czerwcowym num e
rze specjalnym pisma „U Frycza” Po prostu studia na 
naszym wydziale przygotowują do pełnienia szcze
gólnych ról społecznych w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 
Dla wielu osób są być może ścieżką wiodącą do służb 
m undurow ych, pozwalają uzyskać różne upraw nienia 
i certyfikaty Nierzadko są spełnieniem młodzieńczych 
marzeń o dowodzeniu, skokach spadochronowych, 
szkołach przetrwania, strzelectwie, detektywtstyce czy 
kryminologii. Szczycimy się rekom endacjam i naszych 
kierunków otrzym anym i ud polskiego przedstawiciela 
przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europej
skiej w Brukseli, radcy M inistra Obrony Narodowej czy 
Rektosa-Komendanta Akademii Obrony Narodowej. 
Cieszę się, ze mamy tylu studentów, których połączyła 
troska o  bezpieczeństwo naszego kraju, i pracuję z tak 
wspaniałym zespołem pracowników naukow o-dydak
tycznych i adm inistracyjnych skupionych w mitrach 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza M odrzew
skiego,

Rozmawiała Iwona Zdybel

Jubileusz 50-Jęcia Wydziału Ekonom icznego  
Uniwersytetu w Kragujevcu (Serbia)

Goście z Krakowskiej Akademii
Zaprzyjaźniony z Krakowską Akademią im, Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Kragu* 
jevcu w Serbii obchodził pod koniec ub. roku jubileusz półwie

cza istnienia. W uroczystościach 
( 15- 1S grudn ia ) ,  kiórym towarzy
szyły konferencje naukowe, krajowe 
i zagraniczne ukazujące osiągnięcia 
wydziału i jegu znaczenie w inspi ro- 
waniu myśli naukowej, wzięli udział 
kanclerz К A prof, d r  Klemens Bu- 
dzowski j pełnomocnik rektora KA 
ds, dydaktyki  s tudiów  I st* n a  kie
runku informatyka i ekonometria 
dr  Zbigniew Paszek,

Przedstawiciełi naszej uczelni 
wręczyli dziekanowi prof. dr. Slo
bodanowi Ma lin idowi miedzioryt 
z widokiem Krakowa oraz cenne 
publikacje książkowe; monografię 

Poland-Svrbia, The Challenges of the 
Scientific Cooperation poświęconą 
zmarłemu w 2СШ r. prof, liii Rosi- 
ciovi (red. naukowa Zbigniew Paszek, 
seria Acta Academiae Modrevianae), 
pierwszy w Polsce przewodnik w 
wersji serbskiej pt. Kruka у -  kraije- 
vskigrad autorstwa Zbigniewa Paszka 
i Predraga Jovanovida Gavrilovida 
i broszurę г recenzjami i opiniami. 

Monografię oraz przewodnik o Krakowie otrzymała także 
żona prof. Mii Rosida, ponadto 50 egzempla
rzy monografii przesłano autorom.

Warto dodać, гс podczas uroczystości 
prof. Zbigniew Paszek, doctor honoris causa 
Uniwersytetu W Kragujevcu, od 16 lat współ
pracujmy ze szkołami wyższymi byłe i Ju
gosławii, został nagrodzony okolicznościo
wym medalem.

Nowości wydawnicze 
; Krakowskiej AJkademil
; Im. Andrzeja Frycza
] Modrzewskiego
i II f

Krakowska Akademia im, Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego, wspólnie 7. Instytutem Ekonomiki i Finan
sów w Belgradzie, wydała broszurę pt, Krakói\-kratjevski 
gnui- Vttdii\ Prihiti, tttiUfcnjit, inicrvjiti (Krakov-Beograd 

; 2010), autorów Zbigniewa Paszka i Predraga Jovanovicia J
Gavrilovicia, przygotowaną w celach promocyjnych prze- !
wodnika o Krakowie na Targach Książki w Belgradzie. !
Znalazły się w niej recenzje i opinie prof. dr, Momćilicia '
Djordjevicia, prof. dr Tamary Miknković Kerkovjć, proi.

; dr Kseni Dendć Mihajlov. Vesny Milovanović (Serbia), ;
; prof d r hah. furaja P)enkovicia (Chorwacja), prof. dr hab. \
] Anny Kożuch, prof. dr, hab, Borysa Kożucha (Słowenia), !

Stanisława M. Jankowskiego i Anny Szuby Roroń, a tak- !
ze rozmowy t  autor*:m przewodnika prof. Zbigniewem 
Paszkiem przeprowadzone przez Macie ja Malinowskiego >
t Łukasza Sałwarowskiego. Itros/ura zawiera na końcu 
„receptę na sukces" \ „receptę na długowieczność’’

i I
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ECDL
Certyfikaty Kompetencji Informatycznych są sposobem na dokumentowanie posiadanej wiedzy 
i praktycznych umiejętności obsługi komputera. W całej Europie stanowią bardzo ważny element 
weryfikacji kompetencji zawodowych pracownika

■ Warto zdobyć komputerowe „prawo jazdy" . .

O sposobie legitymowania wiedzy informatycznej który rówr- 
11107, w Polsce staje się powoli standardem, rozmawiamy z 
Mariuszem Grzybem ze Studium Informatycznego Krakow

skiej Akademii im. Andrzeja Fiycza Modrzewskiego, Koordy
natorem Szkoleniowym ECCC, egzaminatorem ECDL i tCCC,

Czym właściwie jest certyfikacja kompetencji inform a
tycznych ?

- Certyfikacja kompetencji informatycznych służy Jo  
oceny umiejętności informatycznych na pewnych pozio- 
mach. Tego typu egzaminy są jednakowe w- całej Europie. 
Również w  Polsce, Odbywa się to na różnych obszarach. Dla 
naszych studentów  najlepsze 7. nich to obszary technologii 
informatycznych, co wynika z faktu* że wszyscy studenci 
KA maj;} ten przedm iot i w tym właśnie zakresie mogą się 
starać o certyfikat.

Jak to wygląda w praktyce?
- Jest to bardzo wygodna i wiarygodna dokumentacja wła

snych umiejętności, dajmy na to przed pracodawcami To może 
być np. zaliczenie certyfikatu z edycji dokumentów na poziomie, 
powiedzmy, 96 procent. Następnie, poprzez wpisanie takiego 
wyniku do własnego CV, wolno się nim posługiwać na całym 
świede. Autentyczność certyfikatu łatwo bowiem zweryfikować 
poprzez internet.

Jakie certyfikaty m ożna zdobyć w Krakowskiej Akade
mii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i jak pokrótce to 
wygląda?

- Na naszej uczelni można zdawać dwa najbardziej popu
larne certyfikaty ECDL i ECCC. Jako pierwszy jakiś czas temu 
wprowadziliśmy certyfikat ECDL, czyli Europejski Certyfikat

Umiejętności Komputerowych. Następnie, gdy tylko powstał 
ECCC, umożliwiliśmy zdawanie tego certyfikatu Obecnie pra
cujemy nad tym, by wzbogacić naszą ofertę o  certyfikaty Micro
softu, Aby utrzymać certyfikat ECDL, należy zdać siedem egza
minów, siedem różnych modułów Każdy z nich musi być zdany 
na co najmniej 75 procent. W  przypadku ECCC nie ma grani
cy zdawałności, Certyfikat opatrzony jest po prostu wynikiem 
procentowym, W przypadku ECCC egzaminy przeprowadzane 
są na czterech poziomach A, B, C i D. Dwa pierwsze są testami 
wyborów; z kolei dw a następne już egzaminami praktycznymi. 
ECDL to w  zasadzie sama praktyka.

Proszę powiedzieć, co poza samym certyfikatem wynika 
ze zdania takiego egzaminu.

- Ważne jest to, że studenci posiadający certyfikat ECDL 
bywają zwalniani z zajęć z technologii informatycznej na naszej 
uczelni. Wynika to z rozporządzenia ministerstwa, i jest oczy
wiście respektowane. Te certyfikaty możliwe są również do uzy
skania w  ramach egzaminu końcowego na zajęciach. Można po
dejść do takiego egzaminu, którego ocena będzie jednocześnie 
wynikiem wpisywanym do indeksu.

Wynika z tego, że certyfikaty są istotnym elementem 
kształcenia zawodowego...

- Tak, Istnieje np. ciekawe narzędzie „macierzy kompe
tencji” czyli rzecz), która może posłużyć do tworzenia własnej 
ścieżki kariery zawodowej. Dzięki niemu udaje się znaleźć 
określony zawód t przy należny poziom zaawansowania wiedzy 
w różnych regionach kompetencji informatycznych, Na pod
stawie tego można stworzyć własną ścieżkę edukacji, która ko
nieczna będzie przy wykonywaniu tego zawodu, i zaplanować 
własne kształcenie,

co  m ożem y d l a  c i e b i e  z r o b i ć :
) pomagamy odnaleźć materiały zn ajduj^ce się w naszej, 

a także innych bibliotekach
) u nas możesz zdo być o m i ej ętności niezbęd ne do stworzenia bi bliograf i i 

i bezbfędnych przypisów
i tu dow ieiż się jd k rozp ocidt poszuk i wsn iii m at e ri ału w potrzebnyc h 

do napisania pracy semestralnej, licencjackiej bądź magisterskiej

co  g w a r a n t u je m y :
> pracę w spokojnej, pr?yja:nej i milej atmosferze
i pomoc kompetentnych pracowników
i m oi I iwość dostęp u do wydawn ictw statystycznych i i nformacyj nych
> bezpłatny dostęp do baz' EJW15, EBSCO, Lex Omeqa, IścienceDirect, 

Springer Lin k, Web of Know ledge
> wspa rc i e w korzysta n i u z ba z d anych dostęp nych w Bibiiotece
) moż I iwość ot rzy man ia zdal rrego d ostępu d o wybra nych zasobów Ol N

BIBLIOTEKA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ + 4 8 (12)2524418 om #afm ,edyEpl

zapytaj bfbliote r za
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Jak wygląda posługiwanie się w praktyce certyfikatami 
w Polsce?

- Ze świadomością pracodawców nic jest jeszcze najlepiej, 
Za granicą to co innego, Urn certyfikaty się liczą. Mało kto koń
cz)' w Europie kursy niczakoikzonc egzaminem i certyfikatem 
zewnętrznym. W Polsce owa świadomość nie jest jeszcze zbu  
mocno zakorzeniona, choć ostatnie lata i wszelkie projekt}7 

i kursy unijne kończone certy fikatami rozwijają te świadomość 
coraz bardziej, '['akie zewnętrzne egzamin)' są twardym dowo
dem n a posiadaną wiedzę, co nie zawsze idzie przecież w  parze 
z samym zaliczeniem ukończonego kursu.

Mówi pan, żedla osób, które chcą pracować czy kształcie 
się za granica, to ważna sprawa..,

- Z i w ni przypadek czterech studentów; którzy wyjechali do 
pracy w hotelu w [rlandli. Dwóch z nich zabrało ze sobą taki cer
tyfikat, a dwóch nie. W efekcie dwóch zostało dopuszczonych 
do pracy w recepcji hotelowej na stanowisku z komputerem, a 
dwóch musiało szukać innego zajada, W wielu krajach również 
uczelnie stawiają wymóg posiadania takich certyfikatów przez 
studentów, którzy chcą korzystać z komputerów w bibliotekach 
Tak więc świadomość w Polsce powoli się rodzi, ale za granicą 
ona już jest.

