
Studentko, Studencie!
Przed nami letnia sesja egzaminacyjna, czas wytężonej 
nauki, zaliczeń, egzaminów, obrony prac licencjackich 
i magisterskich, słowem — uwieńczenie naszej całorocz-
nej pracy. Dobiega końca jubileuszowy, sześćdziesiąty 
piąty rok akademicki na naszej Uczelni. Rok, który ob-
fi tował w wiele wydarzeń kulturalnych, konferencji, spo-
tkań, wspomnień. Był to okres bardzo pomyślny, rokują-
cy wiele nadziei na dalszy rozwój Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie.

W szkolnictwie wyższym zachodzą istotne zmiany 
(wynikające np. z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym), z którymi powinniśmy się jak najszyb-
ciej zapoznać. Zmianom ulega także system pomocy 
materialnej, a konkretnie — zasady przyznawania sty-
pendiów socjalnych oraz stypendiów rektora dla najlep-
szych studentów. Mimo to powinniśmy postarać się, aby 
każdy z nas zwiększył swoją aktywność i zaangażowa-
nie w życie Uczelni. 

Po dość długich staraniach wydajemy pierwsze pi-
smo Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie, które — mam nadzieję — z Waszą po-
mocą będzie kontynuowane. Kolejny numer pojawi się 
już w październiku.

W pierwszym, jubileuszowym numerze znajdziecie 
wywiad z Dziekanem Wydziału Filologicznego prof. 
dr. hab. Bogusławem Skowronkiem — pierwszym prze-
wodniczącym samorządu studenckiego naszej Uczelni, 
ponadto artykuły studentów różnych kierunków, aktual-
ności studenckie oraz relację absolwentów geografi i UP 
z wyprawy na najwyższe szczyty obu Ameryk.

Wszystkich studentów, którzy chcą pisać, mają do-
bre pióro oraz zainteresowania, którymi pragnęliby się 
podzielić, gorąco zachęcam do współpracy i pomocy 
w tworzeniu kolejnych wydań naszego pisma.

Na koniec życzę Wam wszystkim powodzenia pod-
czas sesji egzaminacyjnej, pomyślnego ukończenia stu-
diów oraz upragnionego odpoczynku w czasie wakacji.
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Teresa Dubiel: Witam serdecznie 
Pana Dziekana!

Prof. dr. hab. Bogusław Skowronek: 
Witam!

Moje pierwsze pytanie: Czy podczas 
studiów myślał Pan o przyszłej ka-
rierze naukowca?

Nie od razu. Powiem tak: pracowałem 
i starałem się czynnie działać w Samo-
rządzie od końca trzeciego, cały czwar-
ty i piąty rok studiów, i nie ukrywam, że 
będąc już na piątym roku, miałem pro-
pozycje, by w przyszłości poświęcić się 
pracy naukowej. Pod koniec piątego 
roku już wiedziałem, że to będzie moja 
przyszłość, ale oczywiście wcześniej zaj-
mowałem się tym, czym wszyscy studen-
ci — starałem się pilnie wypełniać swe 
obowiązki. Tak, jak powiedziałem, prze- 
de wszystkim angażowałem się w pracę 
społeczną w Samorządzie.

Działał Pan w Samorządzie Studenc-
kim, czy w takim razie widzi Pan 
różnicę między bracią studen cką, 
do której Pan należał, a ludźmi stu-
diującymi teraz?

Różnic jest bardzo dużo i można by im 
poświęcić bardzo dużo czasu. Podstawo-
wa różnica jest jedna: kiedy ja zaczyna-

łem studia i kiedy je kończyłem, Polska 
była w zupełnie innej sytuacji prawnej 
i politycznej. Zaczynałem studiować jesz-
cze w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
a skończyłem studia w 1989 r., dokładnie 
wtedy, kiedy odbywały się wybory czerw-
cowe. Kiedy więc działałem w Samorzą-
dzie, Polska ciągle była jeszcze krajem 
socjalistycznym. Działalność samorzą-
dów była działalnością prawie opozycyj-
ną w tym sensie, że niekoniecznie mile 
widzianą przez władze ministerialne. 
Różnica polega też na tym, że studenci 
na początku mało się angażowali, choć 
staraliśmy się poprzez działania Sa-
morządu sprawić, współpracując także 
z NZS-em, żeby brać studencka się ru-
szyła. Wtedy był inny czas, wtedy stu-
denci naprawdę zajmowali się nauką, 
sobą, bo nie do końca wierzyli, że cokol-
wiek może ulec zmianie. Kiedy nastał 
przełom roku 1989, wtedy autentycznie 
pojawił się bunt, inicjatywy studenckie, 
pojawiło się też działanie. Tu przypomnę 
o sławnych strajkach majowych w 1988 r. 
Nagle studentom „chciało się chcieć”, 
stali się bardziej zaangażowani. Nato-
miast wcześniej — jak mówiłem, w kraju 
socjalistycznym, Pani tego czasu nie pa-
mięta i nikt z dzisiejszych studentów 
tego nie pamięta — studiowanie było 
w gruncie rzeczy i łatwiejsze, i trudniej-
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czącym Samorządu Studenckiego naszej Uczelni, prof. dr. hab. Bogusła-
wem Skowronkiem
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sze. Łatwiejsze o tyle, że każdy zajmo-
wał się sobą, a trudniejsze o tyle, że nie 
było tych szans, więc panował marazm. 
Może dlatego było wówczas więcej im-
prez kulturalnych, studenci może więcej 
się bawili, nie było czegoś takiego jak te-
raz, że studenci studiują na trzech kie-
runkach, chodzą do pracy, myś lą o przy-
gotowaniu CV i o tym, żeby zapewnić so-
bie byt. Wtedy się zupełnie inaczej stu-
diowało. Nie ukrywam, miło spędzało się 
czas, wciąż jednak ze świadomością, że 
przecież mało się zmieni. Radykalna 
zmiana nastąpiła, tak jak mówię, około 
1988–1989 r. Dzisiaj studiowanie jest, po-
wiedziałbym, elementem planu życiowe-
go, takiego racjonalnie opracowanego: 
najpierw jeden kierunek, potem drugi, 
potem fakultet, potem w CV wpisuje się 
praktykę, po to, by kończąc studia, mieć 
już awans. Wtedy się studiowało głównie 
po to, żeby mieć wiedzę i oczywiście sto-
pień magistra. Nie było jednak takiej 
presji, ale była inna — polityczna i ta 
świadomość, że prawie niczego nie wol-
no, trzeba więc było szukać substytutów. 
Różnic jest bardzo dużo, to temat rze-
ka.

Jakie wydarzenia z okresu studenc-
kiego najbardziej zapadły Panu w pa- 
mięć?

Na każdym roku było co najmniej kilka 
takich wydarzeń. Nie będę mówił o wy-
darzeniach, nazwijmy to, natury towa-
rzyskiej czy prywatnej, chociaż byłoby 
to najsmakowitsze i najciekawsze. Mo- 
gę tylko powiedzieć o tych wydarze-
niach, które były ważne, o których się 
pamięta. Nie ukrywam, że te wydarze-
nia — i mówię to nie dlatego, że wy-
wiad ukazuje się w piśmie Samorzą-
du — wiązały się jednak z działalnoś-
cią w Samorządzie. Chcę przypomnieć 
i powiem nieskromnie, że byłem pierw-
szym przewodniczącym i współzałoży-
cielem Samorządu Uczelni. Niczego 

nie było, żadnych struktur, wszystko 
tworzyliśmy — ja i koleżanki oraz kole-
dzy — od początku, walcząc o tablicę, 
na której można powiesić plakat, o sta-
rą maszynę do pisania, o pokój, gdzie 
można usiąść. Potem były właśnie owe 
strajki, wtedy czuło się ducha zmiany 
i to, że studentom autentycznie zaczyna 
zależeć. Mieszkałem przez cały czas 
w miasteczku studenckim, w DS „Stru-
myk”. Nie ukrywam, że ten okres od 
maja 1988 do połowy 1989 r. to były 
najwspanialsze lata moich studiów, bo 
wtedy naprawdę coś się działo i wszys-
cy naprawdę chcieli się zaangażować. 
I ten duch entuzjazmu, wzajemnej po-
mocy, nadziei, że idzie coś innego, coś 
lepszego — te wspaniałe lata wspomi-
nam niezwykle ciepło. Choćby także 
z tego powodu, że praca w Samorzą-
dzie to praca społeczna, praca dla in-
nych, w której czułem się dobrze. Wie-
działem, że to było niemile widziane 
przez niektórych przedstawicieli ówcze-
snych władz — ot, studenci próbują 
znów coś mieszać, tworzyć, pisać pety-
cje, pisma, postulować, wnioskować, 
wtedy był po prostu taki czas. Dzisiaj to 
jest oczywiste, że studenci zajmują się 
np. domami studenckimi i stypendiami. 
Ale wówczas tego nie było i o to walczy-
liśmy, i uczyliśmy się tego, wszyscy — 
i władze, i my. To były piękne czasy. 
Tak, ten okres wspominam najlepiej.

A jak obecnie układa się Panu Dzie-
kanowi współpraca z Samorządem 
Studenckim czy z innymi organiza-
cjami studenckimi?

Układa się bardzo dobrze z tego powo-
du — mówię to nie z kurtuazji, chcę moc-
no zaznaczyć: to nie jest kurtuazja — że 
to już jest po prostu działalność profesjo-
nalna. W czasach, kiedy tworzyliśmy Sa-
morząd, tak naprawdę każdy z nas się 
tego uczył, to była swoista partyzantka. 
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Nie było przepisów prawnych, dopiero 
się tworzyły, na zjazdach próbowaliśmy 
te przepisy jakoś dookreślać, władze 
tego nie umiały, same nie wiedziały za 
bardzo, jak to ugryźć, ministerstwo nie 
wiedziało, my też nie. Dzisiaj, kiedy już 
mamy do czynienia z uregulowaniami 
prawnymi, z taką już profesjonalną pra-
cą, a Samorząd jest organizacją rządzą-
cą się własnymi zasadami, wpisaną 
w regulacje prawne, ta działalność ma 
charakter stabilny. Dzisiaj nie ma proble-
mów czy kłopotów związanych z sytua-
cją administracyjno-prawną. Wiadomo, 
że jako dziekan będę zawsze apelował 
o to, żeby wybrani członkowie Rady Wy-
działu z braci studenckiej chodzili czę-
ściej na posiedzenia Rady, bo z reguły 
nie chodzą. Będę z nimi rozmawiał, żeby 
ich aktywność była większa, by wykorzy-
stali swój czas. Być może jest też tak — 
muszę to powiedzieć — że obecni stu-
denci czasami nie zdają sobie sprawy 
z tego, jakie mają możliwości, ile mogą 
zrobić w ramach istniejących formuł. 
Myś my o to walczyli. Powiem nawet, że 
studenci mają podane na tacy to, o co 
myśmy strajkowali, i nie doceniają tego. 
Doceńcie, kochani studenci, to, co ma-
cie, bo macie bardzo dużo, możecie zro-
bić praktycznie wszystko, macie możli-
wość udziału w ciałach kolegialnych, ta-
kich jak Rady Wydziału, Senat Uczelni, 
macie możliwość decydowania o swoich 
sprawach socjalnych. Kiedyś to było nie 
do pomyślenia. Apeluję więc o większą 
aktywność.

