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W dniach
d
od 111 do 14 kwietnia 2018 r. odbyłło się zorgaanizowane przez Bibliootekę Głów
wną oraz Instytut
Neo
ofilologii (Zaakład Historii i Kulturyy Materialnnej Krajów Angielskieg
go Obszaru Językoweggo) Uniwerssytetu
Pedagogiczneggo w Krakow
wie cykliczn
ne wydarzennie naukow
wo‐kulturaln
ne, którego tematem przewodnim
p
m była
tym
m razem histtoria i kultu
ura irlandzkka. Już po raaz 9. Bibliotteka Główn
na UP stała się centrum
m spotkań dzieci,
d
mło
odzieży, stu
udentów, pracowników
p
w naukowyych i mieszkańców Krakowa. Tyym razem impreza zo
ostała
prze
eprowadzon
na pod zmieenionym tyttułem „Bibllioteka w sttylu... irland
dzkim". Zmiaana ta podyyktowana zo
ostała
wzgględami czyysto praktyycznymi. Z uwagi na duże zaintteresowanie ze stronny szkół prrzesunięto liczne
warrsztaty i wyykłady z pó
óźnych god
dzin popołuudniowych i wieczornych na poorę wcześniejszą, w efekcie
wcześniejszy tyytuł „Noc w Bibliotece”” stracił racjję bytu.
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dziła ponadd 3 000 uczzestników, dla
d których zorganizow
wano 30 ró
óżnych
Tegoroczna edycja imprezzy zgromad
w fo
ormie i treśści wydarzeeń; zaproszono 26 preelegentów z zarówno polskich, jaak i zagraniicznych insttytucji
naukowych. Oprócz licznyych wykład
dów w języyku polskim
m i angielskkim uczestnnicy mieli do
d wyboru także
atraakcyjne warrsztaty taneeczne, językowe oraz plastyczne. Kinomani znaleźli w programie
e projekcję filmu
Step
phena Frearsa, znakom
mitego reżysera, twórccy takich ob
brazów jak: Niebezpiecczne związkki, Nadstaw
w uszu,
czy Królowa. Z kolei miiłośnicy mu
uzyki, zwła szcza zaś klimatów folkowych,
f
mieli okazję wziąć udział
oncercie zespołu Beltaine.
w ko

Fot. 1. Źródło:
Ź
z arrchiwum Bib
blioteki Głó
ównej UP.
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Przyygotowano aż 23 różn
ne wykłady i prelekcjee (w tym 14
1 w języku
u angielskim
m), które były
b
adresowane
głów
wnie do m
młodzieży szkół
s
średn
nich oraz studentów. Zgodnie z tytułem
m przewodn
nim wydarrzenia
prob
blematyka prezentacjii dotyczyłaa wybranycch aspektów historii oraz kultuury Szmaraagdowej Wyspy.
W
Ogro
omnym zainteresowan
niem cieszyył się spajaający wszysstkie wątki wykład in auguracyjny przygoto
owany
prze
ez Konsula A
Ambasady Irrlandii, Jamesa Kilcoursse’a.