Jak wyglądamy na tle reszty Europy?
■ Na Słowacji czy w Szwecji ogromna liczba ludzi posiada 

juz te certyfikaty Alt wiąże się to z tym, że i\iele szkól daje moż
liwość pozyskiwania takich dokumentów od razu na poziomie 
gimnazjum W Polsce trudno owij świadomość wpoić rodzi - 
com. Również osoby starsze nie czują potrzeby doszkalania się 
w tym zakresie. Ten stan systematycznie się zmienia, ale dopóki 
nie zaczok to działać systemowo, ważne, aby myśleć o  tym sa
memu.

Jakie jeszcze certyfikaty można zdobywać na naszej 
uczelni?

* Istnieje wiele certyfikatów branżowych. Np. dla studen
tów architektury ważny powinien być certyfikat ECDL CAD. 
Istnieją certyfikaty /. programowaniu, projektowania stron 
W W W  czy grafiki, fest ich naprawdę dużo. Ważne, by śledzić 
to, co się dzieje na uczelni, a dzieje się dużo i ciekawie. W  ostat
nim czasie organizowaliśmy np. ogólnopolski konkurs informa
tyczny „Intersieci" który miał u nas swój final dla województwa 
małopolskiego i świętokrzyskiego Organizatorem było Cen
trum e-Learningu, nowy twór na naszej uczelni. Ta inicjatywa 
powiązana była /  dniami otwartymi ECCC, w trakcie których 
przeprowadziliśmy dwadzieścia pięć darmowych egzaminów

A latem czy warto się starać o zdobywanie certyfika
tów?

- Na pewno tak. Potwierdzamy nimi swoje umiejętności, 
Nie oceną w indeksie, ale w sposób, który jest coraz bardziej po
pularny wśród pracodawców. Nie tylko za granicą, ale i w Polsce, 
Wszystkich chętnych zapraszam do naszego Studium Informa
tycznego, które znajduje się w budynku B, gdzie można uzyskać 
informacje o wszystkich dostępnych na KA certyfikatach.

Rozmawiał M aron  Majewski

l
I
I
I
I
l
1
I
ł

»
1
1
I
I
I
I

:

W dzisiejszych czasach chcemy wiedzieć jak 
najwięcej. Informacje otaczają nas i  każdej strony, 
chciałoby się powiedzieć, ze czasami nas przytłaczają. 
Stawiamy sobie pytanie, jak zrobić z nich dobry 
użytek, informacja jest tarczą i jednocześnie orężem, 
i którego musimy ste nauczyć korzystać

i
i
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Okim?
T \

może by ć w ażniejszego i cenniejsze
go dla polityka tub dzienn ikarza niż 
w iarygodna i w artościow a in fo rm a

cja? To oczywiście bardzo  w ażny elem ent życia publicz
nego i politycznego, iilen k  m niejsze znaczenie m a form a 

i i m iejsce przekazyw ania Inform acji. Dotyczy to zarów no
* tych przekazów, które politycy w ym ieniają m iędzy sobą,
* jak  i przede wszystkim  tych, które kierują do swoich \vy-
l borców, czyli generalnie d o  społeczeństw a. Z przekazem
I p o lity ty  nie m ają łatwego życia, czasam i chcąc uniknąć

odpow iedzialności za w ypow iadane inform acje, m uszą 
się uciekać do różnego rodzaju forteli.

Paradoksalnie jednym i  dziwniejszych sposobów przeka
zania informacji jest zadawanie pytań. Czy pan X. zdeiraudo- 
wa! 10 min zl? Czy pan YJ zatrudnił w swoim ministerstwie 
połowę fodziny, krewnych i znajomych? Oczywiście, nikt 
na te pytania nie szukał odpowiedzi -  ważne, że przekaz po
szedł w świat.

Prostym sposobem na pogrążenie przeciwnika politycz
nego okazuje się. zadanie pytania, czy pan Z. nadal bije swoją 

[ żonę. Myślę, że można stawiać zakłady, iż. żaden polityk na
!■ tak postawione pytanie nie odpowie; „nie potwierdzam, nie

zaprzeczam” Musimy przy tym dodać, że tak sformułowany 
g . przekaz daje nam niewiele informacji o osobie, do której pyta-
f nie zostało skierowane, ale równocześnie sporo mówi o pyta-
I jącym. Trzeba się tylko nad tym odrobinę zastanowić.

Jnnym istotnym sposobem przekazywania informacji 
Sil konferencje prasowe, Te, jak wiemy, bywają przygotowywa
ne i realizowane niczym spektakle teatralne, W trakcie takich 
przedstawień sama informacja jest równic ważna jak sposób, 
w  jaki się ją poda je, Byliśmy już świadkami konferencji przy
gotowanych jako pokaz multimedialny z analizowaniem na 
ekranie poczynań głównych bohaterów włącznie. Obserwo
waliśmy konferencje prasowe, w których główną rolę odgry
wały tak Le gadżet)', jak dyktafon, rewolwer czy sztuczny penis. 
Zawsze wtedy zastanawiałem się nad tym, co takiego zmieni-

u ! . ■ u l j mixer



ło się w naszym społeczeństwie, 
że do zainteresowania konkretni) 
informacją potrzeba aż obra
zoburcze; prezentacji.

Przypominam sobie za
bawny happening, podczas 
którego Janusz Korwin-Mikke 
wspólnie z Krzysztofem Skiba zfcJJi swoje 
rozliczenia podatkowe Pi l Samo oświadczenie, że obai pano
wie sprzeciwiają się nadmiernym obciążeniom podatkowym, 
by toby nudne. Prawdopodobnie nikogo by nie zainteresowało, 
ale dwóch dżentelmenów zjadających spore połacie papieru 
przyciągnęło kilka kamer i mikrofonów. Dzięki temu zresztą 
informacja stała się „ważna*’, tan. zagościła na 20  minut w na
szych domach, ;i na 20  sekund w naszych umysłach.

W tym momencie dotykamy kolejnej istotnej składowej 
informacji. Czy dany przekaz ma jakikolwiek sens i wartość, 
czy tylko został przekazany w obecności odpowiedniej liczby 
kamer i mikrofonów? Zastanawiamy się nad tym szczególnie 
ostatnio,obserwując batalie na konferencje prasowe organizo
wane w związku z prowadzonymi śledztwami w sprawie kata
strofy smoleńskiej. Każda kolejna przynosi coraz to nowsze i 
zarazem coraz to inne informacje.

Podobne sytuacje możemy jednak obserwować w  wielu 
innych pomniejszych sprawach* Ile razy byliśmy świadka
mi spektaklu, który polegał na tym, iż jeden polityk organi
zował konferencje przed południem tylko 
po to, by jego konkurent mógł po południu 
wszystkiemu zaprzeczyć i zagrozić rzucające
mu kalumnie procesem sądowym t ciężkimi 
konsekwencjami, Być może powinniśmy się 
zastanowić nad tym, czy z jednei strony nie
wiarygodny natłok informacji, a z drugiej 
strony presja, aby ta informacja była coraz 
bardziej elektryzująca, nic doprowadziły pitz 
do tego, ze właściwie bardzo często nie jeste
śmy rzetelnie informowani, lecz uprowadza
ni w błijd. Czasami leż stajemy się ofiarami 
własnej nieuw agi,

Niestety, wygląda na to, że w dzisiej
szych czasach m usim y się nauczyć trudnej 
sztuki nie tylko filtrowania informacji, ale 
też umiejętności prawidłowego jej odczy
tywania w całym kontekście, w jakim  dana 
informacja została nam podana. Krzycząc)' 
z pierwszej strony gazety tytuł Minister ik h -  
tńał? ma za zadanie przyciągnąć nasze oko.
Lecz tak naprawdę nic chodzi w tym o prze
kazanie wiarygodnej informacji, ale o  wywo
łanie wrażenia, zbudowanie jakiegoś obrazu.
Inna sprawa, czy ów obraz będzie odzwiercie
dlał rzeczywistość

W  tym aspekcie widzę bard/o konkret
ną rolę mediów i dziennikarzy. Uważam, 
że to właśnie na ludziach tworzących media 
spoczywa bardzo duża odpowiedzialność.
Po pierwsze, za to. aby wymuszać na polity
kach jasne i czytelne przekazy. Aby radiowe

i telewizyjne ctebaly 
nie o g lą d a ły  jak dyskusje żuli i choć 
to niełatwe (politykami zost.ij j przecież przeróżne persony), 
aby zmuszać ich do mówienia, a nie pozwalać na Wygłaszanie 
pustych komunałów. Po drugie, to  właśnie sami dziennikarze» 
tworząc dla nas obraz politycznej rzeczywistości, powinni wy
kazać maksimum profesjonalizmu, by dla prostego człowieka 
ów obraz by] jak najbardziej czytelny

Oczywiście, nie wiem, czy osiągnięcie ideału jest możli
we! bo i przekazy, z których trzeba czasami /łożyć informacje, 
wydają się często sprzeczne i profesjonalizmu czasem brakuje. 
Wreszcie wniosek dla nas. odbiorców informacji - musimy 
bacznie obserwować, kto i co do nas mówi, najlepiej korzysta
jąc z wielu źródeł, a całość informacji analizować tui różnych 
płaszczyznach. Często jest hi dość skomplikowane, ale bardzo 
przydatne także W najhardziej prozaicznych, prywatnych spra
wach.

Jaeet. C ierm ak

i i

Felieton wierszowany
na marzec 201 i roku pańskiego dany
A rka d iu sz  Stosur

O odwilży i zmaganiach z zimą nauka 
W  słonecznej rozpaczy zim a się kruszy,
Choć ciężej na ciele, to lżej jest na duszy.
Choć niewiele rozum iem  ze światowej rewolusji, 
to nigdy dosyć nie m am językowych ewolucji.
Dlatego słucham posłów, premiera i ministrów, 
jak chodzą do demokracji szkoły bez tornistrów,
Budują ze słów nowe szkoły, drogi i tory,
Lecz potrzeby ogromne, a deficyt wciąż spory.
Życie nadzieją to nasza pasja i udręka narodowa,
Л narzekanie i zaklinanie czasu to rzecz honorowa.

W patrzeni w egipskie przem iany i ulicy moc,
Przetrwam y każdą kolejną, m roźną noc.
Rozgrzeje nas siła zaklęć miłosnych
W yznań W alentynkowych radosnych, podniosłych .
Teraz odwilż, ocieplenie, ptaki do powrotu się szykują 
Dzieci radosne wychodzą z domów, buty sznurują.
A one niosą te ku wiośnie przez łód , m róz i śniegi 
Przez błękitem wyczyszczone niebo i słoneczne ściegi 
W marzec wchodzimy w płaszczach na plecach i czapkach na uszach 
Z coraz mniejszym zapasem zimowych smutków w duszach,

Kraków; 15 lutego 2011 r.
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Od 2005 roku dv îe w mniejszym bądź większym stopniu 
zhierarchizowane partie podzieliły między siebie tort pod 
ndzwd „przestfzeh publiczna

h

’f r ł Z J .

Dżihad i McŚwiat Benjamina 
Barbera po polsku, czyli

4

Ш Ж

DEMOKRACJA TOTALNA
i r

M imo że od ponad 20 lat IV RP oraz tzw. polityka historyczna,
mamy w naszym kryj u poprzez instrum entalnie wyrzucane

ustrój demokratyczny» z historii fakty, ukazywały swą śmtorfc*
praktyka działan ia o ra / zarządzanie tam ą petópektywjf władzy.