Czy Pana zdaniem dobrze się stało, 
że na naszej Uczelni jesienią ubieg-
łego roku z Wydziału Humanistycz-
nego wyodrębniła się nowa jednost-
ka — Wydział Filologiczny?

Jako dziekan Wydziału Filologicznego 
nie mogę powiedzieć nic innego, jak to, 
że stało się bardzo dobrze, wyśmienicie. 

A mówiąc mniej żartobliwie — to było 
niezbędne. Wydział Humanistyczny łą-
czył w swojej strukturze różne kierunki, 
różne instytuty, czasami nieprzystające 
do siebie pod względem profilu badań. 
Poza tym był to wydział bardzo trudny 
do administrowania, niezwykle liczny, 
o niezwykle skomplikowanej strukturze 
osobowej. Teraz Wydział Filologiczny ze 
względu na swoją jednorodność — gru-
puje kierunki filologiczne (filologia pol-
ska, neofilologie oraz Instytut Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej) — za-
chowuje przede wszystkim jednorodność 
merytoryczną, myślową, badawczą i to 
jest bardzo ważne. Poza tym Wydział Fi-
lologiczny jest obecnie największym wy-
działem, z największą liczbą uprawnień, 
w tym z dwoma uprawnieniami habilita-
cyjnymi, a Rada Wydziału liczy prawie 
sto osób. W sensie potencjału badaw-
czego — powiem nieskromnie — jest to 
wydział o ogromnych możliwościach, nie 
do końca wykorzystanych, więc będę 
apelował, zwłaszcza do młodych pra-
cowników, o to, aby wykorzystać ten po-
tencjał. Podział by nastąpił prędzej czy 
później, natomiast teraz był najlepszy 
moment. Wydział Humanistyczny i Filo-
logiczny zatrzymały wszystkie swoje 
dotych czasowe uprawnienia, a nasza 
Uczel nia, nie tracąc nic, zyskała przej-
rzystą strukturę w sensie organizacyj-
nym, ale także merytorycznym i badaw-
czym. To było niezwykle potrzebne i po 
prostu niezbędne.

Przypuszczał Pan, że w przyszłości 
zostanie dziekanem?

Proszę mnie dobrze zrozumieć. Jeśli się 
jest wiernym firmie, a ja byłem studen-
tem wtedy Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej, potem pracownikiem Akademii Pe-
dagogicznej, teraz Uniwersytetu Pedago-
gicznego, i jeżeli swoją aktywność trak-
tuje się poważnie, a więc chce się dla tej 
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firmy, z którą się jest związanym, coś zro-
bić jako student i jako pracownik, to ta-
kich rzeczy się nie planuje. Ale myślę, że 
pracując intensywnie na rzecz danej jed-
nostki, trzeba także czasami podjąć ta-
kie właśnie wyzywania. Jeżeli powstaje 
taka sytuacja, to nie mogę powiedzieć 
„nie”, odmówić, nie startować czy też 
zrezygnować, gdyż będę chciał zajmo-
wać się wyłącznie własną karierą, a nie 
poświęcać się dla innych. Ja myślę ina-
czej, we mnie jest taki duch społeczni-
kowski, taki duch działania wspólnoto-
wego. I wiem, że praca dziekana jest 
pracą niezwykle trudną, ponieważ trze-
ba się przede wszystkim zajmować spra-
wami innych, mniej sprawami własnymi. 
Ale jak mówię, skoro jestem lojalny wo-
bec Uczelni, nie mogę nie angażować 
się w pełni. A pełnienie funkcji dziekana 
wydaje mi się właśnie takim wyrazem tej 
lojalności wobec miejsca, w którym je-
stem — stąd też przyjąłem tę funkcję. 
A czy się tego spodziewałem? Nie, tego 
się człowiek nigdy nie spodziewa. Trze-
ba zawsze robić swoje i starać się robić 
dla własnej firmy, ile się da. 

A czy na początku piastowania funk-
cji dziekana było coś, co sprawiło 
Panu największą trudność?

Przed objęciem funkcji dziekana byłem 
prodziekanem Wydziału Humanistycz-
nego, więc miałem pewne doświadcze-
nie, natomiast bycia dziekanem Wy-
działu człowiek się uczy przez cały 
czas. Nie ukrywam, że podchodzę z po-
korą do tej funkcji, uczę się, staram się 
robić to jak najlepiej i popełniać jak 
najmniej błędów, ale oczywiste jest, że 
doświadczenie można osiągnąć dopie-
ro po kolejnej kadencji. Wtedy człowiek 
może powiedzieć: „Teraz już wiem, na 
czym to polega”. Mówiąc anegdotycz-
nie, znałem takich dziekanów, którzy 
mówili, że przez pierwszą kadencję się 
uczyli, przez drugą mniej więcej wie-

dzieli, na czym to polega, a dopiero 
w trzeciej mogli powiedzieć: „No tak, to 
teraz już wiem, na czym polega funkcja 
dziekana”. To oczywiście jest żart, bo 
podchodząc poważnie do tej funkcji, 
trzeba mieć świadomość, że zarządza 
się pieniędzmi, administruje się instytu-
tami, dba się o rozwój naukowy kadry. 
To wszystko są rzeczy bardzo trudne 
i bardzo ważne. Co mnie zaskoczyło? 
Spodziewałem się, że to będzie trudna 
praca, ale pogodziłem się z tym. Po la-
tach, dopiero gdy zakończę tę działal-
ność, będę mógł poddać ją ocenie. Te-
raz jest trudno mi oceniać.

Jak Pan Dziekan odreagowuje trudnoś-
ci, napięcie, stres związane z pracą?

Praca, stres, trudności, o których tu po-
wiedzieliśmy, to jest naturalna część 
każdej pracy. Tyle że oprócz trudności, 
i trzeba to zaakcentować, są rzeczy 
które podlegają ocenie pozytywnej. Ist-
nieje satysfakcja, którą daje praca. 
Stres w pracy jest rzeczą naturalną. 
Praca bez choćby drobnej dawki stresu 
nie jest żadną pracą. Studiowanie bez 
stresu także nie jest studiowaniem. 

Jak Pan sobie radzi ze stresem?

Myślę, że tak jak większość ludzi. Chy-
ba jestem pracoholikiem. Bardzo lubię 
aktywnie działać, lubię dużo pracować. 
Nie ukrywam, że obowiązki dziekana to 
tylko część mojej pracy, ja oprócz tego 
mam obowiązki dydaktyczne jako pra-
cownik Instytutu Filologii Polskiej. Sta-
ram się je wypełniać jak najlepiej. 
Oprócz tego prowadzę Sekcję Filmową. 
Nie ukrywam, że odreagowuję, łącząc 
pracę z przyjemnością — zajmując się 
filmem, prowadząc audycję radiową 
(także na temat kina), więc moim naj-
lepszym lekarstwem jest właśnie oglą-
danie filmów i tak dobrze się składa, 
że to jest jednocześnie moja praca. 
Idąc do kina, idę jakby do pracy, mó-
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wiąc żartobliwie. Bardzo lubię 
ruch fizyczny, gram w piłkę 
nożną, staram się dużo bie-
gać, jeździć na rowerze, utrzy-
mywać dobrą kondycję. Lubię 
dobrą lekturę, jeśli mam na 
nią czas — to są dość banalne 
stwierdzenia, ale przede wszyst- 
kim ruch fizyczny, trochę spor-
tu i moja pasja filmowa, która 
daje mi ogromną satysfakcję. 
To mi pomaga. Praca dzieka-
na to przecież nie tylko trudno-
ści, ale także ogromna satys-
fakcja i czasami radość z suk-
cesów.

Moje ostatnie pytanie: jakie 
są plany Pana Dziekana doty-
czące rozwoju Wydziału Fi lo-
logicznego?

Myślę, że mam plany takie jak 
inni dziekani, a więc plan pod-
stawowy: aby Wydział Fi lo lo-
gicz  ny był jednostką w pełni na-
ukową. Najważniejsze, że te raz 
ma my uprawnienia do kreowa-
nia no wych kierunków. Będzie-
my chcie li, aby Wydział tworzył 
kierunki ważne i potrzebne, istot-
ne we współczesnej prze strzeni 
edukacyjnej. Powstanie więc kul-
tu roznawstwo, będziemy kłaść 
na cisk na komunikację społecz-
ną i na rozwój dyscyplin filolo-
gicznych związanych z językami 
obcymi. Chodzi o to, abyśmy 
byli konkurencyjni wobec innych 
uniwersytetów. Będę się sta rał 
rozwijać czy też jakoś wzmóc ak-
tywność pracowników (teraz wy-
gląda to trochę kiepsko), by sta-
rali się aplikować o granty mini-
sterialne oraz pozauczelniane. 
Dzisiaj w związku z nową usta-
wą o szkolnictwie wyższym sytu-

acja wydziałów się zmienia. 
Większość finansów będzie po-
chodzić właśnie z grantów, więc 
będę się starał spowodować, 
aby pracownicy nauczyli się sa-
mi tworzyć pomysły badawcze, 
by otrzymywać środ ki. Ale gene-
ralnie moją ambicją jest, aby 
wy dział był mocny naukowo, 
czyli stopnie: doktoraty, potem 
habilitacje, profesury, nowe kie-
runki, nowe specjalności, no wa 
oferta, otwarcie się na potrzeby 
rynku i pewna elastyczność. To 
wszystko spowoduje, że Wydział 
Filologiczny będzie mocnym wy-
działem, a moc ny wydział to ta-
ki, który przyciąga studentów. To 
jest najważniej sze. Jeśli będzie-
my mieć taką ofertę, o której wła-
śnie myś lę, nie klasyczną — np. 
dzisiejsza polonistyka czy neofi-
lologie, to nie są klasyczne filo-
logie jak daw niej, to są filologie 
otwarte na świat, na nową kultu-
rę, a przede wszystkim na me-
dia, na to, co nas otacza — i to 
takie nowe kierunki oraz nowe 
specjalności będą przycią gać 
studentów. A jeś li mamy studen-
tów, to jesteśmy prężnie działa-
jącą jednostką, i o to chodzi. 
Uniwersytet to universitas, czyli 
pracownicy i studenci. Siła wy-
działu jest siłą nie tylko pracow-
ników, ale także siłą wynikającą 
z liczby mąd rych, fajnych stu-
dentów, którzy do nas przycho-
dzą studiować. I to jest moją am-
bicją.

Dziękuję serdecznie za po-
święcony mi czas.