Fot. 2. Źródło:
Ź
z arcchiwum Bib
blioteki Głównej UP.
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Jego
o wystąpien
nie From Strangers to Neighboours Encou
unters betw
ween Polannd and Ireeland pozw
woliło
prze
eśledzić hisstorię relaacji pomięd
dzy naszym
mi narodaami. W ch
harakterystyycznym dlla Irlandczzyków
gawędziarskim stylu nakreeślił okoliczn
ności pierwsszych kulturowych „spotkań”, kierrunki wzaje
emnych insp
piracji
doświadczeń. Prześledzzenie burzliiwych losów
w obu narod
dów, ich nieeugiętej walki o zachow
wanie
orazz wymiany d
odrę
ębności kultury i językka, a w koń
ńcu także eekonomiczn
nej i edukacyjnej wsp ółpracy pozwoliło dosstrzec
wiele elementó
ów wspólnyych pomięd
dzy naszym i krajami. Charakter
C
porównawcz
p
zy miało taakże wystąp
pienie
proff. Wawrzyńca Konarskkiego, wykłaadowcy Akaademii Finaansów i Bizznesu Vistuula w Warszzawie. Na liczne
podo
obieństwa, ale także ważne
w
różnice w sytuaacji polityczznej Polski i Irlandii poo 1918 r. zw
wrócił on uwagę
w wykładzie
w
Po
ost‐Easter Rising
R
Irelan
nd and Postt‐Great War Poland. Z kolei dr Paaweł Hamerra przybliżyył rolę
polskiego podrróżnika, geo
ologa, geoggrafa i odkrrywcy ‐ hraabiego Pawłła E. Strzeleeckiego ‐ w dysponow
waniu
środ
dkami mateerialnymi przeznaczonymi przez rząd brytyjjski na pom
moc dla Irllandii w okkresie Wielkiego
Głod
du. Z trudn
ną historią Irlandii Pó
ółnocnej zappoznał uczestników pracownik
p
IInstytutu Kultur
K
i Liteeratur
Angllojęzycznych Uniwersyytetu Śląskiego w Katoowicach, dr hab. Lesze
ek Drong. Z kolei o tym
m, jak wyglądało
życie
e w Belfaśccie w okresiie edwardiaańskim, opoowiedział go
ość z St Ma
ary’s Univerrsity College oraz A Co
ollege
of Queen’s
Q
Univversity w Beelfaście, dr Gerard McCCann.
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Sylwetki bodaj najbardziejj znanych irlandzkich
i
pisarzy ‐ Jamesa
J
Joyce’a i Oscaara Wilde’aa, ich tajem
mnice,
dążenia i aspiraacje przybliżżyły kolejno
o prof. Kataarzyna Bazaarnik z Instyytutu Filologgii Angielskkiej UJ oraz prof.
Alekssandra Kęd
dzierska z Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie. Zagadnienio
Z
om szerzej pojętej ku
ultury
irlandzkiej pośw
więcone zosstały trzy ko
olejne wykłaady. Prof. Leszek
L
Dron
ng opowied ział o tym, jak kształto
owała
się historia
h
kin
na irlandzkiiego, prof. Michael H
Hornsby z Uniwersyte
etu Adamaa Mickiewiccza w Poznaniu
przyb
bliżył walkęę mieszkań
ńców Zielo
onej Wyspyy o ocalen
nie i odnow
wę języka irlandzkieggo, zaś w iście
gawę
ędziarskim stylu o traadycjach irlandzkiej kuultury oraln
nej opowiedział prof. Wit Pietrzzak, wykład
dowca
Instyytutu Filologgii Angielskiej Uniwersyytetu Łódzkkiego.

Fot. 3. Źródło: z arcchiwum Bib
blioteki Głów
wnej UP.
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Ucze
estnicy zain
nteresowani problemaatyką edytoorską z przzyjemnością
ą wysłuchaali wykładu
u dra Grzegorza
Kone
eczniaka (U
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. „Deca
ades of Cenntenaries” in Ireland from
Seleccted Editorial, Textual and Typogrraphical Perrspectives. Nie zabrakłło także po żywnej treśści dla wielb
bicieli
narodowych kuchni. Historrię irlandzkiego jedzennia i związanych z nim zwyczajów
w zaprezentował w preelekcji
Wha
at the Irish a
ate before th
he potato? prof. Andrzzej Kuropatn
nicki z Instyytutu Neofiloologii UP.