"г*»*'

w ew nętrznym i s tru k tu ra m i głów
nych ugrupow ań politycznych jest 
antydem okratyczne, żeby nie pow ie
dzieć m onarchiczne. Jest król t dw ór 
ski ad aj ący się z  naj bliższy c ii o ra z ty c h 
n ieco dalszy cli doradców» są w reszcie 
przedstaw iciele króla w terenie oraz 
m łodzi poddani (m lodzieżów ki), 
W szelkie decyzje podejm uje jednak
t r l k o  w ła d c a .•#

Od 2005 roku dwie w mniejszym 
bądź większym stopniu zhierarchizo
wane partie podzieliły między siebie 
tort pod nazwą „przestrzeń publicz
n a ’ Najbardziej wodzowska z nich 
pozostaje be/ wątpienia organizacja 
Jarosława Kaczyńskiego. HiS jest* i za
wsze byl, ugrupowaniem, w którym  
prezes ma decydujące zdanie, a zasa
da BMW (bierny, mierny, wierny) pa
suje do niego jak do żadnego innego. 
Jakakolwiek krytyka, czy nawet dys
kusja jest tłum iona w zarodku, a ich 
„prowodyrzy“ skutecznie izolowani 
(zawieszenie Pawia Zalewskiego) albo 
wy rzucani (wykluczenie Joanny Klu- 
zik-Rostkowsfciej).

P raw o i S praw ied liw ość m a 
w sobie niesamowita tendencję do 
patologizowania państwa, traktuje de
mokraci^ jafeo swoisty przystanek na 
drodze do realizacji celów Udowod
niły to ich dwuletnie rządy, w których 
pod hasłami walki z korupcją sami 
korumpowali (tzw. taśmy Beger); pod 
pozorem  walki z rzekom ym  ukiadem 
sann go twfłrzyli, wymieniając cały 
aparat adm inistracyjno-urzędniczy' na 
niespotykaną wcześniej skalę. Projekt

Nikt zresztą Lak jak Kaczyńscy 
nic wykorzystywał do swych celów 
politycznych, służb specjalnych i nie 
ignorował współczesnych tendencji 
wol n ośc iowyeh {prawa mniejszosc i). 
Ich spiskowe podejście do wszystkie
go, poza swą konserwatywnonarodową 
awangardy wybuchło niekończącym się 
zniszczeniem po kita^ftfiesm oleńskiej. 
Stronnictwo, którego elektorat uznawał 
zawsze słowa Jarosława Kaczyńskiego 
za prawdy objawione, stał się j^ d  wpty- 
wem mitu smoleńskiego niemal sekta 
(akcja w  „obranie krzyża”).

Ale dopiero ostatnie przegrane 
wybory prezydenckie ukazały bezmiar 
groteski. Kaczyński i jego świta zm ie
nili się po nich w naradowokatolickieh 
celebrytów rodem z „radiom aryine 
go pudelka' M am tu na myśli zasadę 
„mówić, aby o nas mówiono11 wyraża
jącą się w stwierdzeniach o ^prezyden
cie wybranym przez nieporozumień ie1' 
czy też groźniejszych o „kondom inium  
rosyjsko-niemieckim’’

D rugim  ugrupow aniem  jest partia 
obecnie rządząca, która podtrzym ując  
złudne wrażenie prowadzenia polityki 
zdroworozsądkowej, dużo zyskała po 
10 kwietnia. Mimo że PO jest kultu 
rowo iime niż PiS, to i tak zarządzanei.
iest przez jednego wodza, z którym 
polemizować co prawda m ożną, ale n;i 
koniec i tak trzeba się z nim  zgadzać, 
wykazując przy tym  samokrytykę 
(krytyka Andrzeja Halickiego).

Blok zarządzany na początku przez 
trzech „tenorów 1 stal się partia kie 
rowaną tylko przez Donalda Tuska,

z którego markstingowęy polityczni 
uczynili współczesnego męża stanu 
przypominającego wyluzowanego szefa 
у pracy. Były autor „Przeglądu Politycz
nego jak trzeba może wykonać poli
tyczne akrobacje „na granicy prawa” 
fikcja .mtyeiopalaczowa), fĆSEi za* nie 
trzeba, p r/e  czołgu je się ze swoimi po
pie czni kam i od wy bс »rów do wyborów, 
latając wszystko, co się da ze wszystkiM4 
w bud zecie państwa. Daje on przy tym 
do zrozumienia, że wszystko to w imię 
malej Stabilizacji, którei ludzie rzekomo 
chcą, czyli w celu utrzymania istnieją
cego status quo Propaganda sukcesu 
PO we ów iest genialnie opakowana, 
a  jej motto przewodnie, które brzmi 
mniej więcej tak;, „Mimo że mamy 
pełnię władzy, i tak nie będziemy nic 
zm ieniać' W myśl hasła ..Nie róbmy 
polityki" „nie róbmy nic".

Choć le dwa antydemokratycz
nie zarządzane ciała się nienawidzą, 
to jednak w rzeczywistości są sobie 
bardzo potrzebne. PiS ma .spersonali
zowanych wrogów narodu, glosowa
nie zaś na PÓ od 2007 roku przyjęło 
lor tnę glosowania przeciw PiS-owi. 
Przypomina lo trochę podział na Dżi
had i McŚwiat. jaki wprowadził w swej 
książce Benjamin Barber. Рог<*Ы*^ 
ugrupowania w tak го/danei ukła
dance muszą się jakoś odnaleźć, a to, 
że przeważnie wybierają dw ór Tusko- 
wy, jest wynikiem tego, iż przybiera on 
formę królestwa mniej absolutnego.

Sądzę, że najbliższe wybory par
lam entarne niczego w tym układzie 
niezm ierną. Pozostaniemy krajem de
mokratyczny m, w którym  wybiera się 
z dwóch całkowicie niedem okratycz
nych opcji.

tu kas/ Wierzch os

'Щ
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Błędy lekarzy kryje ziemia, błędy 
prawników siedzą po więzieniach, 
a błędy dziennikarskie drukuje się 
na pierwszych stronach gazet
- mówi dr Wojciech Furman wykładowca w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

leż są szybko piętnowane i ko
rygowane.

City w polskich m ediach  
jest jeszcze obiektywna inłor- 
macja?' Dzisiaj wykładowcy
dziennikarstwa wręcz, skła-*
niają sit ku stw ierdzeniu, 
że inform acja m oże byt czasa* 
mi skom entow ana.,,

Wymóg obiektywizmu do* 
tyczy rzeCelnego i bezstronnego 
prze dstawia n  ia poi edynczyc I \ 
faktów. Te fakty są wyróż ilia

nę i następnie układane w  narrację zgod 
nie % pewnym schematem poznawczym. 
To, to  mamy w głowach, rzutuje na to, jak 
postrzegamy rzeczywistość. Na szczęście,

Prawo prasowe m ówi, że dzien n i
karz mn obow iązek d/іа іаш а zgodnie  
z etvką zawodową t zasadami w spółży
cia społecznego. C /y  ktoś jeszcze się tym  
przejmuje? Niedawno na konferencjach 
prasowych wręczano dziennikarzom  łap 
topy, oferowano »trakcyjne wyjazdy za 
granice, da«jm o do eksploatacji sam o
chody i  darniową b en zyn ą ., ,

K osztow ne p rezen ty  uzależniają  
i korumpuj']- л drobne *  poprawiają at
mosferę. l>n odróżnienia jednych od 
drugich pow inien wystarczyć zdrowy 
rozsądek« |eśli natomiast oczekujem y od 
dziennikarza, їх będzie kom petentnie 
pisał o nowym  m odelu samochodu albo 
o współczesnych tendencjach w motory- 
zacji, należy mu dać okazję do tego, l>y 
mógi ów sam ochód przetestować oraz 
odwiedzić salon sam ochodow y w dale
kim kraju. Na świecie dawno znaleziono  
sposób na to, by zachować niezależność 
dziennikarskich ocen i by to wszystko  
zbyt drogo autora nie kosztowało. Roz
wiązaniem jest udział wydawcy w kosz
tach testów lub wyjazdu,

І>l,i wielu dziennikarzy najważniej
szy jest news. Często nie jest to intórma- 
cja sprawdzona, k^giłś obraża i nie dajie 
mu okazji d o  obrony.

Biedy lekarzy kryic ziem ia, błędy 
prawników siedzą po więzieniach, a błę
dy dziennikarskie drukuje się na pierw
szych stronach gazet. D o tego popularnego 
stwierdzenia dodałbym, że błędy dzienni
karskie są szczególnie widoczne. Dlatego

nasze schematy poznawcze są do pewnego 
słupnia zbieżne -  w przeciwnym wypad
ku w ogóle nie potrafilibyśmy się porozu
mieć.

C o pan sądzi o  tym, że niektórzy 
dziennikarze tworzą kom itety wyborcze 
(jak ostatn io grupa osób w „Super N ow o
ściach”) i zespołow o kandydują do rady 
miasta czy gminy?

Zdarzają się różne dziwactwa, ale jesl 
to raczej folklor dziennikarstwa niż i ego 
główny nurt, |cdną z funkcji dziennikar
stwa w społeczeństwie zorganizowanym  
według zasad liberalnej demokracji jest 
kontrolowanie władzy, a to wyklucza jej 
sprawowanie.

Co pan sądzi o  infórozrywce, czyli 
o programach mających jednocześnie  
Inform ować i bawić? Czy taki rozrywko  
wy sposób przekazywania inform acji jest 
właściwy? Stacje całodobow e przechodzą  
nieraz sam e siebie, jest to wręcz nie do 
wytrzym ania.

Wedle zasad starożytnej retoryki dobry 
mówca powinien przestrzegać trzech wskazó
wek; docere, mment, dełectane -  czyli pouczyć, 
poruszyć i sprawić przyjemność. Nie ma ni 
czego zkgp w tym, Że pouczający i poruszają
cy przekaz dziennikarski będzie także zabaw
ny Rzecz leży w  zachowaniu proporcji.

Czy w kształceniu przyszłych dzień 
nikarzy należy cos zm ienić? Czy nie lepiej 
ukończyć dow olne studia, na przykład 
prawnicze lub ekonom iczne, a potem  
ew entualnie studia podyplom ow e, zęby  
nauczyć się warsztatu dziennikarskiego?

Dziennikarstwo jest rzemiosłem. 
Rzemiosła nie można nauczyć się inaczej 
niż przez powtarzanie najpierw prostych, 
a potem bardziej złożonych czynności 
Należy robić to w dobrym warsztacie i pod 
okiem sprawnego majstra.

D ziennikarstwo jest także pracą 
um ysłową, która wymaga kom petencji, 
jaką dają -.India wyższe.

Dziennikarstwo może też być sztuką 
-  lecz twórcą się tylko bywa. Dobre pom y
sły nie przychodzą do głowy regularnie, 
choć istnieją sposoby na to, aby wykształ
cić w sobie umiejętność twórczego myśle
nia. jednym z  takich sposobów jest lektura 
wartościowych dzid.

Dlac zego tak w idu  dziennikarzy *ła- 
bo pisze І m ówi w ojczystym  języku? Czy 
to m ożliw e, by stażysta w Radiu Kraków 
nie Liniia) odczytać sform ułowania „D ziś  
w kościele OO. franciszkanów  odbędzie  
się koncert"? Pow iedział tak: „W kusciek  
zero zer« Franciszkanów"... Nkompromi- 
tmval siebie, aU- przy okazji cała stację?

Lista zabawnych pomyłek dzien
nikarskich lest bardzo długo, a pomyłki 
zdarzają się nie tylko stażystom. „Właśnie 
słońce zaszło za wschodni:; trybunę sta- 
dionu” -  powiedział nie tak dawno znany 
sprawozdawca. A dlaczego niektórzy słabo 
piszą? W idocznie nie ukończyli studiów  
dziennikarskich albo podczas studiów nie 
przykładali się należycie do nauki.