Rozmawiała 
Teresa Dubiel 

studentka III roku 
filologii rosyjskiej UP
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE
Wycieczka do Lwowa 

W dniach 1–3 kwietnia 2011 r. Sa-
morząd Studentów UP zorganizo-
wał wyjazd studencki do Lwowa. 
Tradycyjne wycieczki do stolic euro-
pejskich oraz ważnych miast kon-
tynentu mają na celu przybliżenie 
studentom naszej Uczelni ich histo-
rii, znaczenia edukacyjnego oraz wkładu 
w kształtowanie i rozwój wspólnego dzie-
dzictwa Europy. Podczas weekendowego po-
bytu w dawnym mieście stołecznym Króle-
stwa Galicji i Lodomerii studenci zwiedzili 
takie miejsca, jak: cmentarze Łyczakowski 
i Orląt Lwowskich, sobór św. Jura, Arsenał 
Miejski, Uniwersytet Lwowski, Teatr Opery 
i Baletu oraz zabytki polskiej kultury. 

Najmilsza UP 2011

Wybory Najmilszej Studentki Uniwersytetu 
Pedagogicznego odbyły się 5 kwietnia 2011 r. 
w klubie Studio. Wzięło w nich udział sie-
dem pięknych i niezwykle utalentowanych 
kandydatek. Każda na swój sposób prezen-
towała w poszczególnych konkurencjach 
swój wdzięk, inteligencję, sprawność fi zycz-
ną — wszystko po to, by zdobyć tytuł tej Naj-
milszej! Sercami szanownego jury (w skła-
dzie: Prorektor ds. Studenckich i Współpra-
cy z Oświatą prof. dr hab. Roman Malarz, 
Najmilsza UP 2010 Hanna Dębska, 
Przewodniczący Samorządu Dok-
torantów Łukasz Bandoła, Prze-
wodniczący Samorządu Studen-
tów Grzegorz Dubiel oraz przed-
stawiciel firmy Oriflame) zawład-
nęła Anna Świadek — studentka 
II roku ochrony środowiska. Drugie 
miejsce zajęła Patrycja Banaś 
(I rok filologii polskiej), zaś trze-

cie — Katarzyna Święch (II rok 
matematyki stosowanej). Do kon-
kursu również stanęły: Ag niesz ka 
Mleczko (III rok pedagogiki, wy-
chowania przedszkolnego i opieki 
nad dzieckiem), Agata Ochman 
(II rok pedagogi ki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej), Paulina Kwie-
cińska (I rok filologii włoskiej) 

oraz Angelina Dyrek (I rok matematyki). Ma-
jąc wsparcie publiczności, wszystkie dziew-
czyny świetnie poradziły sobie ze stresem 
i pokazały, na co je naprawdę stać! Główną 
nagrodą była dwuosobowa wycieczka za-
graniczna. Serdecznie gratulujemy zwycięż-
czyniom! Liczymy na to, iż za rok powtórzy-
my zabawę w równie dobrym stylu.

Juwenalia Uniwersytetu 
Pedagogicznego 2011

W dniach 11–14 maja 2011 r. odbyły się Ju-
we nalia Uniwersytetu Pedagogicznego. W tym 
okresie zabawy studenckiej Samorząd zor-
ganizował liczne imprezy. Rozpoczę ło się od 
clubbingu na krakowskim Rynku. W czwar-
tek 12 maja odbyły się koncerty w Klubie 
pod Jaszczurami. Zagrały zespoły: A.T.R., 
Radio Bagdad oraz studencki Cover Brass 
Band. Następnego dnia z Cichego Kącika 
odjechał Tramwaj Party, a współorganizato-
rem imprezy było Zrzeszenie Studentów Pol-

skich UP. Na zakończenie Juwena-
liów w klubie studenckim Bakałarz 
odbył się Kabareton UP. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć: kabaret DNO 
oraz zwycięzcę 26. Przeglądu Ka-
baretów PaKA — kabaret CHYBA. 
Program prowadził Krzysztof Szub-
z da.

 
samorząd studentów UP
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY 
MATERIALNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

na podstawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455)

I. ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 
NAUKOWYCH (i sportowych) 

Likwidacji ulegnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 
a zostanie wprowadzone stypendium rektora dla najlepszych 
studentów, które:

1. Przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta 
(a nie, jak dotychczas, z urzędu).

2. Otrzymywać je będzie mogło maksymalnie 10% studen-
tów danego kierunku studiów.

3. Będzie mógł je otrzymać student, który osiągnie wysokie 
wyniki w nauce (średnia ocen) lub będzie miał osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne albo sportowe.

4. Będzie możliwe pobieranie stypendium rektora i sty-
pendium ministra równocześnie (do tej pory było to niemoż-
liwe). 

Czynnikiem decydującym o tym, kto otrzyma stypendium rek-
tora, będzie miejsce na liście rankingowej. Nie będzie z góry 
ustalonej średniej ocen wystarczającej do otrzymania stypen-
dium. W związku z tym, że punktowana będzie zarówno średnia, 
jak i dodatkowe osiągnięcia, a limit 10% pobierających ustala-
ny będzie osobno dla każdego kierunku, największą szansę na 
otrzymanie stypendium (szczególnie najwyższego) będą miały 
osoby z wysoką średnią oraz punktami za dodatkowe osiągnię-
cia. 

Ponadto likwidacji ulega odrębne stypendium ministra 
za osiągnięcia naukowe oraz odrębne za osiągnięcia sporto-
we — zastępowane będą jednym stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia (ta zmiana wejdzie w życie od 1 paź-
dziernika 2012 r.).

UWAGA, STUDENCI!!!
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II. ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 
SOCJALNYCH 

1. Likwidacji ulega stypendium na wyżywienie i stypen-
dium mieszkaniowe na rzecz jednego stypendium socjalne-
go.

2. Dla studentów stacjonarnych stypendium socjalne bę-
dzie można dodatkowo zwiększyć w związku z zamieszkiwa-
niem w akademiku lub innym obiekcie. 

3. Wzrośnie limit dochodu uprawniający do uzyskania sty-
pendium socjalnego z 602 zł netto (obecnie) na osobę w rodzi-
nie do około 780 zł netto. 

4. Za samodzielnego finansowo będzie mógł być uznany stu-
dent, którego dochód netto przekroczy około 783 zł, a nie (jak 
obecnie) 1317 zł.

5. Wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane 
tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni. Dotyczy to rów-
nież stypendium rektora (dzisiejszego naukowego) oraz stypen-
dium specjalnego dla niepełnosprawnych, a także stypendium 
ministra (!).

6. Do dochodu rodziny nie będą wliczane następujące do-
chody: 

a) dochody rodziców i rodzeństwa, jeżeli student jest samo-
dzielny finansowo; 

b) świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 i art. 199 
ust. 1 (stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, 
stypendium rektora, stypendium ministra, zapomogi — zarówno 
otrzymywane przez studentów, jak i przez doktorantów;

c) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktoran-
tom w ramach: 

— funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, 
— niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z po-

mocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

— umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, 
sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych progra-
mów stypendialnych; 

d) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywa-
ne na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; 

e) świadczenia, o których mowa w art. 173a (stypendia sa-
morządowe dla studentów), 173b (stypendia za wyniki w nauce 
od instytucji), 199a (stypendia samorządowe dla doktorantów) 
i art. 200 ust. 1 (stypendium doktoranckie).

 
samorząd studentów UP



10

Projekt „Kulturalna Wiosna” jest konty-
nuacją zeszłorocznego projektu „Otwórz 
swą duszę”. Skierowany jest do studen-
tów, którzy w natłoku zajęć i pracy za-
pominają o nieustannej potrzebie wzbo-
gacania swej duszy. Naszym głównym 
celem jest promowanie „kultury wyż-
szej”, a więc: spektakli, pokazów filmo-
wych, koncertów muzyki klasycznej itp. 

Chcemy informować oraz zachęcać 
młodych ludzi do uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych, które pozytywnie 
wpłyną nie tylko na rozwój estetyki, po-
prawę samopoczucia, twórcze podej-
ście do życia, ale również pozwolą ode-
rwać się od szarej rzeczywistości prze-
pełnionej codziennymi zajęciami, nudą 
i powtarzalnością. A jest to możliwe 
i odpowiednie dla kieszeni każdego 
studenta UP, dzięki promocyjnym bile-
tom, z których może skorzystać. 

Zachęcamy wszystkich studentów do 
kulturalno-kreatywnego spędzania wol-
nego czasu. Projekt ten będzie kontynu-
owany w następnym roku akademickim. 
Mamy więc nadzieję, iż zaprezentowane 
przez nas wydarzenia kulturalne trafią 
do Was, pobudzą i skłonią do refleksji, 
czego Wam z całego serca życzymy! 

 
samorząd studentów UP 

 

KULTURALNA WIOSNA

W ubiegłym roku Samorząd Studentów zorganizował konkurs literacko-fotogra-
ficzny „Pozytywne spojrzenie w przyszłość — student jako twórca własnej rzeczy-
wistości”, którego celem było wyłonienie najlepszej pracy literackiej lub fotogra-
ficznej wykonanej przez studenta Uniwersytetu Pedagogicznego, który nie zajmu-
je się fotografią/pisarstwem zawodowo, lecz fotografia/pisarstwo daje mu możli-
wość urzeczywistnienia własnych myśli i uczuć oraz wyrażania samego siebie 
przez sztukę. Patronat honorowy nad konkursem objął Prorektor ds. Studenckich 
i Współpracy z Oświatą prof. dr hab. Roman Malarz. 

Spośród wielu nadesłanych prac jury w składzie: Prorektor ds. Studenckich 
i Współpracy z Oświatą prof. dr hab. Roman Malarz, Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Prodziekan Wydziału Sztuki 
prof. UP Grażyna Borowik-Pieniek oraz Przewodniczący Samorządu Studentów 
UP Grzegorz Dubiel, wyłoniło te najlepsze. Laureatkami zostały: I miejsce — Mał-
gorzata Czekaj, II miejsce — Monika Bańdura, III miejsce — Ewelina Smulczyń-
ska.

KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY
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Jeszcze raz przetarł oczy i spojrzał w lustro.
„Wygląda nieźle”, pomyślał i poprawił jasną marynarkę. Leżała na nim nie-

nagannie, jakby została uszyta na miarę, a nie kupiona przed paru godzinami 
w ekskluzywnym sklepie w Galerii Krakowskiej. Wyprostował się i wsadził dłonie 
do kieszeni spodni, stanowiących wraz z marynarką elegancki komplet. Wtem, 
jakby sobie coś przypomniał, spojrzał na zegarek i stwierdził, że jest już późno. 
Pędem wybiegł z domu.

*   * 
*

Pani Jadwiga wiedziała, że wysyłanie takiego małego chłopca do przedszkola nie 
jest najlepszym rozwiązaniem, ale w sytuacji, w której się znalazła, nie było in-
nego wyjścia. Mąż był górnikiem. Tego dnia, kiedy dowiedziała się o wypadku 
i jego śmierci, Marek kończył akurat trzy lata. Żeby utrzymać siebie i synka, mu-
siała iść do pracy, a ponieważ nie miała nikogo zaufanego, żeby powierzyć mu 
opiekę nad chłopcem, wysłała go do przedszkola.