Z kolei miłośniccy irlandzkiej whiskey oraz kawyy po irlandzzku z uwag
gą wsłuchalli się w hisstorię powsstania
słynn
nego na całły świat trun
nku, jego walki
w
z bezw
względną szkocką i ame
erykańską kkonkurencjąą, by ostateecznie
przekkonać się, że wysoko
ogatunkowy specyfik może cieszyć także podniebieenia wytraw
wnych kaw
woszy.
Konsstatacja ta b
była tym przzyjemniejsza, iż za spraawą firmy Krakowscy
K
Barmani
B
przyybyli na pre
elekcję słuch
hacze
mogli wypróbow
wać moc irlaandzkiej kaw
wy na własnnych kubkach smakow
wych.
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Fot. 4. Źródło:
Ź
z arcchiwum Bib
blioteki Głó
ównej UP.

Wszzystkich planujących po
odróż na Zieloną Wysppę ucieszyło
o spotkanie z dr Natali ą Gizą (Insttytut Neofilo
ologii
UP), którego m
myślą przewodnią było 10 things yoou should know
k
before
e you visit Irreland. W podróż na zieeloną
wysspę zabrałaa wszystkicch chętnycch, reprezeentująca Fu
undację Ku
ultury Irlanndzkiej, Jusstyna Mazurek‐
Schramm. Geo
opolitycznąą wyjątkow
wość Irland ii podkreślił, związan
ny z Uniw
wersytetem Pedagogicznym
i wsspółpracujący z Biblioteeką Głównąą niemal odd samego po
oczątku trw
wania impreezy, znany podróżnik
p
M
Marek
Żołąądek, który tym razem zabrał nas na spacer uulicami Dublina i Belfasstu ‐ dwóch stolic jedne
ej wyspy.
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Gdyyby zapytać o najbardziej charrakterystyczzny przyczółek kultury irlandzkkiej, zapew
wne wiele osób
wym
mieniłoby A
Aran Islands, a to za sprrawą bogacctwa zachow
wanego folkkloru i tradyycji oraz przzetrwania jęęzyka
irlan
ndzkiego w codziennyym użyciu. To właśniee tam osadził akcje kilku swoich dramatów
w irlandzki pisarz
p
J.M. Synge. Wyspy przyciiągają rokro
ocznie rzeszze turystów
w niezwykłyymi krajobrrazami klifowego wybrrzeża,
powtarzalnąą atmosferrą, a także
e licznymi zabytkami.. To jednak tylko jeddno oblicze Aran Islands.
niep
W stosunkowo
s
o bowiem niedalekiejj przeszłoścci ludność wyspiarska
a żyła w izzolacji i bie
edzie. O mitach
m
naro
osłych wokkół Aran Islands i o co
odziennej rrzeczywistości ich mie
eszkańców oopowiedziaała prof. Bo
ożena
Kucała, pracow
wnik Instyttutu Filologgii Angielskkiej UJ. Z kolei
k
w podróż szlakiiem irlandzzkiego wybrzeża
licząącego jakieśś 2500 km zabrała miłłośników Ziielonej Wysspy Ewelina
a Mazurek‐G
Grabowska, reprezentująca
ZSE nr 1 w Krakkowie.
W ciągu czterrech dni trrwania imp
prezy nie zzabrakło taakże wykładów sięgajjących do korzeni ku
ultury
ndzkiej. Praacownik Kaatedry Poró
ównawczychh Studiów Cywilizacji UJ, dr Bożżena Giere
ek, opowied
działa
irlan
o drruidach i ceeltyckich zw
wyczajach re
eligijnych, zzwiązanych z kultem matron, woody (głównie rzek i źró
ódeł),
bóstw solarnycch oraz celtyckim tote
emizmem. ŚŚwiat staro
ożytnych Ce
eltów, typ rreprezentow
wanego przzezeń
osad
dnictwa oraaz kultury materialnej
m
przybliżył
p
a rcheolog, pracownik UJ, dr Micha ł Kasiński.
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Zwolennicy naauki przez zabawę
z
mo
ogli skorzysttać z jedneggo z kilku warsztatów.
w
. Tajemnice
e Triquetra,, węzła
celttyckiego, ro
ozsupłał wrraz z uczestnikami dr Marcin Klaag. Zapaleni lingwiści mogli nato
omiast spró
óbować
swo
oich sił w zzmaganiach
h z językiem
m irlandzkim
m. Mocne wrażenia zapewniła jeedna z nielicznych w Polsce
spe
ecjalistek w tym zakreesie, Alicja Mańkowskaa, pracown
nik Uniwersytetu Adam
ma Mickiew
wicza w Pozznaniu.
Miłłośnikom ru
uchu zaoferowaliśmy warsztaty ttaneczne o rytmicznym tytule: D
Dance, dance, wherevver you
ma
ay be, które przeprowadzili członkowie Zespoołu Tańca Co
omhlan.