Dlaczego środowisko dziennikarskie  
jest tak podzielone? Skończyły się przy
jaźnie, spotkania towarzyskie, w spólne  
wyjazdy na urlop. W pracy dośw iad
czony dziennikarz nie dzieli się wiedzą 
i dośw iadczeniem  z m łodym i- Czyżby się 
bal, że /a chw ilę m łodzi wypłyną, a on 
pójdzie w odstaw kę?

W wolnym społeczeństwie podziały 
są nieuniknione, poza tym tóż wolę po
jechać na urlop z żoną a nie z kolegami 
z pracy. Zmiany pokoleniowe nastąpią nie
zależnie od nas. dlatego raczej miałbym za
ufali ie do rozsądku tych starszych kolegów, 
którzy potrafią dzielić się doświadczeniem . 
Dodałbym jeszcze, że W zmienionych oko
licznościach nie w szystkie doświadczenia 

■

bywają przydatne.
Dziękuję za rozm owę.

Rozmawiała Ewa Nazgowicz
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Rzecz rozgrywa sio na korytarzu 
pewnej, znanej krakowskiej 
uczelni, której nazwę z różnych 

powodów pominiemy. Udział biorą: 
koleżanka A oraz, co jakże przewidy
walne, koleżanka В pJus kilka osób 
postronnych - z biernym udziałem  
w wydarzeniu, Jako wnikliwy obserwa
tor zależności społecznych i ludzkich 
zachowań (ho, ho!) ш а т  przyjemność 
być świadkiem zdarzenia, które w du
żym uproszczeniu wy gląda lak...

A pyta B, czy wie, to  się dzieje 
ze wspólną koleżanką X Tu śpieszę 
z wyjaśnieniem; X ud dłuższego czasu 
nie pojawia się na zajęciach, na SMS-y 
nie odpisuje, kontakt przepadł В najwi
doczniej odpowiedzi na pytanie A nie 
musi szukiić daleko, lak więc: X dzisiaj 
o  osiemnastej wybiera się do kina, co 
dziwne, bo jeszcze przed południem 
twierdziła, że /усіє jest do niczego. 
Przypuszczalnie wniosek ten wysnu
ta, ponieważ przedwczoraj rozstała się 
z chłopakiem, jednak jak sama stwier
dziła, w szerszej perspektywie wyjdzie 
jej to tylko na korzyśćl

X p la n u je  w iele „ p rz e ło m ó w '1 

w swym życiu, z którego zamierza ko- 
rzystać obecnie pełną parą, stąd pew
nie pomysł nil kina, jeśli rzecz jasna 
wyjście do kina m ożna uznać za życio
we przedsięwzięcie (wątpliwe). Na py- 
tanie zaskoczonej A. gdzie В widziała 
się z X, skoro zna aż tak wiele szcze
gółów, jeszcze bardziej zaskoczona 
В odpowiada: - Widziałam?Żartujesz? 
Przecież ja  jej tui wet nie lubię! M am  ją 
w „znajomych na lacebooku,,.. Hpilog; 
Zbieżność nazwisk przypadkowa.

Tak, tak, Facebook prawdę Ci po
wie. Nie będzie to jednak kolejny arty

kuł pod tytułem „Co 
i  tą (w domyśle -  ze
psuty) młodzieżą ani żadna 
kampania na rzecz promocji rozrywek 
bardziej intelektualnych. Umówmy sic 
wszyscy czytamy książki, młodzieżą je
steśmy przyzwoitą, aczkolwiek -  co bar
dzo prawdopodobne - spora część z nas 
doskonale zna portal społecznościowy, 
który w lipcu bieżącego roku osiągnął 
magiczną liczbę 500 milionów aktyw
nych użytkowników na całym świec ie 
i z dnia na dzień zjednuje sobie coraz to 
nowych zwolenników.

„Lubię to!”

Przyznaję się bez bicia: ja to lubię! 
Mnie również na Facebooku znaleźć 
można i również aktywnie z niego ko
rzystam, Uprzedzam pytanie. Nie, nie 
uprawiam farmy. Za to zdarza mi się 
(po czym naprawdę nie odczuwam 
żadnej formy kaca moralnego) klikać 
w „Lubię to!”

Zdarza mi się spytać króla Juliana, 
co też ciekawego dziś rzecze, czasem na
wet z nudów wylosuję swój cytat na dziś. 
Banalne, infantylne? Nie sądzę* oprócz 
tego dostrzegam w iele korzy ści. W łatwy 
sposób mam kontakt ze znajomymi z ca
łego świata, których mam szczęście po
siadać W sposób jeszcze prostszy mogę 
publikować zdjęcia, wymieniać sic lin* 
kami (czytaj: wymieniać pogody) Raa. 
co więcej, w moim przekonaniu dzięki 
!:acebookowi w dużej mierze uczestni
czę w  życiu kulturalnym na bieżąco,

Na przykład otrzymuję subskrypcje 
z interesujących mnie stron i grup. „Roz
mawiam! dyskutuję, czytam, myślę. Bez

z a n u - 
rzania się w
głębiny sieci i zbędnego 
kopania otrzymuję informa
cje ił ciekawych wydarzeniach* W ie
le ważnych dla mnie informacji mam 
pod ręki}, I mimo że starsze pokolenie 
z dezaprobatą kręci giową nad upadkiem 
więzi międzyludzkich i szeroko pojęte i 
kultury, gwarantuję: więzi międzyludz
kie i kultura, mimo zła, iakim jest Face- 
b< i (4, m aj ą s i ę na|jrawdę dobrze! Fakt 
faktem, lepiej spotkać się w cztery oczy, 
aby po rozmawiać, zamiast pisać e-maila. 
Tylko niby dlaczego jedno wykluczać 
ma drugie?!?

Z małej chmury duży deszcz

Biogram  M arka /u c k e rb e rg a , 
twórcy Facebooka, wydaje się w tym 
momencie zbędny. Z powodzeniem 
wyręcza mnie w tej kwestii reżyrser fil
mu „the Social NetWork" który to film 
zagościł na ekranach polskich kjn 15 
października, ub. roku. Pokrótce: Sak 
lo często bywa portal, w chwili obecnej 
skupiający 5 min aktywnych Użytkowni
ków, powstaje zupełnie przez przypadek. 
Zuckerberg, student Harvardu, w 2004 r. 
tworzy stronę typu ratingsite, focemash. 
tom . „szczytny", cztery' godziny istnie
jący w internecie projekt, zablokowany 
przez władze Hanrardu z uw-agi na zta- 
manie praw o dany ch osobowych.

Jednak pomysł len rodzi za sobą 
następny* stworzenie wewnętrznej sieci
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Online która w  łatwy i przystępny spo
sób umożliwi udostępnianie i wymianę 
danych pomiędzy studentami. Taki iest 
cel, takie iest założenie, które mam wra
żenie - przyświeca do dziś. Wewnętrzna 
sieć online?

OK, jednak zupełnie poza kontrolą. 
Dzieje się tak, że w niespełna Ю Lat stu- 
dencki projekt staje się ogólnoświato
wym, najbardziej popularnym serwisem 
społeczn ościowym, swego rodzaju me
dium, setną władzą, lustrem wydarzeń 
społecznych» machiny marketingową 
do zarabiania pieniędzy. Всі u całkiem 
sporej kasie mowa. Będą liczby. Ponoć 
nie nie buduje większej wiarygodności 
artykułu tak jak liczby W marcu 2 0 0 S 
toku ranking „Foibesa“ podaje: 23-letni 
Zukerberg plasuje się na 735. miejscu 
najbogatszych ludzi świata, ciesząc się 
tytułem najmłodszego miliardera w h i' 
storii. Brawo.

1 kto by pomyślał?

Fakty, E w uniu , fakty!

Proszę bard/o, W niedługim czasie 
potencjał Faeebooka odkrywają nie tyl
ko „szarzy” użytkownicy, jak ty czy ja. 
Wszelkiej maści tak zwane podmioty 
medialne, czyli „czwarta władza", potra
fią wykorzystać diabelną moc portalu 
i jego największą zaletę: interaktywność.

W Faeebooka „bawią się" również 
politycy, którzy na bieżąco mogą chwa
lić się swymi dokonaniami, forsować 
projekty.

W Faeebooka bawią się duże korpo
racje, którym serwis oferuje komunika
cję Z klientem, kreowanie wizerunku.

W  Faeebooka bawią się osoby pu
bliczne, które znalazły idealne podłoże 
do promocji własnej osoby.

Reklama dźwignią handlu - jak gło 
si popularny slogan, a szacowane przy
chody dla pomysłodawców- na koniec 
roku 2 0 ] t) to jedyny miliard dolarów. 
Mówiąc wprost: znane ..marki kolek
cjonują fanów po co? Dla budowy wize
runku, Spece od marketingu niespią!

Reklama nie taki straszna, jak 
ją malują* Internet zalewa (ab rekla 
modawców i tak czy inaczej jesteśmy 
przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy. 
Dostęp do Faeebooka jest bezpłatny 
dla wszystkich użytkowników; reklamy 
upchane są w prawym pasku strony i 
w stopniu jedynie przeciętnym absor

bują uwagę Wyglądają niegroźnie. Jed
nak sytuacja zmienia się diametralnie 
w chwili pojawienia się niby lakonicznej 
opcji „Lubię to! ’.

Badania głoszą; dla przeciętnego 
konsumenta wysoce bardziej sugjestyw- 
ną stare się reklama, którą lubią jego 
znajomi. Skłania to również do „polu
bienia danej marki, a co za tym idzie, 
do dołączenia do grona fanów, a stąd już 
prosta droga do informowania na bieżą 
co przez daną iirmę o wszelkich nowo
ściach »wiązanych z promocją produk
tu, Proste jak budowa cepa, zaskakująco 
m ocno skuteczne. Reklamodawcy za
biegają o fanów, doskonale zdając sobie 
sprawę z faktu, że gra jest warta świeczki. 
I tak oto:

gazeta.pi: 9 375 fanów { demolywa- 
lory.pl: 319 035; fanów; mambiznes.pl: 
571 fanów; Wrocław; 12 541 fanów

A jak to zazwyczaj działa? Chcesz 
wziąć udział w konkursie i wygrać 
podróż dookoła świata? Na pewno 
chcesz, bo przecież świat czeka na ciebie 
z otwartymi ramionami! Zasady są proste. 
Odpowiedz na banalne pytanie, jednak 
W  pierwszej kolejności kliknij, że lubisz..

„ Z b u rz y ć  P a łac  P re z y d e n c k i, 
b o  z a s ła n ia  k rz y ż f”

Kto bacznie siedzi! ubiegłoroczne 
ekscesy na Krakowskim Przedmieściu, 
doskonale wie, o czym mowa. Zburzyć 
Pałac Prezydencki, bo zasłania krzyż.. 
Tako rzeezę ja, król Julian!” Taki transpa
rent pojawi! się pod siedzibą prezydenta 
wskutek zamieszek, które tygodniami 
absorbowały uw ag^szelk ich  mediów.