Marek był wyjątkowo mądrym dzieckiem. Nigdy nie pytał, gdzie podział się 
ojciec. Próbowała mu tłumaczyć, że tatuś poszedł do nieba, ale chłopiec zasko-
czył ją, kiedy pewnego dnia, podczas gdy ona plątała się w wyjaśnieniach, 
rzekł:

— Daj spokój, mamo. Ja wszystko wiem. Tatuś śnił mi się niedawno i powie-
dział, że umarł, ale patrzy na mnie i mam być grzeczny, i opiekować się tobą.

Jadwiga zamilkła i stała przez chwilę oniemiała. Ale sześcioletni wówczas 
Marek zajął się już czymś innym i krzyknął do niej z pokoju:

— Mamo, gdzie są kredki? Muszę narysować plakat na jutro!
Radzili sobie całkiem nieźle. Marek uczył się dosyć dobrze, choć popołudnia-

mi, zamiast siedzieć w domu nad książką, wolał biegać z kolegami za piłką po 
osiedlowym boisku. Ilekroć pani Jadwiga próbowała namówić go, żeby trochę po-
siedział w domu albo pomógł jej w sprzątaniu, znikał w okamgnieniu poza za-
sięgiem jej wzroku. Potem przepraszał i mówił, że się poprawi.

*   * 
*

— Pani Jadziu, przykro mi — stwierdził ze smutną miną dyrektor szkoły Wi-
told Szamberek. — Nie mogę dłużej pani zatrudniać. Cięcia — dodał, jakby to 
słowo wyjaśniało wszystko. 

— Chociaż na pół etatu, proszę… — odezwała się cichutkim głosem Jadwiga, 
czując się trochę głupio, że musi prosić o pracę.

— Niestety, nie mogę, przykro mi bardzo… — odpowiedział Szamberek i zro-
bił jeszcze bardziej smutną i żałosną minę. Wyglądał tak, jakby naprawdę było 

WYKORZYSTANA SZANSA*

* Praca wyróżniona I nagrodą na konkursie literacko-fotograficznym „Pozytywne spojrzenie 
w przyszłość — student jako twórca własnej rzeczywistości”.
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mu przykro. — Przepisy mówią, że w szkole wystarczą cztery sprzątaczki — do-
dał głośniej, jakby pani Jadwiga była głucha. — W obecnej chwili mamy aż 
sześć. Pani jest najstarsza, a poza tym pracuje ze wszystkich najkrócej. Jestem 
zmuszony wypowiedzieć pani pracę — ostatnie zdanie wyrzekł tonem kończącym 
wszelką dyskusję.

Pani Jadwiga wróciła do domu, położyła się na łóżku i cichutko płakała. Nie 
wiedziała, co robić. Czuła się bezradna, samotna i bezsilna wobec złośliwości 
losu. Wieczorem do pokoju wszedł Marek, który był już w liceum i w tym roku pi-
sał maturę. Kiedy dowiedział się, co przydarzyło się matce, zacisnął pięści 
i krzyknął:

— Nie martw się mamo! Ja pójdę do pracy i będę zarabiał pieniądze, dopó-
ki sobie czegoś nie znajdziesz. Może nawet założę firmę… — dodał z zapałem 
w oczach.

— Daj spokój, dziecko, masz się uczyć, a nie pracować — powiedziała, łka-
jąc, pani Jadwiga.

Marek trochę się wtedy zezłościł, że w niego nie wierzy. Jeszcze przed matu-
rą zatrudnił się w magazynie i pracował po dwanaście godzin dziennie. Mimo 
obaw matki zdał wszystkie egzaminy i dostał się na informatykę w Krakowie.

Kiedy wyjeżdżał, pani Jadwiga żegnała się z nim długo, mocno go ściskając. 
Choć smutno jej było z powodu wyjazdu syna, to jednocześnie nigdy w życiu nie 
czuła się tak szczęśliwa jak wtedy. Znalazła nową pracę, syn wyjeżdżał na stu-
dia, czegóż chcieć więcej?

*   * 
*

— Niech pan szybko przyjeżdża — mówił głos doktora w słuchawce. — Pana 
matka jest chora. Miała wylew.

Marek odebrał ten telefon akurat wtedy, gdy wybierał się na imprezę z okazji 
zaliczenia pierwszego roku studiów. Nie zastanawiając się zbyt długo, pobiegł na 
dworzec, wsiadł do pierwszego, byle jakiego pociągu i jeszcze tej samej nocy był 
w rodzinnym miasteczku, siedząc obok łóżka matki w szpitalu.

Pani Jadwiga była bardzo słaba. Kiedy jednak zobaczyła syna, uśmiechnęła 
się z trudem i powiedziała:

— Jesteś, mój synku kochany. Widzisz, masz ze mną siedem światów.
Od tego czasu bardzo podupadła na zdrowiu. Nie mogła już pracować, z wiel-

kim trudem się poruszała, ale mimo to cieszyła się, że żyje i że syn jest blisko 
niej, ponieważ Marek został z nią przez całe trzy miesiące wakacji. Kiedy zaczął 
się październik, chłopak wpadł na pomysł, aby sprzedali mieszkanie i przepro-
wadzili się do Krakowa. On będzie studiował i pracował, a ona prowadziła dom. 
Początkowo pani Jadwiga nie chciała o tym słyszeć.

— Mamy jeszcze trochę oszczędności. Wróć na studia, nie martw się mną — 
mówiła synowi, ale on nie przyjmował jej tłumaczeń do wiadomości. Wiedziała, 
że bardzo zależy mu na skończeniu studiów, a bez niej nie pojedzie do Krakowa. 
W końcu dała się namówić.

Marek zrobił tak, jak postanowił. Uczył się i pracował. Ciężko mu było pogo-
dzić te dwie rzeczy ze sobą. Niektórzy jego znajomi pukali się w głowę, że stu-
diując dziennie, jeszcze pracuje. Niektórzy go obgadywali, ponieważ z dawnego 
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wesołego chłopaka, który nie opuszczał żadnej uczelnianej imprezy, zmienił się 
w wiecznie zmęczonego i przepracowanego człowieka. Na szczęście miał kilku 
sprawdzonych przyjaciół, do których zawsze mógł się zwrócić o pomoc.

Gdzieś na trzecim roku Marek stwierdził, że dłużej nie wytrzyma i musi coś 
zmienić. Nie mówiąc nic matce, zaczął gromadzić potrzebne materiały i w waka-
cje założył firmę informatyczną. Od dawna już nosił się z takim zamiarem, ale 
brakowało mu odwagi, żeby zrobić pierwszy krok. 

— To co ty, synku, robisz teraz całymi dniami? – zapytała się go pewnego 
dnia pani Jadwiga, kiedy jedli obiad – W ogóle cię nie ma w domu. Kiedy się tro-
chę pouczysz?

— Są wakacje, mama — odpowiedział z niecierpliwością Marek, przełykając 
makaron z rosołem. — Założyłem firmę — dodał po chwili jakby od niechcenia.

— Bój się Boga, Marek! — wrzasnęła pani Jadwiga, rozlewając łyżkę zupy na 
białą bluzkę — Jaką firmę? A studia? A praca?

Chłopak przewrócił oczami na znak znudzenia, ale ponieważ bardzo kochał 
matkę i wiedział, że do każdej nowej rzeczy podchodzi z nieufnością, wziął ją za 
rękę i zaczął cierpliwie tłumaczyć:

— Studia to studia, został mi tylko rok. Dam radę, nie jest wcale tak ciężko. 
A pracy niedługo nie będę potrzebował. Teraz liczy się własne.

Pani Jadwiga wpatrywała się w niego przez chwilę z przestrachem w oczach, 
a potem powoli zaczęła jeść rosół. 

— No, skoro, tak mówisz… — rzekła cicho. — Tylko żeby ci się udało, dziec-
ko, żeby się udało…

— Co ma się nie udać. Dużo studentów robi tak jak ja i wychodzą na swo-
je — powiedział wesoło Marek i uśmiechnął się szeroko do matki. Całkowicie już 
udobruchana i uspokojona pani Jadwiga odwzajemniła uśmiech.

I rzeczywiście, było tak, jak powiedział. Obydwoje czuli, że los wreszcie się do 
nich uśmiechnął. Wszystko zaczęło się układać.

*   * 
*

Ulice były puste, kiedy Marek pędził swoim nowym bmw w kierunku centrum. Słu-
chał muzyki z radia i nawet wtórował sobie placami na kierownicy. Siedział jed-
nak wyprostowany jak struna, ponieważ bał się pomiąć nowy garnitur. Trochę 
chciało mu się śmiać z samego siebie, że tak dba o ubranie, ale chciał wypaść 
jak najlepiej tego wieczoru. Kiedy przyjechał pod gruzińską restaurację, stwier-
dził, że ma jeszcze ponad dwadzieścia minut do godziny spotkania. „Ale to nic. 
Poczekam. Nigdzie mi się nie spieszy”, pomyślał z zadowoleniem i wszedł do 
środka.

Michał był bardzo dobrym kelnerem, ale miał brzydki zwyczaj gapienia się 
na klientów, gdy nie było żadnych zamówień. Potrafił stać w kuchennym okienku 
i obserwować ludzi siedzących przy stolikach i spożywających kolację. Szef kuch-
ni już nieraz na niego krzyczał, że jest wścibskim smarkaczem i że odstrasza 
klientów. Michał jednak nic sobie z tego nie robił i dopiero kiedy kucharz zapo-
wiedział, że powie wszystko właścicielowi restauracji, a ten wyrzuci go na zbity 
pysk, przestał ostentacyjnie wpatrywać się w ludzi, a zaczął to robić ukradkiem, 
kiedy na przykład sprzątał stoliki.
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Tego wieczoru jego uwagę przykuło dwoje ludzi siedzących w rogu, przy sto-
liku pod oknem. Była to drobna kobieta z włosami białymi jak mleko, upiętymi 
w staranny kok, o sympatycznej, okrągłej twarzy i łagodnych, niebieskich oczach. 
Przed nią siedział młody, przystojny mężczyzna w jasnym, bardzo szykownym 
i drogim garniturze. „To muszą być matka i syn”, pomyślał, ponieważ spostrzegł, 
że chłopak ma również niebieskie, łagodne oczy jak starsza pani. Siedzieli sobie 
w kąciku, niezauważeni przez nikogo, ale bił od nich wewnętrzny spokój i radość. 
Michał powoli zbierał talerze i sztućce ze stolika obok. Dotarł do niego fragment 
rozmowy.

— To jak tam, Mareczku, jak ci poszło wczoraj? — zapytała kobieta, podno-
sząc do ust widelec z nabitym kawałkiem mięsa. — Nie napisałeś mi esemesa — 
dodała z udawanym wyrzutem.

— Obroniłem na pięć — odpowiedział chłopak z uśmiechem. — Mama to wie-
działa i przepowiedziała, to po co się jeszcze pyta?