Fot. 5. Źródło: z a rchiwum Biblioteki Głównej UP.
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Jakk co roku, nie zabrakło także atrakkcji dla najm
młodszych. Tym
T
razem mogli oni uudać się w podróż po Irlandii
I
w poszukiwan
niu Leprech
hauna, przeniknąć kraainę Elfów i Olbrzym
mów lub oddkryć tajem
mnice celtyyckiego
orn
namentu. Każdy warsztat zo
ostał przyygotowany i popro
owadzony przez wykwalifikow
wanych
i do
oświadczonych pedago
ogów.

Fot. 6. Źródło: z a rchiwum Biblioteki Głównej UP.
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Do jednych z n
najciekawszzych punktó
ów program
mu należałyy bez wątpiienia pokazz filmu Tajeemnica Filom
meny
orazz koncert zzespołu Beeltaine. Poruszający o braz Stephena Frearsa, ukazująccy poszukiw
wania tytułłowej
Filomeny oddaanego nieggdyś do adopcji syna, został zap
prezentowany publicznności dziękki licencji z Kina
pod
d Baranami.. Tym razem
m wprowad
dzenie do ffilmu przygo
otował wsp
półorganizattor wydarze
enia, prof. Artur
A
Piskkorz z Instyttutu Neofilo
ologii UP.
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W znakomitej
z
atmosferzee odbył się koncert follkowego zespołu Belta
aine. Grupa zaprezento
owała niezw
wykle
przyyjemne dla ucha aranżacje tradycyjnych mootywów mu
uzyki irlandzzkiej. Konceert dodatko
owo uatrakcyjnił
wysstęp Zespołu
u Tańca Com
mhlan. Wśrród publicznności dało się zauważyćć także przeedstawicieli władz Uczeelni.

nr

Fot. 7. Źródło:
Ź
z arcchiwum Bib
blioteki Głó
ównej UP.
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Wyd
darzeniu to
owarzyszyło
o kilka ciekaawych i tem
matycznie zw
wiązanych z Zieloną W
Wyspą ekspozycji. Wysstawa
Jam
mes Joyce ‐ życie i twó
órczość zwraacała uwagę na najwaażniejsze wyydarzenia z życia irlandzkiego pissarza,
a taakże charaktterystycznee dla jego pisarstwa mootywy. Głów
wny nacisk położono
p
naa Ulissesa, książkę
k
uwaażaną
prze
ez niektóryych za najjważniejsze dzieło lit erackie dw
wudziestego
o wieku. W
Wskazując na okoliczności
pow
wstania utw
woru, jego reecepcję i styyl wystawa uzmysłowiłła wszystkim
m zainteressowanym, na
n czym poleegało
now
watorstwo d
dzieła Joycee’a.
Z ko
olei wystaw
wa 1916: The Irish Rebeellion prezeentowała wydarzenia tygodnia, kttóry zmieniłł bieg irland
dzkiej
histtorii. Powstanie wielkaanocne, bo o nim mow
wa, zapisało
o się w świadomości nnie tylko Irllandczyków
w jako
kam
mień milow
wy na drodzze do niep
podległości tego narod
du. Ekspozycja objaśnniała polityczne, społeeczne
i kulturowe od
ddziaływaniaa kształtujące ten okrees oraz spossób, w jaki globalny
g
koontekst wpłyynął na przeebieg
orazz recepcję ó
ówczesnych
h wydarzeń..