Autorzy pomysłu, któż inni juk 
nie studenci, w  ten przewrotny sposób 
niewątpliwie wyrazili swoje pobłażanie 
wobec ma ni testujących oraz przede 
wszystkim nieskuteczności państwa. 
Państwa prawa, dodajmy dla porządku. 
Cóż, scena polityczna zawrsze budziła 
emocje. A czasem najskuteczniejszą 
lor mą przekazu istotnych poglądów jest 
inteligentna kpina. A inteligentni stu 
denci doskonale o tym wiedzą. Pomysł 
rzecz jasna nawiązywał do facebooko- 
wej aplikacji, która ciesz) się ogrom 
ną popularnością. Król Julian, swego 
rodzaju kultowy juz guru mentalny, 
potrafi bowiem zaradzić w każdej sy
tuacji Na warszawski impas jak widać 
również znalazł cudowny śtodek.

A gorąco było już wcześniej. Miesz
kańcy Krakowa pamiętają protesty pod 
kurią biskupią w chwili decyzji o po
chówku tragicznie zmarłej p an ’ pre
zydenckiej na Wawelu. Daleko mi do 
prawienia pogadanek na temat polityki, 
uprawianie jej również pozostawiam in
nym, Z dwojga złego wolałabym upra
wiać wcześniej wspomnianą farmę, któ
rej de facto urokowi nigdy nie uległam.

Zmierzając do sedna. W tamtym 
czasie na Facebooku powstała grupa 
skupiająca użytkowników sprzeciwiają
cych się temu rozwiązaniu Liczby rosły 
z minuty na minutę, w tempie zatrwa
żającym. Jeden, dwa, a potem bagatela 
sześć milionów ośmiuset trzydziestu 
sześciu użytkowników! Poco i dlaczego? 
Мойе i po nic, bierny opór, symbol, gest. 
A jednak w laki, a nie inny sposób dość 
spory procent obywateli wyraził swoje 
poglądy. Choćby dla zasady, Feace&ook 
jako medium opiniotwórcze i medium 
przekazujące nastroje społeczne rośnie 
w siłę.

jeśli n ie m a c ię  na Facebooku, 
n ic  istn iejesz

Istniejesz, istniejesz, spokojnie! Nikt 
ci nie każe, nikt nie wymaga, la również 
nie zachęcam, nie mam w tym żadnego 
interesu. Jeśli boisz się uzależnienia od 
uprawiania farmy, jeśli boisz stę „polu
bić" wcale lubić nie musisz. Jeśli boisz 
sic, że reklama zrobi ci pranie mózgu, to 
bron sie rekami i nogami.

Machina napędza się sama w spo
sób nieprawdopodobny i z powodze
niem działać będzie i bez ciebie, jednak 
czemu nie korzystać, w sposób świado
my i mądry, г  dobrobytów XXI wieku? 
Publikujesz, w rzucasz, w ym ieniasz. 
Pozostajesz w kontakcie. Masz dostęp 
do bieżących informacji. W jakiejś for
mie, jeśli chcesz, bierzesz udział w życiu 
społecznym. Tyle,

Jeśli masz ochotę i potrzebę publicz- 
nego ekshibicjonizmu, to ponadto na 
bieżąco aktualizujesz status, informując 
świat wokół (świat, który z pewnością 
żądny jest t ak cen nvch in forma ci i j o  tym , 
że o osiemnastej wybierasz się do kina, 
a przedwczoraj zakończyleś/aś długo
letni związek. Wszystko wedle uznania 
i potrzeb. Cala paleta możliwości.

Ewa M agdalena Fem inist к 
http;//pl-p). faeebook.eom/hslg#6
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i ułatwieniem zawierania kontaktów 
biznesowych i towarzyskich z ludźmi 
z choćby najdalszych zakątków globu. 
Jednak poza oczywistymi korzyściami 
płynącymi z surfowania czai się w nici 
niezliczona liczba pułapek i niebezpie
czeństw czyhających na ludzi ślepo wie
rzących w dobrodziejstwo sieci.

D L A C ZEC iO  C H C E M Y  
L E C Z Y Ć  SI F. SA M I?

Popyt na wszelkiego rodzaju m e
dycynę niekonwencjonalną jest stary 
jak świat* Często chęć leczenia się na 
własną rękc wynikała / wiary; ze oto 
d os wiad c l l‘ 11 i a naszyć h przód kó w 
i pozytywne efekty' ich kuracji będą 
najlepszym rozwiązaniem dla nas sa
mych. Odwiedzano więc rodzinnych 
znachorów, zielarzy i wróżbitów, p o d 
dając się działaniu środków i zabiegów 
ordynowanych przez nierzadko sam o
uków i amatorów. Skłonności te często 
wynikały z bezradności i braku lep-

ne i wymykające się spod ram medy
cyny konwencjonalnej. Byl to dostęp 
do informacji* swego rodzaju eksklu
zywnych, có dodatkow o podnosiło 
wiarygodność i wiarę w skuteczność 
owych metod.

Dzisiaj* w dobie internetu , dostęp 
do najróżniejszych m etod parame- 
dycznych jest wolny i niczym nieskrę
powany. Pozostaje tylko jedno a le .,i

W SIECI KŁAMSTW

Wszystko zaczęło się jakiś czas 
temu za sprawy WikipediL Ogólno
dostępna plaliorma wiedzy działająca 
wr oparciu o  materiał zamieszczany 
przez samych użytkowników szybko 
stała się podstawowym narzędziem 
edukacyjnym wielu milionów ludzi na 
całym świecie. Jednak po początkowym 
zachłyśnięciu się łatwością dostępu do 
informacji zaczęto dostrzegać błędy sys
temu. Elektroniczna encyklopedia przyj - 
mowała bowiem na swe lamy wszystkie

Bardzo podobnie ma się sprawa 
z większością portali pseudo medycz
nych. Przy redagowaniu ogromnej 
ilości z nich nie uczestniczy żaden le
karz,  ̂ treści, które się tam pojawiają, 
są często kopiowane z innych, już ist
niejących w sieci miejsc. Faktem jest 
również, że jak szybko stało się jasne, 
iź zdrowie jest jednym  z najczęściej 
dyskutowanych Lematów w wirtual
nym świecie, zrobiło się świetne źró
dło dochodu dla twórców stron, por* 
tali i grup dyskusyjnych.

KTO NAJCZĘŚCIEJ ?

Według badań statystycznych g ru 
pą najczęściej szukającą w sieci porad 
medycznych są kobiety wt ciąży i matki 
dopiero co narodzonych dzieci. Dzieje 
się tak zc względu na niezliczoną ilość 
wolnego czasu oraz zwiększoną z na
turalnych przyczyn częstotliwość sty
kania sic z lekarzami. Młode m am y są

14

Coraz większej liczbie osób wi
zytę u lekarza specjalisty za- 
stępuje poszukiw anie porad  

i rozw iązań m edycznych w In te rne
cie, Kolejni to  d t którzy po profesjo
nalnych badan iach  diagnostycznych 
sam i w dom ow ym  zaciszu o tu  terają 
kopertę  i przed m on ito rem  kom pu
tera  in terp re tu ją  wyniki.

Globalna sieć to bez dw ódi zdań 
iedno l  największych osiągnięć w naj
nowszej historii świata. Napędza rozwój 
większości dziedzin życia, w tym rów
nież medycyny. Jest kopalnią wiedzy

Doktor NET

szych rozwią2ań f ale zapewne dopiero 
wraz z komercjalizacją usług medycz
nych leczenie takie staio się również 
sposobem na oszczędzanie.

Szukano różnych metod. Jeszcze 
niedaw no ludzie samodzielnie, dzięki 
przekazywanym z rąk do rąk książkom 
profesora Tołpy, produkowali zioła 
i maści, które dzięki swym nadzwy
czajnym właściwościom były alterna
tywą dla niewykwalifikowanej i sko
rumpowanej służby zdrowia. Co 
ieszczc ważniejsze, ich działanie 
miało być nadzwyczaj skutecz-

bez wyjątku wpisy. Wystarczyło, że d o 
dawane były przez osobę zarejestrowa
ną i posiadającą status eksperta, Tym 
sposobem , dzięki grupie żartownisiów 
lub po prostu osób posiadających w ąt
pliwą wiedzę* encyklopedia zaroiła 
się od pomyłek. Dzisiaj błędy i luki 
informacyjne w W ikipedii są na 
porządku, ale pom im o znajo
mości (ego faktu wciąż sta
nowi una główne źródło 

informacyjne w  Jn-

Weclług badań statystycznych grupą najczęściej szukający w sieci porad 
medycznych kobiety w ci^ży i matki dopiero co narodzonych dzieci



rów nież n iezw ykle chętne d o  dzielenia  
się swoimi obaw am i z resztą świata, co 
stawia ich grupę na czele kreujących  
dyskusję w sieci.

Liczba bzdur i myjnie opisywa
nych przypadków rośnie lawino

wo. Być może dzieje się tak 
zc względu na panujących 

w Internecie frustratów, 
którzy znaleźli dosko
nale miejsce, aby sku
mulować ujście swoich 

negatywnych emocji i czę
sto po prostu sprawić, by kłoś 

poczuł się równie źle i.ik oni sami, 
O c z y w iś c ie , złe informacja rozchodzą 
się najlepiej- Ludzie nie chcą o nich 
wiedzieć, woleliby nawet o tym nie 
my siec, ale przeczytać jak najbardziej 
mogą Co ciekawe, przeszukiwanie 
Internetu sprawia, że w niezwykły 
sposób spada nasza granica tolerancji 
na pojawiające się u każdego objawy 
hipochondrii, Każdy opisywany przy
padek niewiarygodnie m ocno pasuje 
do naszego.

Nie zawsze 54 to diagnozy ne
gatywne, ale przecież nie to stanowi 
tu u i największy problem Niebez
pieczeństwem jest to, że w oparciu 
o wypowiedzi często anonim owych 
osób budujem y obraz rzeczywistości 
prowadzący do zaniedbań lub wyni
kających 7. nieuzasadnionych obaw 
nadużyć.

CZY JEST ZATEM TAK 2LE ?

Pośród setek miejsc opisujących 
przypadki medyczne w intem ecie 
znaleźć m ożna również takie, które 
dzięki swemu istnieniu matowały juź 
niejedno życie. Konśyi ium24.pl, czyli 
portal stworzony przez lekarzy i dla 
lekarzy, jest niezwykłym miejscem, 
gdzie specjaliści różnych dziedzin 
medycyny mogą skonsultować różne 
przypadki. Dostęp do niego, przynaj
mniej w teorii, również ograniczony 
jest dla profesjonalistów. Według da
nych z października 2 0 1 0  juź przeszło 
20  0 0 0  lekarzy przynajmniej raz skon
sultowało swoje przypadki.

W arto zatem pamiętać, że siec 
stworzona została po to, aby nam słu
żyć. Nie wolno tylko mylić intem etu 
7 Internistą.

M arcin Majewski

Kłótnia z partnerem, impreza, wyjście na zakupy... 
- czy rzeczywiście wszyscy musza o tym wiedzieć?

Fejsbukowy
zawrót głowy

Ń Soikit nniszę ferieć nakannić kury!",,. 
usłyszałam niedawno w centrum Krako
wa od koleżanki, która tu mieszka, l przy
znam. że trochę mnie to zaskoczyło.

- fakie kury? Przcdcż mieszkasz 
it' fcfofcu - powiedziałam zdezorientowana. 

Spojrzała na mnie jak na idiotkę: 
CWzi 0 popularny grę rrcr ftwiwtoi,.. 

Facebook Addicted Disordcr {FAO) 
to uzależnienie od tego portalu społecz- 
nościowego. Powstała nawet specjalna 
grupa zrzeszająca nałogowców Blisko 
pół miliona ludzi lubi tę stronę* piszą 
post)’ o objawach przypadłości i wcale 
nie chcą pomocy. Oni tę spolecznośrio- 
wą chorobę ubóstwiają!