Roześmiali się obydwoje, po czym matka znów zapytała syna:
— No, a co zamierzasz teraz robić?
Marek przełknął ostatniego kęsa, wytarł usta w serwetkę i po chwili milczenia 

rzekł z wielką energią i zapałem:
— Moja firma podpisała wczoraj duży zagraniczny kontrakt. Uporam się z nim 

przez wakacje. Potem zatrudnię ludzi do firmy, rozbuduję poszczególne działy, 
może otworzę filię w Poznaniu — wyrecytował. — A, byłbym zapomniał. Wybie-
ram się na studia doktoranckie. Mam dużo pomysłów, które chciałbym opraco-
wać i wprowadzić w życie…

Pani Jadwiga również jakby sobie o czymś przypomniała, bo przerwała mu 
i zadała pytanie z buzią pełną jedzenia:

— A Zosia?
Marek roześmiał się głośno.
— Zosia kończy licencjat.
— Wiesz, że nie o to mi chodzi!
— No wiem, wiem. Może mama się szykować powoli na wesele. Ale od razu 

mówię, że nie zrobię wesela, jeżeli mama nie obieca, że ze mną zatańczy.
— Oj, obiecuję, synek, obiecuję. Tata byłby z ciebie bardzo dumny.
Nastała chwila ciszy, po czym Marek odparł silnym, pewnym siebie i spokoj-

nym głosem:
— Wiem, mamo.
Michałowi zrobiło się trochę głupio, że podsłuchał tę rozmowę. Zebrał szybko 

brudne talerze i sztućce, a potem odszedł czym prędzej w stronę kuchni.
— Co, znowu żeś podsłuchiwał? Ja ci dam, ty wścibski, ty…— zaczął gderać 

szef kuchni, gdy Michał wszedł z twarzą czerwoną ze wstydu na zaplecze. Na 
psychologię się zapisz, jak taki ludzi jesteś ciekaw! Nowi przy stoliku pod schod-
kami. Szoruj tam!

Michał po raz pierwszy nie zareagował na zaczepki kucharza, tylko pobiegł 
szybko na salę. Po drodze stwierdził, że pomysł ze studiowaniem psychologii nie 
jest taki zły.

 
Małgorzata Czekaj 

studentka III roku filologii polskiej UP



15

Inspiracja*
Rozdzierający się płatek róży, który już nigdy nie będzie taki sam. Pierwszy pro-
mień słońca, który muskał me ciało w sierpniowy dzień. Zapach konwalii okry-
tych poranną rosą przy lipcowym wschodzie słońca, odgłos śpiewu ptaka, który 
wydaje z siebie jedne z najpiękniejszych dźwięków, jakie słyszałam. Te na pozór 
niezauważalne sprawy tworzą razem rytm przyrody, któremu potrafię oddać się 
bezgranicznie. Przyroda to jedna z moich wielu natur, dzięki którym przystosowu-
ję się do rzeczywistości. Czy pasja, która pochłania człowieka, może być jego sen-
sem istnienia, bytem? Dla mnie natura to nieodłączny element życia, bez które-
go byłoby mi ciężko. Poranki z aparatem w rękach — by ta chwila trwała wiecz-
nie. Obłoki śmiało przesuwające się po nieboskłonie, zmieniające kształty zależ-
nie od podmuchów wiatru, kolory, jakie przybierają... Popołudniowe wpatrywanie 
się w dalszą podróż mych przyjaciół — jacy oni zmienni i nieokrzesani! Nie wie-
działam, że można posiadać aż tak wiele wcieleń. Harmonia i zrozumienie, ład 
i chaos. To wszystko można mieć — wystarczy tylko się postarać i zauważyć to, 
co dla innych nie ma większego znaczenia. Dlaczego chaos? Dzięki niemu nie 
jest zwyczajnie, nadal trzeba dążyć do perfekcji i utrzymywać stan równowagi.

El Mundo
Na globie ziemskim przebywa obecnie ponad sześć miliardów przedstawicieli ga-
tunku Homo sapiens. Nie jestem pewna, czy wszyscy ludzie tak się określający 
mają pojęcie, co to właściwie oznacza. Zdolność do racjonalnego podejmowania 
decyzji, ponadto umiejętność praktycznego wykorzystywania zdolności własnego 
mózgu. De facto niewielki odsetek ludzkości radzi sobie z tymi na pierwszy rzut 
oka banalnymi czynnościami. Dlaczego? Nieustanny pęd do czegoś, co określę 
jako eldorado, staje się zasłoną dymną procesów myślowych. Adekwatnym zja-
wiskiem będą smażące się na lekkim ogniu naleśniki (czemu one? to rzecz jas-
na = jajko — życie, mąka — chwilowe zadymienie myśli, cukier — miłe elfy; 
szczypta soli — małe i podstępne gremliny). Jajko, czyli życie, rozrasta się, zmie-
nia swe uwarunkowania, dostosowuje się do patelni wszechświata. Naprzemien-
nie walczące elfy i gremliny starają się przybrać najdogodniejszą pozycję w tym 
rozgardiaszu. Mąka, jak to mąka — z pozoru czysta i biała, w jednej chwili może 
stać się utrapieniem i przeszkodą w dążeniu do tego, co chcemy osiągnąć. Misz-
masz powstały z owego procesu wylany jest na dodatek na oleisty olej! Czy ktoś 
mówił, że życie nie jest oślizłe? Wiele istot nie poradzi sobie z tym procesem — 
pozostanie substratem, produkty pojawią się z rzadka... smutne, lecz prawdziwe. 
Żądza i kult patelni nadal wszechobecne!

* Praca wyróżniona II nagrodą na konkursie literacko-fotograficznym „Pozytywne spojrzenie 
w przyszłość — student jako twórca własnej rzeczywistości”.
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*   * 
  *
Kto chciałby mieszkać w wyimaginowanym świecie, stworzonym przez nas sa-
mych? Poszukując inspiracji do tego aktu, przenieśmy się do innego wymiaru cza-
soprzestrzennego, którym będzie starożytność. Życie w Egipcie za czasów pano-
wania faraonów dla przeciętnego zjadacza chleba byłoby zadaniem nadzwyczaj 
trudnym i absorbującym. Budowa jednego z siedmiu cudów świata stwarzała nie-
ludzkie warunki bytu dla niewolników pochłoniętych pracą, do której byli zmusza-
ni. Obecnie niewolnicy mogą być utożsamiani z ludźmi bez celów i perspektyw. 
Dlaczego tak sądzę? Moja subiektywna ocena — by żyć, trzeba posiadać cel, bez 
niego nie potrafimy znaleźć motywacji do dalszych działań i stajemy się niewol-
nikami własnej osoby. Niewolnictwo, w jakiejkolwiek odmianie, powoduje zanik 
osobowości...

Muzyka
Muzyka — takt, rytm, dźwięk i melodia, która na nią się składa. Nawet najcień-
sza struna gitary sama tworzy niepowtarzalne brzmienie, wydane przecież przez 
Ciebie samego. Palce bezwładnie uderzające w białe i czarne klawisze nadają 
niepowtarzalne znaczenie każdemu dźwiękowi, który wydobędą. Klawiatura — 
kto by powiedział, że można zakochać się w rytmie stukania i pukania w nią. Do-
dajmy do tego hałas przy przewracaniu kartek książki, rozmowy w oddali, tyka-
nie zegara... A mówiono, że muzyka jest niepotrzebna. Bez niej nie istniałabym, 
przynajmniej moje życie pozbawione byłoby jednej z najważniejszych jego czę-
ści. Rytm! To pomoże w drodze do szczęścia.

Kreacja
Pod opuszkami palców, które przesuwam delikatnie i z rozwagą, wyczuwam gład-
ką i miłą w dotyku rzecz. Lśni, światło załamuje się na niej z taką precyzją, ja-
kiej nie miał nawet da Vinci. Dźwięk, który wydaje, porównuję do rozkoszy, jaką 
można wydobyć z ostatniej kropli własnego ciała. Rozważania na temat rozkoszy 
zostawię na później. Nie czas i miejsce, by wyrazić to słowami, jakie mogę z sie-
bie wydobyć (obecnie nie mogę). Reasumując — to czego dotykam, zawsze zy-
skuje nowy kształt, oddaję mu bowiem część siebie i nie żądam niczego w za-
mian. Pragnę tylko chwili przyjemności, którą otrzymuję, gdy poznaję nowe rze-
czy. Niemniej gdy znajdzie się coś bądź ktoś, kto odwzajemni mą pasję — jestem 
do jego dyspozycji... bez konsekwencji i z możliwością kreatywnego użycia tego, 
co posiadam.

 
Monika Bańdura

studentka II roku geografii UP
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SAMORZĄD STUDENTÓW —

Myślisz, że jeśli otrzymasz wyż-
sze wykształcenie, będziesz od 
razu rozchwytywany(-a) na ryn-
ku pracy, a pracodawcy będą 
o Ciebie walczyć? Nic bardziej 
mylnego! Pracodawcom są po-
trzebni ludzie, którzy posiadają 
umiejętności dowodzenia i orga-
nizacji pracy, a nie jednokierun-
kowo wykształceni ospali absol-
wenci szkół wyższych.

Myślisz, że kontakty bizne-
sowe nawiążesz po ukończeniu 
studiów, kiedy dopiero będziesz 
zaczynać działalność zawodo-
wą? Może i tak. Ale bądź pe-
wien, że są one Ci potrzebne już 
teraz! To one mogą pomóc Ci 
w znalezieniu pracy i w drodze 
do kariery. Nawiasem mówiąc, 
wielkie sukcesy w życiu osiąg-
nie ten, kto ma doświadcze nie 
we współdziałaniu, w róż nych 
sytuacjach i z różnymi ludź mi.

Nie wiesz, jak spożytkować 
nadmiar energii? Nie wszystko 
podoba Ci się w systemie szkol-
nictwa, na uczelni, w otaczają-
cym środowisku? Nie wiesz, gdzie 
zdobyć doświadczenie w pro-
wadzeniu negocjacji, sporządza-
niu dokumentów, organizowa-
niu różnych przedsięwzięć i wy-
darzeń kulturalnych? Chcesz coś 
zmienić tak, by było inne, przy-

jazne, sprawiedliwe, pożytecz-
ne?

Rozwiązaniem Twoich pro-
blemów jest aktywny udział 
w pra cy Samorządu Studenckie-
go! Właśnie tam poznają się, 
zbierają, pracują ze sobą osoby 
energiczne, mające głowy pełne 
pomysłów. Dzięki tej aktywności 
i pracy po studiach będzie Ci 
łatwiej stworzyć coś własnego, 
osiągać sukcesy w życiu bizne-
sowym lub politycznym.

Od tego, co robisz dziś, co 
robisz teraz, podczas studiów, 
zależy nie tylko Twoja kariera, 
ale i całe Twoje życie. Bądź Krea- 
tywny, Aktywny, z Pasją. Nie trać 
czasu, dołącz do nas! 

 
samorząd studentów UP

CZY JEST CI 
POTRZEBNY?
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Za mną trzy miesiące zabiegania o możliwość uczestnictwa 
w dniu otwartym jednego z krakowskich seminariów. Starań było 
sporo, bo dni takie organizowane są zazwyczaj tylko dla chłop-
ców ze szkół średnich, ale w końcu się udało i już teraz wiem nie 
tylko, co to chłód seminaryjnej posadzki…

Kiedy przyjechałam na miejsce, przed bramą czekała już 
spora grupa świeckich i klerycy, którzy mieli oprowadzać nas po 
seminarium. Ku mojemu zdziwieniu, sami trzecio- i czwartorocz-
ni. Jak się później dowiedziałam, klerycy z pierwszego roku nie 
są jeszcze gotowi na pokazywanie swojej duchowej przestrzeni. 