6

„Bib
blioteka w stylu…
…”, czyli słów kilka
a o bibliotecznych
h peregrynacjachh do Irlandii, Joanna Kołakowska, Elżbieta
E
Twardy, BBiblioteka Uniwe
ersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowiee

18

Uczestnicy imprezy mogli także podziwiać najpiękniejsze, a zarazem najbardziej charakterystyczne krajobrazy
Zielonej Wyspy, wyeksponowane na fotografiach Andrzeja Najdra. Biblioteka zadbała także o kontekst
literacki. Odpowiednio dobrane, reprezentacyjne dla różnych gatunków i okresów literackich dzieła,
wyeksponowane w holu BG oraz przy Bibliotece Instytutu Neofilologii ‐ Sekcja Anglistyki, zachęcały
do zapoznania się z zarówno klasyczną, jak i nowszą literaturą Irlandii.
W ramach „Biblioteki w stylu… irlandzkim” odbyły się dwa konkursy: literacki pt. Moja Irlandia, którego
laureatką została Monika I. Dębowska, autorka wiersza Wyspa oraz quiz Co wiesz o Irlandii, sprawdzający
wiedzę na temat kultury i realiów Zielonej Wyspy.
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Po raz pierwszy podjęto decyzję o przeprowadzeniu wybranych prelekcji w lokalizacji innej niż budynek
przy ul. Podchorążych 2. Warsztaty dla dzieci Podróż do Irlandii ‐ w poszukiwaniu Leprechauna zostały
zorganizowane w Klubie „Bakałarz”, warsztaty prof. Kingi Lapot‐Dzierwy Celtyckie ornamenty w budynku
przy ul. Ingardena 4, zaś wykłady na temat kina Irlandzkiego oraz edytorstwa i typografii w należącym do UJ
Paderevianum, usytuowanym przy al. Mickiewicza 9 b.
Nowości było zresztą więcej… Po raz pierwszy do przeprowadzenia Quizu wykorzystano aplikację
na smartfony socrative student. Zainteresowani uczestnictwem w konkursie uczniowie mogli pobrać ją
ze strony Uczelni. Po raz pierwszy do współpracy z Biblioteką zgłosili się także nauczyciele szkoły średniej,
którzy w sobotnie przedpołudnie wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach w języku
angielskim. Po raz pierwszy wreszcie do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, polegającego
na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć włączyli się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten zaś ‐
jak już wspomniano ‐ otworzył przed „Biblioteką w stylu… irlandzkim” podwoje Paderevianum.

nr

Już wkrótce wyruszamy w podróż do kolejnego kraju. Jakiego? Niech to na razie pozostanie tajemnicą.
Pewne natomiast jest to, że wszystkich uczestników czeka moc atrakcji. Niektóre z nich są już dobrze znane,
inne zaskoczą nawet tych, którzy pamiętają pierwszą edycję naszej imprezy.
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Monika Izabella Dębowska ‐ Wyspa

po moich snach stąpa niepokój
słyszę krzyk w nieznanym języku
sierpem księżyca tnie powietrze
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zaklęcie pachnie oceanem

nagle trzy listki koniczyny

otrzepują wspomnienia z kurzu

zmieniają lęk w kojącą zieleń

13
/2
0

biegnę przez ciernistą mgłę pytań

18

budzą się w kartach starej księgi

wśród ziemskich słów błądzą anioły
strącają nut kropelki z harfy

otulają mnie bielą skrzydeł

na płótnie nieba haftowane

gwiazd cekinami zaproszenie

Lepreuchan wręcza mi z uśmiechem

nr

skubie pomarańczową brodę

po drugiej stronie Europy

wyspa w sukni trójkolorowej

E

wznosi kufel w geście toastu

Bi

rozlewa gorzki blask poranka

Wiersz nagrodzony w konkursie literackim „Moja Irlandia”.
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