Po »sytuacji z kurami” sama posta
nowi lam sprawdzić, o co z tym Facebo- 
okiem chodzi. Kilka miesięcy temu za
łożyłam konto i . . teraz nie wyobrażam 
sobie dnia bez tego portalu. Na szczęście 
nie wciągnęło mnie to na tyle, by dzie
lić się publicznie wJasnym życiem. Nie 
mam zdjęć ani postów, korzystam z Fa- 
cebooka, aby komunikować się ze zna
jomymi,

Wcdhjg mnie najgorszym 
objawem uzależnienia wyda 
je się traktowanie Faceboo 
jako pamiętnika. Dzielenie si 
z obcymi ludźmi emocj 
i szczegółami z życia jest sprze
dawaniem swojej prywatności 
Kłótnia 2 partnerem, impre
za, wyjście na zakupy.,. -  czy 
rzeczywiście wszyscy muszą 
o tym Medzieć? A pisanie o 
sobie w trzeciej osobie jesl już 
totalnie irytujące.

Obowiązkowe są tez fotki 
z imprezy, wakacji, urodzin 
psa i wypadu za m iasta Oczy

wiście, nie kilka, lecz kilkadziesiąt po
dobnych, różniących się tylko pozą lub 
miną, [ „szczere" komentarze: „Ślicznie 
wyglądasz” .jCudowna sukienka". „Pięk- 
ny błyszczy k11 Bardzo śmiesz)' mnie 
teź opcja „Status związku" Najlepsza 
sytuacja jest wówczas, gdy ktoś zmieni 
z „W związku" n a ,Wolny" Wtedy zaczyna
ją się pocieszenia, knndolencje i użalanie, 

W styczniu w mediach głośno było 
na temat utonięcia w wanience roczne
go dziecka. Jego matka w  tym czasie, 
surfowała na Facebooku Okazuje się, 
że ów portal to nie tylko zabawa, ałe 
również groźne uzależnienie, które 
może doprowadzić do śmierci, Dlatego 
zachowajmy um iar i zdrowy rozsądek. 
14 marca ogłoszono Dniem bez Face- 
booku, który zakłada porzucenie por
talu na jeden dzień. Wydarzenie ma na 
celu wykazanie, ile osób jest naprawdę 
uzależnionych, A czy Wy potraticie się 
wytrzy mać bez Facebooka chociażby 
jeden dzień?

Iza Adamiec
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skondensował!

Napisz, do cholery, 
chociaż krótki list...
R uzhawila m nie sama myśl 

o tym, to  teraz chcę napi
sać, a m ianowicie, że jesz
cze cal kie 111 niedaw no po

wszechnym sposobem  kom unikacji 
było pisanie listów. Dlaczego dzisiaj 
brzm i lo zabawnie? Pewnie dlatego, 
że od jakiegoś czasu list kojarzy się 
bardziej z listem protestacyjnym , 
listem otwartym lub listem poleconym 
z sądu lub urzędu skarbowego, a nie 
z korespondencją od znajom ej osoby.

Niemniej jednak w czasach, kie* 
dy jeszcze listy pisano, powstał cały 
piękny gatunek i sztuka pisania listów 
nazywana epistolografitf, Z listów p i
sanych przez króla fana lit Sobieskio 
go dowiadujem y się nie tylko o jego 
uczuciu tlił Marysieńki, ale całkiem 
sporo o współczesnej mu obyczajowo
ści oraz życiu codziennym*

Listy pisali poeci, pisarze, m ę
żowie stanu, muzycy, słowem - elita 
społeczeństwa, l isly bardzo często 
były wyrazem i odzw ierciedleniem  
stanu ducha piszącego,, opisami, 
a często wręcz kronikam i kolejnych 
etapów  życia. N ieraz są zapisem n ie
powodzeń, sukcesów, gorących ro* 
mansów, miłosnych lub towarzyskich 
rozczarowań. W listach toczono spo
ry intelektualne, ścierały się poglądy 
na politykę, kulturę, literaturę i sztu
kę. Czasami za pom ocy listów ogła
szano artystyczne manifesty, plany 
lub zamierzenia.

Niestety, list zmienił się /. pięk
nego gatunku literackiego w  zwykłe 
narzędzie przekazywania informacji 
na odległość. Niektórym może się to 
wydać niewiarygodne, ale były ta
kie czasy, gdy „komórki"1 nie istniały, 
a telefon stacjonarny mieli nieliczni. 
Nie powinno więc nikogo dziwić, że lisi 
pozostawał powszechną formą koittuni- 
kacji. Pisali chłopcy z wojska do swoich 
dziewczyn, dzieciaki i. kolonii do rodzi
ców, dorośli do krewnych i znajomych. 

N ietrudno się domyślić, że już 
wtedy językowi listów brakowało w a
lorów artystycznych. Na zawsze jednak 
pozostał jako pewna, doić precyzyj
nie określona, konstrukcja przekazu. 
W liście m usi być Wstęp, pow inno być 
pozdrowienie i zachowane wszelkie 
formy grzecznościowe, wreszcie wy
pada się grzecznie pożegnać,

Wraz z rozwojem nowoczesnych 
form komunikowania się pisanie listów 
zanikało, a zanim nastąpiło komplet 
ne wyparcie listu przez inne nośniki, 
degradowana była powoli sama forma 
komunikatu, W  krótkim telegramie 
nikt nie silił się na grzecznościowe fcłi- 
nowtty Wujka, Drogi Przyjacielu, pisało 
się zwięźle i treściwie, do tego stopnia, 
że w niektórych momentach komicznie.

Swoje czasy świetności miała też 
kartka pocztowa, która w  apogeum 
popularności była nie tylko nośni 
kiem informacji, ale też cennym  tro 
feum kolekcjonerskim.

Nadeszła wreszcie epoka, kiedy 
juz nie piszemy pięknych listów, nie 
wysyłamy pocztówki z wakacji, ale za
sypujemy się nawzajem tysiącem infor
macji, Wysyłamy sobie maile, SMS-y 
i MMS-y. Zawieszamy swoje post)', 
spostrzeżenia i kom entarze na Face* 
book-u, Naszej Klasie lub Twitterze. 
Nie będzie przesadą nieco przekor
ne stwierdzenie, że nasze życie toczy 
się on line. Żyjemy w takim tempie, 
że i treść naszych informacji musieli
śmy maksymalnie skondensować.

Oczywiście, nie ma sensu wypi
sywanie dzisiaj jakichś m orałów na 
temat SM S o w , one l  samej swej natu
ry muszą być krótkie i treściwe. Choć 
wielu językowych ortodoksów oburza 
się na ireści typu dztyx, nutka, spoko, 
l u z i k one jednak w niektórych oko
licznościach niosą ze sobą tyle treści, 
ile półstronicowa epistoła. Możemy, 
rzecz jasna, nad tym dyskutować, ale 
obawiam się, że niczego nie zm ieni
my. Takie czasy, laka konwencja lub 
po prostu nie mamy ochoty na wy
pisywanie klawiaturą telefonu sążni
stych przemówień.

Wysłanie M MS-em zdjęcia sło
necznej plaży okraszone krótkim 
zdaniem  Kwatera fu li  wypas, laski 
gorące, piwko zimne potrah wywołać 
dostateczną porcję zazdrości wśród 
znajomych. I bynajmniej nie trzeba 
się wysilać na kolorowy i malowniczy 
esej z wakacji, wszystko jest jasne po

nr >0111 miXer



Zastanawiam się, czy w dobie 
Internetu, e maili i SMS ów 
dostanę kiedyś prawdziwy list, 
włożony do pięknej koperty. 
Czy będę miała co pokazywać 
dzieciom, do czego wracać 
we wspomnieniach?

Piórem
pisane

m

„Przyjadę za trzy tygodnie* C~eknj rta m mc 
na dworni razem z Samirusuj. Powiedz, żeby 
pomachała, kiedy mnie zobaczy. Tęsknię za 
Wami..'- To fragm ent listu, który jakiś czas 
temu р о кам  ja mi mama. Pyl od  taty. Nie wiem, 
dlaczego tak bardzo utkwił m i w pam ięci...

Od tamte) pory upłynęło wicie lat. Sk<?nczy- 
iam studia i n k  pamiętam, żebym kiedykolwiek, 
czekała na ojca na dworcu i mafchąla mu raczki] 
na przywitanie. Jednak liii przetrw ał 1 to nieje
den. Jest ich mnóstwo. Leża bezpiecznie na dnie 
szały, okryte w staromodnej lorfbce mamy.

W  czasach, kiedy nie było internet«, 
e-maili czy SMS-ów, a telefon stacjonarny mieli 
tylko nieliczni, list stanowi! jedyny sposób p o 
rozumiewania się. Bywało tak. ге ludzie wyjeż
dżający gdzieś daleko do pracy nie mieli kon
taktu z bliskimi nawet przez dwa, trzy tygodnie. 
Dziś trudno  to sobie wyobrazić..,

kiedy myślę o  listach pisanych piórem  na 
papierze, przypom ina mi się książka „Parmęt 
nik“' Nicholasa Sparksa. piękna historia o mik» 
ści kobiety j mężczyzny zapisanej na kartkach 
pamiętnika. Dzięki niem u bohaterowie mogą 
przetrwać trudne chwile, kiedy jedno i nich 
traci pamięć- Pam iętnik *to dla nich sp ijam  
pam iątka wspólnie spędzonego życia, przypo
minający im najpiękniejsze chwile, takie razem 
spędzili.

Zastanawiam się, czy i ja dostanę kiedyś taki 
prawdziwy list. Ozy będę miała co pokazywać 
dzieciom, do czego wracać We wspomnieniach? 
Dzisiaj większosć listów, jakie piszemy, ma for 
me elektroniczną. W pośpiechu me musimy się 
zastanawiać nad doborem słów czy interpunkcji} 
Czasem nie mamy nawet pojęcia; jak wygląda 
charakter pisma naszej „drugiej połówki'

Nie wiem też, czy zostanie піі pakaś pa 
miatka po SMS-ach. W końcu skrzynka się 
zapcha i trzeba będzie je usunąć. Pamięć te te 
fonu to przecież nie studnia bez dna. W pr/eci 
w ieństw iedo SMS-a list jest trwały. zostanie na 
zawsze. Może właśnie dlatego w arto od czasu 
do czasu sięgnąć pu papier i pióro i przywrócić 
do życia czar epistoło gra ti i.

Sylwia

jednym  zdaniu, O  ile jednak SMS-y 
nie rażą, o tyle ostatnim i czasy z coraz 
większą trwogą obserwuję odbiera
ne również w wielkiej liczby e-maile. 
Tutaj już nie potrafię się pogodzić 
z wszechogarniającym niedbalstwem, 
brakiem estetyki, bylejakością, a nie 
kiedy brakiem elementarnej kindersz
tuby. E mail pozostaje jednak listem, 
tyle tytko, że pisanym nie piórem» ale 
klawiatura, i nie na papierze, tylko 
na twardym dysku lub serwerze, Ów 
drobny szczegół powinien choć w mi 
nim a lny sposób skłonić piszących do 
przestrzegania podstawowych zasad.

Aby nie było w ątpliw ości -  nie 
m am  na myśli jakichś zawiłych reguł 
stylistycznych, o nie. Jedynie z coraz 
w iększym  przerażeniem  obserw uję 
i odczytuję e-m aile, w których nie ma 
w ielkich liter ani m iękkich znaków.