Zgodnie z planem dnia wszyscy udaliśmy się najpierw do se-
minaryjnej kaplicy na mszę świętą. Potem w skupieniu i ciszy kle-
rycy zaprowadzili nas do jednej z sal wykładowych, gdzie 
mogliś my porozmawiać. Pierwsze, co mnie uderzyło, to wypole-
rowana na błysk posadzka i ascetyczne wnętrze. Sale wykłado-
we różnią się od świeckich tym, że w każdej oprócz krzyża jest 
jeszcze pianino. Wszędzie czuć było chłód, i nie chodzi tu tylko 
o temperaturę panującą w pomieszczeniach. Na pytanie o poko-
je jeden z przyszłych księży odpowiedział, że nie ma w nich nic, 
co wiązałoby się z charakterem czy osobowością mieszkańca. 
Są łóżka, stół, umywalka, krzesło, szafa. Raz na rok wszyscy kle-
rycy zmieniają pokoje, by nie przywiązywać się do danej prze-
strzeni.

Bo ziarno padło na podatny grunt

Maciej. Czwarty rok w seminarium, 26 lat. Zaczynał z 20 klery-
kami, zostało czterech. Należał do Ruchu Światło — Życie.

Gdy byłem mały moi rodzice przechodzili kryzys małżeński. 
Często w tym czasie mieszkałem u babci. Jako mały chłopiec da-
łem się prowadzić na wszystkie msze, modlitwy popołudniowe. 
szukałem wtedy męskiego wzoru. I tak zacząłem się przyjaźnić 
z księdzem Piotrem z naszej parafii. Potem zostałem ministran-
tem, lektorem, członkiem różnych ruchów. Kiedy przyszedł mo-
ment pytania „co dalej?”, zdecydowałem: „Wybieram kapłań-
stwo!” 

Karol. Trzeci rok w seminarium, 24 lata. Z 38 kleryków na jego 
roku zostało 27. Od najmłodszych lat był ministrantem, potem lek-
torem. Przez cały czas należał do modlitewnej grupy oazowej. Sio-
stra studiuje na krakowskim Uniwersytecie Papieskim.

POWOŁANIE — DO CZEGO?
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Pamiętam, że w dzieciństwie mama czytała mi na dobranoc 
„Dzienniczek siostry Faustyny”. I chyba tak to się zaczęło. Potem 
sam świadomie zacząłem czytać Pismo Święte. Modliłem się. 
Chciałem się w stu procentach temu oddać.

Bogusław. Piąty rok w seminarium, 25 lat. Z 18 kleryków na 
jego roku zostało dziesięciu. Ministrant od dziesiątego roku życia.

Kiedy miałem 10 lat, wszyscy moi koledzy byli ministrantami. 
Dałem się namówić i stałem się jednym z nich. Tyle że mnie 
wciągnęło to wszystko na maksa. Po bierzmowaniu znalazłem 
Boga tak prawdziwie. 

W proporcjach doskonałych?

Obecnie w Polsce jest 1300 kleryków. Wbrew spekulacjom me-
dialnym śmierć Jana Pawła II nie wypłynęła na zwiększenie licz-
by powołań do służby w Kościele. Jak podają rektorzy, liczba ta 
waha się na poziomie 350–500 rocznie. 

Co trzeba więc zrobić, aby dostać się do seminarium? Dla 
kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, kwa-
lifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzało-
ści (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wy-
niku końcowego). Punktowane przedmioty to język polski i język 
obcy nowożytny. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje tematy z teo-
logii dogmatycznej, teologii moralnej, znajomości historii Kościo-
ła w zakresie szkoły średniej. Obowiązuje też ogólna znajomość 
encyklik Jana Pawła II. 

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć w sekretariacie semi-
naryjnym: podanie o przyjęcie, skierowane do rektora semina-
rium, własnoręcznie napisany życiorys, świadectwo maturalne, 
aktualną metrykę chrztu świętego i świadectwo bierzmowania, 
opinię księdza proboszcza i katechety, świadectwo ślubu kościel-
nego rodziców i aktualne badania lekarskie. Podczas spotkania 
z rektorem kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje do-
tyczące studiów w seminarium. Przeprowadzane są też testy psy-
chologiczne kandydatów, bo nikt nie chce tu ludzi z zaburzenia-
mi emocjonalnymi. „To nie jest szpital ani sanatorium” — usły-
szałam.

Pobudka 5.30, czyli plan dnia kleryka

Dzień w seminarium wyznacza ściśle określony regulamin: inny 
dla dni powszednich, inny dla świąt.

Maciej: Wstajemy o 5.30 w dzień zwykły. Na początku to było 
najtrudniejsze. Pierwszy rok ma dyżury w kuchni i wykonuje róż-
ne inne prace, np. koszenie trawy, obieranie ziemniaków... To 
było trudne do przejścia.
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Karol: Młody człowiek ma kłopot z organizacją dnia. Regula-
min ma mu pomóc przystosować się do nowego otoczenia. Poza 
wymiarem duchowym ma on na względzie też pewną pragma-
tykę. To jest dobre.

Piotr: Wspólne modlitwy poranne rozpoczynamy w kaplicy 
o godz. 6.00. Po nich następuje rozmyślanie i msza święta. Po 
dziękczynieniu wszyscy udajemy się na śniadanie. Wspólna mo-
dlitwa przed śniadaniem kończy okres milczenia religijnego, czy-
li silentium sacrum. Czas od 8.00 do 13.00 jest przeznaczony na 
słuchanie wykładów lub uczestnictwo w lektoratach i ćwicze-
niach. W kaplicy gromadzimy się wszyscy na szczegółowy ra-
chunek sumienia i modlitwę Anioł Pański o godz. 13.10. Osobi-
ście długo nie potrafiłem przyzwyczaić do braku telefonu komór-
kowego, a dłużej i do tego, że w czasie milczenia religijnego 
i w czasie studium wyłączane są nawet telefony stacjonarne! 

Karol: Czas od 18.15 do 18.45 jest przeznaczony na nabożeń-
stwo lub konferencję. Kolację spożywamy o godz. 18.45. Korzy-
stanie z telewizji odbywa się według programu ustalanego co ty-
dzień z księdzem przełożonym. Godzina między 20.00 i 21.00 po-
święcona jest na zajęcia zespołowe, a mianowicie na różnego 
rodzaju prace wspólne, zebrania, próby, konferencje, modlitwy 
wspólnotowe poszczególnych roczników lub na studium indywi-
dualne. O 21.00 odmawiamy wspólnie w kaplicy Apel Jasnogór-
ski i liturgiczną modlitwę na zakończenie dnia. Od tej chwili roz-
poczyna się milczenie religijne. Jego celem jest — zgodnie z wie-
lowiekową tradycją Kościoła — skupienie, refleksja, wewnętrzne 
otwarcie się na sprawy boże. O 22.00 udajemy się na spoczynek 
nocny. Po 22.00 chodzą po budynku tylko ci, którzy sprzątają 
i kurator. sprawdza, czy okna są zamknięte i gasi światła. 

Bogusław: Denerwuje mnie to, że światło jest gaszone. Dla 
mnie to najlepszy czas na czytanie książek…

Czas wolny?

Piotr: Kiedy to możliwe uprawiam sport — rower, piłka...
Maciej: Ja wolę herbatkę u kolegów!
Bogusław: Lubię czytać. Ostatnio Jerzego Pilcha i Erica-Em-

manuela schmitta. Od czasu do czasu obejrzę telewizję. Jakiś 
program polityczno-informacyjny albo coś przyrodniczego.

Maciej: Możemy oglądać telewizję trzy razy w tygodniu za 
specjalnym pozwoleniem opiekuna.

Karol: Większość z nas należy też do chóru, więc w wolnym 
czasie zdarza się nam ćwiczyć umiejętności. Nie przesadzajmy 
z tym zamknięciem. Drugi rok ma często jakieś posługi, np. w do-
mach starców. Piąty i szósty rok prowadzi katechezę w szkołach. 
W niedzielę jest posługa w parafii, a po godzinie 16.00 czas na wyj-
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ście, np. do teatru czy kina. są jeszcze wakacje. Wraz z ich rozpo-
częciem, rozpoczynają się dyżury kleryków w seminarium, które 
trwają po dwa tygodnie. Każdy kleryk, w zależności od tego, na 
którym jest roku, ma do odbycia praktyki duszpasterskie. Ale mie-
siąc ma dla siebie i spędza go, gdzie chce. Wiele osób jeździ 
w góry, inne nad morze. Jeździmy też do domu, do rodziców.

Celibat & co?

Karol: Z celibatem nie ma problemu. To jest jak małżeństwo. 
Masz cel, tam celem jest dochowanie wierności drugiemu czło-
wiekowi, tu celem jest dochowanie wierności Bogu. Miłość na-
prawdę pomaga.

Bogusław: Uważam, że celibat jest trochę oszukiwaniem na-
tury, ale nie jest, jak się często mówi, źródłem patologii. Jej źród-
łem może być natomiast złe jego przeżywanie, ale złe przeżywa-
nie małżeństwa może również doprowadzić do patologii. Więc 
należy także zlikwidować małżeństwo? 

Piotr: Jedno jest pewne. sutanna działa na kobiety jak mag-
nes. One szukają spokojnych i wiernych mężczyzn, a sutanna się 
z tym wszystkim kojarzy. 

Boski plan?

Karol: Z każdym rokiem jest się coraz bardziej księdzem. Za-
czyna się od momentu wstąpienia do seminarium. To jest pierw-
szy krok. Następny przełomowy moment to obłóczyny, czyli przy-
wdzianie sutanny. Potem to jest już chyba tylko lżej. 

Bogusław: Rozeznając powołanie, bardzo często zakładamy, 
bardziej lub mniej świadomie, że Bóg ma już gotowy, szczegóło-
wy plan wobec nas i że oczekuje od nas, byśmy go zrealizowa-
li. Niestety, nie wiadomo jaki jest boski plan. Ale wierzymy, że 
zasiana w nas miłość boża musi wykiełkować!

Piotr: Boję się przyszłości. seminaria w Polsce postrzegane są 
jako wylęgarnie ludzi otoczonych ciepłą kołderką. Istnieje prze-
konanie, że ksiądz będzie miał zawsze gdzie się podziać i co do 
garnka włożyć. I jaki ksiądz może rozumieć co oznacza mieć trój-
kę dzieci i stracić pracę?

Maciej: Wiadomo, że na zewnątrz jest mniej Kościoła, więcej 
prawdziwej gorzkiej rzeczywistości, w której łatwo jest się zgubić. 
To normalne. Mimo wszystko jednak wierzę w powołanie i w po-
zostanie na raz wybranej drodze. Bez tego nie wytrzymałbym tu, 
a to, co robimy, można byłoby nazwać czystym szaleństwem.