Nikt mi nie wmówi, że to efekt dys- 
grafii, bo a i p, a nawet i  potrafi na kla
wiaturze napisać pierwszoklasista. Tak 
samo z O pisan iem  imienia od wielkiej 
litery nie powinno być problemu. Ciąg 
dalszy tragicznych odkryć następuje 
wtedy, gdy okazuje się, że zdania pisa
ne są bez kropek, przecinków, a nawet 
kilka wyrazów pisanych jest jednym  
ciągiem. Przyznaję, że m am  w swoim 
archiwum kilka perełek, których o d 
c z y n ia n ie  przypom ina nieco rozszy
frowywanie tajnego manii skryptu.

Czy te wszystkie przy pa tllo- 
ści to obraz naszych czasów? Nie 
chce w to wierzyć. Nie chcę wierzyć, 
że w naszych czasach szkoda poświęcić 
drobnej chwili na napisanie zwykłego 
Dzień dobryt nie chcę wierzyć w  to. żc 
żyjemy pod tak wielką presją czasu, 
iż zamiast Panie Tomaszu napiszemy

panietomku. Nie wierzę też, aby ludzie 
zgłupieli przez ostatnich kilkadziesiąt 
lat do tego stopnia, Że nie potrafią 
przyswoić kilku zasad gramatyki.

Obawiam  się jednak, że coraz 
bardziej brniem y w bylejakość i bra- 
koróbstwo językowe przekonani, że 
nic nikogo nie razi, wszystko jest do 
przyjęcia, a każde, nawet największe, 
niedbalstwo pozwoli nam  i tak czytel
nie przekazać informacje. Być może, 
ale bierzmy pod uwagę fakt, że tak jak 
niezm iennie nasze zażenowanie budzi 
człowiek, który do smokingu zakłada 
sandały, a ktoś, kto mówi w towarzy
stwie z pełną buzia nie znajdzie wie
lu słuchaczy, choćby nawet mówił 
bardzo m ądre rzeczy, tak niedbalość 
w posługiwaniu się polszczyzną za
wsze wystawi nas na pośmiewisko.

Jacek C ierniak
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Symbolem kobiecości w męskim świece stał się obcas, 
a to, co zaczęło odróżniać świat męski i żeński, to nie 

końcówki fJeksyjne, tylko po prostu część buta

Świat na obcasach
Kobiety doszły wreszcie 

do głosu -  tak mogę podsumo
wać rzeczywistość wokół siebie. 

I chociaż wiemy, że świat kultury, 
nauki i polityki od wieków nie eli

minował kobiet, to mimo wszystko 
walka o każdy centymetr tzw. mę
skiego świata kosztowała pleć piękną 
wiele wysiłku i niesamowitej chary
zmy.

I Teraz rozglądam się dokoła 
i wybieram. We wtorek mogę pójść 
do „Kina na Obcasach”, a w czwar
tek na „Kobiece Salony Filmowe! 
Gdybym miała własną firmę, nale
żałabym do grupy „Biznes na O b
casach”, a może do „Salonu Kobiet.

Grup skupiających kobiety 
aktywne są w Polsce setki, a może 
nawet tysiące. Wystarczy przejrzeć 
portale społecznościowe, np. Golden 
Line czy’ Facebook, by odkryć wiel

ką potrzebę skupiania się wokół idei 
i ludzi podobnych do siebie. I dziś wi

dzę, że kobiety mają niezwykłą potrze
bę skupiania się wokół... kobiet. Być 
może wtedy głos jest silniejszy, a idea 
i cel ważniejsze.

Po części kobiece formacje i stowa
rzyszenia zyskał)' moją sympatię. Taką 
ludzką życzliwość, ale na odległość. Jed
nak owo przyjazne spojrzenie trwało 
do momentu, kiedy odkryłam, że kina 

nie mają „męskich seansów”, nie 
istnieją specjalne konta ban
kowe czy szkoły jazdy tylko 
dla mężczyzn. Proporcjonal

nie jednak do chwili, w którym 
to zjawisko częściowo się u mnie obja
wiało, zaczęła wzrastać lekka frustracja. 
Czy aby to „ukobiecanie ’ świata poszło 
w dobrym kierunku?

Wtedy usłyszałam w telewizji za
powiedź rajdu samochodowego „Da- 
kar” i reklamę kobiecej relacji z tegoż 
oto rajdu, jako „Dakar na obcasach” 

Odpowiedź na wcześniejsze pyta
nia i rozterki pojawiła się auto

matycznie. Symbolem kobie
cości w  męskim świece stał 

się obcas, a to, co zaczę
ło odróżniać świat 

m ęsk i i żeń sk i,

to nie końcówki tleksyjne, tylko po prostu 
część buta.

Dzisiaj jest zatem konto i konto na ob
casach, kino i kino na obcasach, biznes i biz
nes na obcasach i Dakar na obcasach, i nawet 
„Szpilki na Giewoncie! Patrząc z boku, ma się 
złudzenie, że cały żeński świat zmienił się w ... 
sklep obuwniczy.

Na szczęście ów dualizm „normalnie 
-  na obcasach” nie jest ani mój, ani moich 
koleżanek, ani większości kobiet, które do
skonale poruszają się wf świece biznesu, po
lityki, nauki i najczęściej chodzących wr bu
tach bez obcasów.

Ostatnio przysłuchiwałam się dyskusji do
tyczących rozmów kwalifikacyjnych o pracę. 
Eksperci stanowczo wypowiadali się przeciwko 
sytuacjom, w których pracodawcy pytają o dzie
ci, plany macierzyńskie czy poglądy polityczne, 
religijne. Po cichu, wewnętrznie zadałam sobie 
pytanie; jak ów wyemancypowany obcas ma 
się do sytuacji, kiedy pada pytanie: czy „pani na 
obcasie” zamierza mieć dzieci? Chyba ma się ni
jak... Cieszę się jednak w głębi duszy, że mimo 
wszystko walka kobiet o prawo wyborcze i pra
wa pracy nie sprowadziła się tylko do obcasów...

Pod koniec ubiegłego roku obejrzałam 
film p t  Kobiety bez mężczyzn, przerażającą, 
choć plastycznie i artystycznie znakomicie 
przedstawioną historię o sytuacji kobiet w Ira
nie. Pięć różnych życiorysów; wśród których 
znalazły się m.in. młoda nauczycielka, gospo
dyni domowa, prostytutka... Mimo że boha
terki dzieliło wszystko: wiek, wykształcenie, 
stan posiadania, miały wspólny mianownik 
brak wolności i miłości. W swych poszukiwa
niach i ucieczkach wszystkie znalazły się w red
nym miejscu, które dało im schronienie przed 
okrucieństwem, przemocą, brakiem szacunku. 
Tym schronieniem był dom na przedmieściach 
Teheranu, swoista przystań, utopijna kraina, 
do której mężczyźni nie mieli wstępu. Kobiety 
w swoim kobiecym świecie napotkały wreszcie 
radość i siłę, by walczyć o marzenia i szacu
nek do samych siebie. Ową walkę wygrały' bez 
obcasów, ale w dającej wiarę grupie. Kobiecej 
grupie...

Czy przypadkiem te wszystkie grupy ko
biece w Iranie, w Polsce lub w innym miejscu 
na świecie, bez względu na to, czy na obcasach, 
czy nie, nie są po to, by realizować piękne pra
gnienia i marzenia?

Zofia Cieplińska

18



Głupio się przyznać, że naszym życiem zawładnął mały elektroniczny 
gadżet. Niestety, wzrastająca liczba SMS-owych rozpadów związków, 
utraconych posad nie napawa optymizmem. A wystarczy powiedzieć 
sobie: dziś nie zadzwonię. I zobaczyć, co się stanie.

Jestem

Codziennie korzystasz z tele
fonu komórkowego. Bywa» 
że rozmawiasz przez wiele 

godzin. Czyli jesteś uzależniony? 
Niekoniecznie. Niepokoić m oże na
rastająca, psychiczna potrzeba coraz 
częstszego korzystania z komórki.

PRZYMUS DZWONIENIA

Opowieści o wpływie telefonów 
komórkowych na nasze życie przypra
wiają o zawrót głowy. Z roku na rok 
przywiązanie ludzi do telefonów przy
biera coraz bardziej patologiczne formy. 
Wielu z nas nie potrafi się już obejść bez 
komórki, prawie wszyscy zabieramy ją 
wszędzie ze sobą. Ale -  co najbardziej 
niepokoi -  telefon stał się ucieczką od 
problemów i „drogą na skróty".

Daleko szukać nie trzeba. O kazu
je się, że podczas egzaminów znaczna 
część studentów nagm innie ściąga, 
a wręcz przepisuje gotowe prace, wy
korzystując do tego internetow e apli
kacje w swoich komórkach. Podobna 
przypadłość dotyka wykładowców, 
z których wielu nie potrafi wyłączyć 
telefonu nawet na prowadzonych przez 
siebie zajęciach.

Takimi i podobnym i przypadka
mi zajmują się już terapeuci od uza

leżnień. „Komórkowcy” poddawani są 
terapiom podobnym  do tych, jakie są 
udziałem nałogowych palaczy, zaku- 
poholików czy alkoholików...

PRZEDMIOTYZACJA

Dlaczego tak szybko poddali
śmy się telefonowi? Punktem  wyjścia 
jest nasz proces wychowawczy, któ
ry coraz bardziej ukierunkowuje nas 
na posługiwanie się przedm iotam i 
i nowymi technologiami i współdzia
łanie z nimi. Interakcje we wspólno
cie, w społeczeństwie zeszły na plan 
drugi: to rzeczy zastępują innych lu
dzi jako partnerów. Przesada? A ilu 
z nas w dzisiejszych szalonych czasach 
uświadamia sobie nagle, że świetnie 
radzimy sobie z drobnym i i licznymi 
przyciskami telefonu komórkowego, 
a nie radzimy „wrzuceni” w środowi
sko rówieśników w nowej pracy?

Wygląda na to, ze przedm ioty zy
skał)' władzę nad ludźmi. Nie potrafi
my już rozmawiać z drugim  człowie
kiem inaczej niż za pom ocą telefonu 
albo kom unikatora internetow ego... 
Może te i inne współczesne wynalazki 
nie są takie głupie jak myślimy? Może 
my -  ludzie -  jesteśmy już tylko służą
cymi do ich obsługi?

STADO W KOMÓRCE

Skąd bierze się podatność na 
uzależnienie od tak błahego przed
m iotu jak telefon? Podejrzyjmy inne 
zwierzęta: delfiny porozumiewają się 
echolokacją w celu gwałcenia samic 
z innych stad, mrówki podążają do 
źródeł pożywienia dzięki zapachowi 
pozostawionemu przez osobniki, które 
pierwsze znalazły pokarm . Zarówno 
„pisk” delfinów, jak i zapach mrówek 
jest w tym wypadku swoistym kodem 
komunikacyjnym.

Ich społeczności nie istniałyby 
bez skutecznego systemu porozum ie
wania się. Bez niego nie byłoby mowy 
o wymianie, wzajemnej pomocy, pre
zentacji swej wartości na rynku m a
trym onialnym . W tej kwestii gatunek 
ludzki nie jest wyjątkowy. Człowieka 
odróżnia jednak to, że pozostaje jedy
nym stworzeniem, którego złożony ję 
zyk stanowi najdoskonalsze narzędzie 
sprawnej i precyzyjnej komunikacji.