 
Małgorzata Boguń

studentka I roku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
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Michnik i Kaczyńscy z jednej 
są parafii

Proszę wyobrazić sobie taką oto scenkę: 
na dworcu głównym w Gdańsku stoi 
mniej więcej czterdziestoletni mężczyz-
na. Jest zniecierpliwiony. Przebiera noga-
mi. Czeka na kogoś od paru godzin. Ów 
mężczyzna to Adam Michnik — znana 
już postać polskiej polityki. Swoją aktyw-
ność publiczną rozpoczął w okresie Mar-
ca ’68, potem był KOR, NSZZ „Solidar-
ność”, a teraz podziemie. W końcu, ku 
jego nieskrywanej radości, nadjeżdża 
pociąg z Warszawy. Zatrzymuje się. Wy-
siada z niego niewysoki brunet, mniej 
więcej w wieku Michnika, ale z okrągłą 
buzią i dwakroć bardziej rozwichrzoną 

czupryną. Rozgląda się. Dostrzega Ada-
ma i natychmiast jego skupiona twarz 
jaśnieje promienistym uśmiechem. 

— Jarek! — wrzeszczy Michnik. — Ty- 
siąc lat na Ciebie czekam! 

Kim jest tajemniczy pasażer pociągu 
linii Warszawa–Gdańsk? To Jarosław Ka-
czyński. A żebyś, szanowny Czytelniku, 
zdziwił się jeszcze bardziej, to dołożę do 
tej historyjki jeszcze jeden fragmencik.

Oto Michnik podbiega truchtem do 
Kaczyńskiego, mocno ściska jego pra-
wicę, po czym wyrywa mu z drugiej ręki 
walizkę i niemal krzyczy z szelmow-
skim uśmiechem na twarzy:

— Daj, Jarek, ten bagaż! Zmęczony 
jesteś podróżą, a walizeczka chyba nie- 
lekka.

Traktat o przyjaźniach,  
które trącą myszką

Środowiska opozycyjne okresu Polski Ludowej kryją w sobie wiele „ta- ■
jemnic”, które choć trochę zainteresowanym historią III RP mogą wydawać 
się całkiem absurdalne. Agenturalność, macki bezpieki? Nie w tym rzecz. 
Spójrzmy na opozycję z czasów PRL-u pod kątem towarzyskich relacji, 
a nierzadko i dyskusji, ale takich, które z dzisiejszej perspektywy budzą 
zdziwienie. 
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Jeżeli scenka ta wydaje Ci się, drogi 
Czytelniku, nierealna, to oświadczam, że 
jesteś w błędzie. To nie żart. Były czasy, 
gdy dzisiejszy naczelny „Gazety Wybor-
czej” kolegował się, i to całkiem blisko, 
z prezesem PiS-u. Dość powiedzieć, że 
razem, jako mieszkańcy Warszawy, po-
dróżowali autobusem na Żoliborz, nie-
rzadko prowadząc długie polityczne dys-
puty. 

Niemała zażyłość łączyła również 
Michnika z Lechem Kaczyńskim. Podob-
no spotykali się podczas spacerów ze 
swoimi dziećmi. Marta i Antoś musieli 
niemiłosiernie się nudzić, wysłuchując 
politycznych tyrad, wszak gdy spotykają 
się dwaj pasjonaci polityki, to nawet to-
warzyskie pogawędki muszą ostatecznie 
zmierzać do jednego. Jeżeli już jesteś my 
przy Lechu Kaczyńskim, to warto wspo-
mnieć również o jego przyjaźni z Jac-
kiem Ku roniem. Podobno bardzo się lu-
bili, a wspólne spotkania okraszali nie-
małą ilością alkoholu, jak zresztą na 
szanujących się opozycjonistów przysta-
ło. Obaj też byli nałogowymi palaczami, 
choć Lech rzucił palenie w latach dzie-
więćdziesiątych. Nic jednak nie wiado-
mo o jednoczącej roli „dymka” w ich wza-
jemnych relacjach. Mimo że po 1989 r. ci 
dwaj politycy stali po przeciwnych stro-
nach barykady, wciąż mieli ze sobą cał-
kiem niezły kontakt. 

Trochę inaczej ułożyły się relacje 
Kuronia z Jarosławem Kaczyńskim. Ja-
rosław poznał legendę antykomunis-
tycznej opozycji jeszcze w latach sie-

demdziesiątych, gdy rozpoczynał dzia-
łalność w biurze interwencji KOR-u. 
Czę sto bywał u Jacka w mieszkaniu, bo 
też było ono miejscem otwartym dla 
wszystkich, a poza tym stanowiło coś 
w rodzaju kwatery głównej (niektórzy 
określają dzisiaj mieszkanie Kuroniów 
mianem call-center KOR-u). I teraz wy-
obraź sobie, drogi Czytelniku, pogod ną 
niedzielę na zielonym od drzew Żolibo-
rzu. Do mieszkania Kuronia wchodzi 
Jarosław Kaczyński, by przekazać pew-
ną wiadomość. Bardzo się spieszy, bo 
ma umówione jakieś spotkanie. Ser-
deczny i gościnny, jak zwykle zresztą, 
Kuroń namawia go jednak by został 
i napił się herbaty. Kaczyński wykręca 
się i jakoś udaje mu się wyjść z miesz-
kania. Takiej wolty Kuroń znieść nie 
może. Natychmiast rzuca się do okna 
i nuż wrzeszczeć wniebogłosy, zaklina-
jąc Jarosława, by wrócił i porozmawiał 
z nim jeszcze, a gorące namowy oble-
wa gęstym sosem przekleństw. Takiego 
zaproszenia już nie sposób odrzucić 
i Kaczyński chcąc nie chcąc wraca na-
pić się z Kuroniem herbaty. 

Mentor Macierewicz  
i uczeń Komorowski 

Jak to bywało niegdyś między dzisiej-
szymi wyrazistymi politykami prawicy 
a równie wyrazistymi przedstawiciela-
mi lewicy w polskim życiu publicznym? 
W 1977 r. ukazała się książka Adama 
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Michnika Kościół, lewica, dialog. Autor 
analizuje w niej spór między Kościołem 
katolickim a polską lewicą oraz poszu-
kuje swego rodzaju modus vivendi, 
a na wet modus operandi. Nie miejsce 
tu zresztą na analizę czy recenzję. Ta-
kową popełnił za to Antoni Maciere-
wicz, który na łamach londyńskiego 
„Aneksu” skrytykował Michnika za... 
klejenie się do kleru. Macierewicz uwa-
żał bowiem, że polska inteligencja po-
winna być podmiotem zupełnie od Koś-
cioła niezależnym. Czy ktokolwiek dzi-
siaj wyobraża sobie taki spór między 
tymi dwoma? Trzeba też przyznać, że 
zarówno Michnik, jak i Macierewicz, 
po mimo pewnego dystansu, który ich 
dzie lił, w czasach KOR-u, chętnie ze so-
bą współpracowali, fotografowali się 
ob ję ci niczym najlepsi przyjaciele. Oczy- 
wiście rzeczywistość już wtedy nie była 
taka kolorowa. Macierewicz był liderem 
środowiska „Głosu”, skupionego wokół 
gazety o takim właśnie tytule. Było to 
śro  dowisko opozycyjne wobec lewicowo 
zorientowanych działaczy KOR-u. Mimo 
różnic nikt jednak nie widział nic dziw-
nego w tym, że wszyscy mówili pod-
ówczas do siebie per „przyjacielu”. 

Kręte są też drogi Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. To chyba jeden 
z rzadkich przykładów tak nagłej zmia-
ny frontu po 1989 r. W czasach komu-
nizmu jego wielkim idolem był Antoni 
Macierewicz. Zauroczył Komorowskiego 
w czasie, gdy przyszły prezydent należał 
do drużyny harcerskiej „Czarna Jedyn-
ka”, której instruktorem był właś nie dzi-
siejszy polityk PiS-u. Innym idolem Ko-
morowskiego był Wojciech Ziembiński, 
działacz opozycyjny o wyrazistych prawi-
cowych poglądach. Dość jeszcze napi-
sać, że dzisiejszy prezydent w czasach 
Polski Ludowej zawiązał, trwającą do 
dzisiaj, przyjaźń z Marianem Piłką, tym 
samym, którego znamy m.in. z tak kon-
trowersyjnych pomysłów, jak: przywróce-

nie bykowego (podatku dla kawalerów, 
którzy ukończyli trzydziesty rok życia), 
ograniczenie lub całkowity zakaz dostę-
pu do środków antykoncepcyjnych czy 
zakaz sprzedaży pornografii. W ogóle 
zresztą Komorowski już w domu odebrał 
iście bojowe wychowanie. Podobno gdy 
po raz pierwszy został aresztowany 
w 1971 r., Antoni Macierewicz miał za-
dzwonić do jego ojca z tą, umówmy się, 
niezbyt przyjemną wiadomością. Zaraz, 
zaraz… napisałem „niezbyt przyjemną”? 
Być może taka była, ale nie dla ojca na-
szego prezydenta Zygmunta Komorow-
skiego. Ten, gdy usłyszał, że syna za-
puszkowali, niezwykle się podekscyto-
wał.

— Aresztowali Bronka? — krzyknął 
z nieskrywaną radoś cią. — Wspaniale! 
Wreszcie coś zaczęliście robić. Myśla-
łem, że się nie doczekam.

Radykał Bronisław Komorowski opro-
testowywał jeszcze obrady Okrągłego 
Stołu, by kilka miesięcy później znaleźć 
się... w rządzie pierwszego niekomuni-
stycznego premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego.

Polskie drogi

Kręte są drogi polskich polityków. Te, 
o których napisałem, to tylko niektóre 
przykłady dosyć pogmatwanych, towa-
rzyskich relacji ludzi, którzy w III RP są 
lub byli czołowymi politykami, a którzy 
pierwsze szlify zdobywali jeszcze w cza-
sach reżimu. Cóż, w końcu taka już jest 
nasza polska, sielankowo-bitewna natu-
ra. Czy w polityce dominuje nienawiść? 
A gdzież tam! Politycy są trochę jak my 
wszyscy: „Kłócą się i kochają, polują 
i ucztują, nad życie wolność cenią, go-
dzą się i spiskują”. 

 
Krzysztof Gędłek 

student I roku sUM politologii UP
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Koniec świata jak zwykle prze-
szedł prawie niezauważony — 
chciałem doczekać do tej trze-
ciej w nocy, godziny diabelskiej, 
o której miał zacząć się Arma-
gedon, ale niestety chęć wyspa-
nia się po Juwenaliach zwycię-
żyła. To się kiedyś jednak ze-
mści, prawdopodobnie już 21 
grudnia 2012 r. Planujemy albo-
wiem na ten dzień imprezę 
z okazji końca świata — tym ra-
zem prawdziwego — i zostanie-
my 22 grudnia wtrąceni do cze-
luści piekielnych, stanowiących 
izbę wytrzeźwień Boga. Ciepło 
co prawda jest przyjemne, ale, 
jak udowodnił pewien student 
z USA, tamte okolice ostatnio są 
zamarznięte, więc małe waka-
cje w okresie świątecznym rów-
nie dobrze można sobie plano-
wać na biegunie. A i to już nie 
to samo, odkąd dziura ozonowa 
się zmniejszyła i w środku zimy 
opalić się można tylko w tropi-
kach. 