Podstawową funkcją języka jest 
zatem wymiana informacji. Przeka
zywanie sobie wiedzy o tym, kto nam 
pomoże, a na kogo liczyć nie warto, 
kto zdradza, a kto jest wierny, kto jest 
wart zaufania, a kto n ic ... Język przy
spiesza komunikację. Dzięki niemu
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nic musimy spędzać czterech godzin 
dziennie - jak szympansy -  na usta
lającym hierarchię w grupie iskaniu. 
Ludzie, zwierzęta plotkujące, uza
leżniane od komunikacji, otrzymali 
niedawno znakom ity wynalazek: te
lefon kom órkow y Rzecz, dzięki której 
komunikacja stała się jeszcze szybsza 
i łatwiejsza. M imo rewolucji nie zm ie
niły się jednak misze stadne przyzwy
czajenia. Mniej więcej 150 (tyle, ile 
licz;j tradycyjne plem iona koczowni
cze) ma num erów  w telefonie współ* 
czesny Kowalski.

Język pełni również funkcję 
fatyczną -  poprzez gadanie, plotkow a
nie i ględzenie podtrzym ujem y więzi 
społeczne. W ymienione przeze mnie 
sposoby rozmowy są -  czy się ktoś ze 
mną zgadza, czy nie - dom eną kobiet 
To one m ówią więcej od mężczyzn 
i częściej wymieniają informację
0 tym. co robią bądź zrobili znajomi
1 mniej znajomi Niestety, dla nich to 
one są w większym stopniu narażone 
na uzależnienie od urządzeń, które 
czynią kom unikację łatwiejszą.

Z punktu widzenia kobiety zm a
gającej się z  kom órkowym  nałogiem 
włączony telefon to trwały ły ż n ik  
z bliskimi, którzy mogą w każdej 
chwili zadzwonić z istotną informacją 
o ważnych dla niej ludziach.

M O B IL E  R U LE Z

A młodzi? Skąd u nich podatność 
na merozstawanie się z telefonem 
komórkowym? Odpowiedź na to py
tanie już się pojawiła: m łode pokole
nie wychowane jest do radzenia sobie 
z przedm iotam i, a nic z ludźmi. To 
najczęściej jedynacy, nienauczenl ko
operowaniu w skomplikowanych rela
cjach z  innym  człowiekiem Dla nich 
bezpieczniejszą więź ią pozostaje sieć 
telefonii komórkowej, której instruk
cje obsługi świetnie znają...

Głupio się przyznać, że naszym 
życiem zawładnął mały elektronicz
ny gadżet. Niestety, wzrastająca liczba 
SMS-owych rozpadów związków, utra
conych posad nie napawa optymizmem. 
A wystarczy powiedzieć sobie: dziś nic 
zadzwonię. I zobaczyć, co się stanie,
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eSPeJotka(4)

Mnie się to nie podoba
(a n \e: Mi się to nie po
-  № * *  p o źria  zac/.ynat wypo-
V / Z  y  w iedi ud krótkiej formy 
Ul przypadka zaimka ji?, czyli mi, np, 
Ali się z<łaje, że...; .Air się to Hit'podoba; 
Mi się nie chce tego zrobić. Komu jesz* 
cze wody? M L..?

N?ie można, a mimo to mówią u k  
prawic powszechnie dzieci, m ło
dzież. studenci, a nawet prz>lrafia się 
to osobnikom  dorosłych (politykom, 
dziennikarzom , aktorom ), fakiś czas 
temu ów iapsus popełni) prem ier D o
nald Tusk w rozmowie z Moniką Olei - 
nik w T V N  24,

Trzeba w iedzieć, że w polszczyć- 
nie występują d łuższe i krótsze for
my zaimków: mnie, lobie, ciebie, jego, 
jemu oraz mi, ci, cię, go. mu.

Pierwsze muszą sit; pojawiać za
wsze 1111 początku wypowiedzi {Mnie 
srp zdaje, -V..., Mnie s if to nie podoba; 
Mnie się nic ckcc fego zrobić; Komu 
jeszcze wódy? Mnie) i wtedy, kiedy są 
składnikam i przeciwstawienia (np. 
Nie mnie oskarża j, tylko ją; To nie mnie 
powirmaś ukarać, ale /b it’; Daj czeko
lady nie mnie, tylko bratu).

Po drugie formy sięga się wtedy, 
gdy zaimek stoi w zdaniu czy wypo
wiedzi n a  dalszym miejscu i nie pada 
na niego przycisk. Jest on wtedy tzw. 
cnklityka. czyli słowem niemającym 
własnego akcentu, tworzącym jeden 
zestrój akcentuacyjny z wyrazem go 
poprzedzającym, np, To mi $ię nie p o 
doba; Podaj mi rękę, Mareczku; Przy
rzeknij nu, że będziesz już grzeczny.

Tak samo powiemy czy napiszemy: 
Tobie przyrzekałem; Proszę o pomoc cie
bie, a nie lacka; Jemu się to przytrafiło 
jtiż drugi raz, ale: Przyrzekałem ci juz 
kilka razy, Znowu proszę cif o pomoc; 
Przytrafiło m u się to niedawno.

Przy omawianiu w  gramatyce 
kwestii długich i krótkich form za 
imkowych mniej m i, fufrrc ci, ciebie< 
erf, jego/fgo* jem u//m u  językoznaw- 
cy zwracają uwagę na to, że postacie 
krótsze sa ekspamywnifejsze, że uży
wa się Ich w dzisiejszej polszczyźrtie 
u wiele częściej. N it więc dziwnego, 
7.c zaimki pełne mnie, tobie, ciebie, 
jego, jemu  są w defensywie;

Ale paradoksalnie zauważa się 
i coś odwrotnego. Otóż nierzadko 
nawet osoby wykształcone wprflWa- 
dzają do wypowiedzi zaimki pełne 
tam, gdzie... muszą się pojawić formy 
krótsze. W tta m tieb k  (zamiast; Witam  
cię) - mówi za każdym razem pewna 
prezenterka TVPf kiedy wita się z kole■ 
zanką czy kolegą w terenie; Nic daruję 
tego tobie -  odgraża się pewien zde
nerwowany klient stacji benzynowej 
Neste (słynne nagranie na YouTubeK 
zamiast powiedzieć: Nie daruję ci tego; 
Proszę o przyznanie mnie urlopu - 
prosi 7. kolei jakiś pracownik (zamiast: 
Proszę o przyznanie m i urlopu...}.

Wiele błędnych przykładów  za 
wierających zaimki długie zamiast 
krótkich odnajdziem y w tekstach 
modlitw i pieśni religijnych (np. Pro
szę Ciebie, św. Tereso..,; Proszę Cie

bie, Boże, (i wstawiennictwo za mnie 
zamiast: Proszę Cię, sw. Tereso: Proszę 
Cię, Boże).

Nieuzasadnione posługiwanie się 
form am i mnie, tobie, jem u, jego tam, 
gdzie muszą wystąpić formy krótkie 
mi, ci, mu, bywa charakterystyczne 
dla ludzi, których rodziny wywodzą 
się z terenów wschodniej Polski, a tak
że t  Kresów W schodnich, Otóż tam 
używano w yłącznie postaci dłuższych 
mmc, tobie, ciebie, jem u, jego (nawet 
Mickiewiczowi zdarzyło się napisać 
w „Rwnantyczńości'1: Z\e mnie w złych 
ludzi tłumie  zamiast: Źle mi w złych 
ludzi tłumie).

Ktoś, kto przez dziesiątki lat m ó
wił za każdym razem mnie, tobie, 
jemu, jego, bo słyszał to w domu, dziś 
karcony przez otocłenie, że nie zna 
zaimków en kii tycznych mi, ci, mu, 
go, po prostu Ucieka od tych pierw
szych i formy długie zastępuje krót
kimi (mówi Air się to nic podoba; M i 
się zdaje, ż e ..,). Podpada więc pfid coś, 
co lingwiści nazywają hiperyzacji), 
czyli zastępowaniem poprawnych 
form  wyrazowych czy całych kon
strukcji formami błędnymi

Maciej M alinow ski 
Autor jest mistrzem ortografii 

polskiej (katowickie Dyktando), 
prowadzi zajęcia na Wydziale 

Politologii i Komunikacji Społecznej 
Krakowskiej Akademii tm, Andrzeja 

Frycza Modrz e wskiego
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STUDENCKIE 
RADIO FRYCZ

Ramówka Radia Frycz

Poniedziałek:

9.00 -  13.00 
15.30 -  16.30

16. 3 0 -  18.00
18.00 -  20.00 
20,00  -  22.00

|usl Health -  (Dawid Kępka)
Migawka i, kultury (Kasia Słowik, Anna Bielawa 
i M arta Tworzewska)
Czego dusza pragnie (Ewelina Dziuba) 
M otolista (Bartek Remin i Oskar Langner) 
Jazzowy Alchem ik (Bartek Adamczak)

W torek:

9.00 - 1 1 0 0  
16,30 -  18.00
21.00  -  22.00

Czwartek:

Poranek (Piotr Ćwierz)
Cięty język (Anna Bielawa, Iwona Stachura)
Mucha nie siada (Tomek Mucha) -  rotacyjnie ze środij

16 .30-18 .00
2 0 .0 0 - 2 1 .0 0

Piątek:

11.30 -  12.15
15 .00 - 16.00
18 .00 - 2 1 .0 0

Niedzieła:

20.30 -  22.00

Profan u  m (Filip Jurkowski, Ar tur Wacowski) 
Skazani na sukces (Marcin Sęk i goście)

Kawałek świata (A nna Jeżewska)
Cu l  ti] polszczyzną? (Magda Janczura, Dominika Barny) 
ClubM is (Przemek Błaszczyk)

Nieznane przyjemności (Mateusz Suchecki)

www.radio.frycz.com

2051 ; miXer

http://www.radio.frycz.com
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W kwietniu II Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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T u ż  wkrótce odbędzie się II Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii Krakowskiej 
J  Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, tym razem przygotowany
przez redakcję ..Mixera!

Zachęcamy do wzięcia udziału przede wszystkim te studentki i tych studen
tów, którzy poważnie traktują sprawy pisowni i interpunkcji i na co dzień 

interesują się sprawami polszczyzny. Mamy nadzieję, że  tym razem w ogól 
nouczcłnianym dyktandzie uczestniczyć będzie o w ide więcej chętnych niż 
przed rokiem. Zwycięzca otrzym a piękny prezent -  wieczne pióro z wygra 
wetowanym tekstem itMi$trz ortografii Krakowskie) Akadem ii im  Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego",

Tak jak poprzednio tekst sprawdzianu przygotowuje mistrz ortografii 
polskiej (katowickie „D yktatulo+) Maciej Malinowski z Wydziału Polt- 

tologii i Komunikacji Społecznej* opiekun „Mixera” Obiecał, źe nic będzie 
za dużo zawiłości j kruczków, W jury» oprócz autora dyktanda, aasiądi) pro
dziekan Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej dr Anna Frątczak 
i dr Tomasz Jakubec. A
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ubiegłym roku zwyciężył Mikołaj Torbiczukz III roku zarzadzania

Z głoszenia Jo  udziału w  dyktandzie przyjmujemy pod adresem 
mixer_ka@Hntcria.eu. i telefonicznie: teL 500 79 0 0  62; 607 59 07 87. 

Wpisywać się też m ożna na listę wyłożoną w dziekanacie W ydziału  Polj 
tologii i Komunikacji Społecznej (bud. A, parter).

*l i * '

O dokładnej dacie konkursu poinform ujem y Was w następnym nu 
merze „Міхсга" oraz na stronie „Міхега" na Facebooku. informa 
cje o konkursie podawać będzie również studenckie Radio Frycz.
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