Baśniowa zielona wyspa 
nie takie problemy i przejścio-
we trudności zdołała przezwy-
ciężyć w toku swej multi-kulti- 
-wiekowej tradycji. Wszak na-
sza szlachta bezpośrednio po-

chodzi od Juliusza Cezara 
ewentualnie Scytów (miał być 
żart, a w sumie wyszło poważ-
nie), tak też i obecna Elita nie-
zachwianą ręką prowadzi Na-
ród ku światłości — czasem 
zapominając, że to po prostu 
nadjeżdża z przeciwka pociąg. 
Pedagogicznie rzecz ujmując, 
pociąg nazywa się Huô che– , to 
właśnie ze Wschodu on nad-
jeżdża i ostatnim przystankiem 
jest zapuszczona stacja na ma-
łym półwyspie na Zachodzie. 

Ostatnio pociąg do Warsza-
wy miał tylko godzinę opóźnie-
nia, powrotny zaś — trzy kwa-
dran se. Dobry los dba o możli-
wości nawiązywania kontak-
tów między pasażerami i nie 
pozwala na zbyt szybkie roz-
stania. Nawiasem mówiąc, na 
Facebooku rozstania z intercy-
zą zdarzają się już po dwóch 
dniach związku, który miał być 
tygodniowy. Jak widać, zdol-
ność do budowa nia trwałych re-
lacji jest zablo kowana już od 
najmłodszych lat, starzy wyja-
dacze, chcąc się przypodobać 
mło dym lolitkom, muszą, acz 
z nie chęcią, dostosować tempo 
zmian do gimnazjum.

Trzecia rewolucja  
czyli o tępego moresu 

zastosowaniu

Baśń się baje, czas ucieka, naród zbawcy swego czeka, i już martwić się  ■
zaczyna, coś nie widać ukochanego syna.
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Joy to the World, Cthulhu has come! 
What made you think that the wind of 
change would still blow leewards? The 
Gorges have been tamed, impossible is 
nothing. The Divine Craft, or whatever 
the devilish device is called, carries the 
taikonauts on its dragon wings to claim 
the unclaimed, find the final frontier and 
close it with barb-wire for good. The 
spirit of Ecstasy will soon follow Volvo 
and the lazy round-eyed stinking mon-
keys will praise the Lord and offer Him 
flowers, for His Fitch rating is AAA+. 
Last time we did it was — tadam!!! — 
never.

What’s more intriguing on domestic 
front – the system has been reinstalled 
using the B-Tree for boot, only to express 
its dissatisfaction with an embarassing 
„sparse file not allowed” but eventually 
thumbs up for Ted, since it boots after 
all. Tests(es) will follow until 11.10 when 
a fully grown kid is expected to default. 
Gods of Valhalla be blessed — the Ger-
mans withdraw from their previous sup-
port for openmindedness and openness 
and penguin-ness and cover under the 
forgiving wings of the Giant lurking be-
hind the Gates of Redmond. Von Paulus 
himself wouldn’t know what to say but 
we rejoice — The Corporation will be in-
vaded and with the usual help of the 
white bears the house of cards will fall 
apart. Just for your information: redevel-
opment cost for the David’s kernel would 
be around $1bln.

Angielski jest dziś w ciekawej pozy-
cji języka, który nie stał się symbolem 
kultury i arystokracji jak francuski (choć 
dziś ta zepsuta i przyjemnie brzmiąca 
łacina prawie całkowicie odeszła do la-
musa), a już po piętach depcze mu 
konkurent w postaci Hana. Ale angiel-
ski osiągnął ciekawą przewagę jako ję-
zyk, który wyparł łacinę z obrotu nauko-
wego — coś, czego nie udało się fran-
cuskiemu. Nic też dziwnego, wszak 

Francją, wyjąwszy smród CAPa, nie ge-
neruje od dawna prawie żadnej pozy-
tywnej wartości, poza jedną jedyną, za 
którą jestem skłonny (gdyby się na-
uczyli współczesnego języka międzyna-
rodowego) wybaczyć im nawet ten je-
den bieg do przodu. Jest to mianowicie 
energetyka atomowa. Postmodernizm 
niech więc zakróluje nie tylko zniszcze-
niem rodziny atomowej, ale niech nam 
da wstąpić ku wyżynom i ideałom Alek-
sandra Filipowicza czy — jak Jowisz 
obiecał po zniszczeniu Ilionu — władz-
two bez końca, nec metas rerum, nec 
tempora pono.

Będąc w Anglii oglądałem ostatnio 
doskonały serial The Borgias i ku po-
krzepieniu serca odnalazłem kolejny, 
po Atii, mamie Oktawiana Augusta, 
ideał kobiecości — Lukrecję Borgię. 
Ładna, młoda, z dobrej rodziny (córka 
papieża), inteligentna (pięć języków 
biegle, w tym łacina i greka), nie zawa-
ha się użyć trucizny czy też wynająć 
asasyna. Perfekcyjna żona na dzisiej-
sze czasy. Ale dość komplementów, 
obie już od dawna są six feet under, 
więc the most eligible bachelor zaraz 
po świeżo ożenionym Wilhelmie będzie 
musiał rozpisać wszechświatowy kon-
kurs na prawowitą matkę swoich przy-
szłych dzieci. Drżyjcie panny i mężatki, 
the Future is Now.

Buziaczki i całuski na bok, prawdzi-
we życie czas zacząć. A oznacza to 
mniej więcej, że pierwsze samochody 
elektryczne zaczynają wchodzić na sa-
lony europejskie. Jeśli ktoś będzie miał 
szczęście w wakacje wyjechać do hote-
lu Hilton w jakimś cywilizowanym pań-
stwie, ranga odwiedzin nieważna (sprzą-
taczka, apartament prezydencki, żigolo 
do towarzystwa), niech przejdzie się do 
jakiegoś akwizytora upychającego lu-
dziom nissany i zażąda jazdy próbnej 
pokraką o nazwie Leaf. Może was za-
skoczyć pod każdym względem, szcze-
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gółów nie będę zdradzał, bo jeszcze 
nim nie jeździłem. I nie dajcie się 
zwieść głupcom, którzy narzekają na 
tego typu napęd, stosując argument 
wiadomo skąd wyjety, że prąd w gniazd-
ku też trzeba jakoś wyprodukować i też 
się w ten sposób zanieczyszcza śro-
dowisko. Wydajność systemu: elektrow-
nia — przesył — Leaf jest co najmniej 
cztery razy wyższa od ciągu: szyb naf-
towy — rafineria — stacja benzyno-
wa — silnik spalinowy (ICE). Jeśli zaś 
chodzi o czystość powietrza, nie znam, 
niestety, danych procentowych, ale klu-
czową kwestią jest koncentracja zanie-
czyszczenia w miastach (zwykle w cen-
trum) w wypadku samochodów o trady-
cyjnym napędzie zestawiona z zaawan-
sowaną filtracją spalin wydobywają-
cych się z komina elektrowni, pomijając 
elektrownie atomowe, wiatrowe, wodne 
czy też na biogaz z szamba Boryny. Do 
tego mamy uprag nioną ciszę na uli-
cach, teraz nie do dość, że każda do-
bra impreza obudzi najbliższych sąsia-
dów, to jeszcze młodzież obijająca się 
w dzień, potocznie zwana studentami, 
będzie mogła odespać ekscesy nocy 
letniej. 

Prędko, prędko baśń się baje, nie tak 
prędko tramwaj na przystanku staje. Ile-
kroć widzę pasy dla pieszych pod UP, ty-
lekroć stawiam sobie pytanie, dlaczego 
tam jeszcze nie ma przejścia pod ziem-
nego. Moja całkowicie roszczeniowa po-
stawa jest bezpośrednim wynikiem spóź-
nienia się kilka razy na zajęcia z powodu 
czekania przez dwie minuty na zielone 
światło. Ale istnieje jeszcze jedno rozwią-
zanie, które miałoby sens: puszczenie to-
rów tramwajowych na osobnym pasie 
przy uczelni, podobnie, jak ma to miej-
sce kilka przystanków dalej. Ulga dla 
samochodów, niemuszących czekać na 
dzikie hordy, które wypadają z każdego 
wagonu, oraz dla samych pędzących do 
szkoły dzikich hord.

I na koniec, dla rozluźnienia atmo-
sfery... Był sobie pewnego razu alche-
mik, który wiedział już wszystko o trans-
mutacji i transwestycji, a także trans-
gresji. Przychodzili do niego wciąż 
nowi uczniowie, którym ciągle tłuma-
czył, ka wa na ławę (bo się kawa za-
chlał), łopatologicznie i bez ogródek, 
co robić, żeby zrobić. A tymczasem le-
niwe lenie nie umiały. Czy zaszłość ta 
miała charakter złego wychowania, 
czy też wpływ społeczny tak ich ogra-
niczył w dzieciństwie, a może po pro-
stu parszywe geny chmurą gradową 
zacieniały te pozostałe 90% mózgu? 
Sęk w tym, że nikt nie był w stanie po-
jąć. Zasada była prosta i nie zdradza-
jąc tajemnicy, można powiedzieć, że 
aby uzyskać złoto, musisz użyć złota. 
Tymczasem oni przez cały czas upar-
cie chcieli Opus Magnus z papieru 
uczynić. I zjadali ten kamień filozo-
ficzny, i rezultaty łatwe do przewidze-
nia były — papier i rtęć w tempie eks-
presu do kawy ekspediowały ich 
wprost w objęcia Tanatosa. Tak bo-
wiem chciał Pan, aby używać tylko 
zło ta, a papier ewentualnie zachować 
do bardziej prywatnych czynności, wi-
dział bowiem, że to było dob re. Ale 
człowiek wiedział lepiej, więc Pan go 
wywiódł w dom niewoli, może nie w zie-
mię egipską Kemet, gdzie by już cał-
kiem się zatracił, lecz raju już nie do-
stąpił. Wszystko oczywiście przez Fran-
cuzów i ich wielkie nosy, bo chciwi byli 
złota ponad miarę i nad papier go ce-
nili.

Jak światle zauważył obecny pa-
sterz nad baranami, eunuch i krytyk 
z jednej są parafii, obaj wiedzą jak, ża-
den nie potrafi. Long live our Lord, long 
live Baron of Tilton, almighty ruler of 
our conscience and purse.

 
Grzegorz Piątkowski 

student I roku sUM politologii UP
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Każdy młody człowiek, otrzymawszy prawa 
wyborcze, może korzystać z dobrodziejstw 
demokracji i oddać głos na swojego kandy-
data. To czyni z nas, młodych ludzi, „target” 
dla całego marketingu politycznego tworzo-
nego przez PR-owców partii politycznych. Je-
steśmy atakowani w każdej chwili, gdy je-
dziemy środkami komunikacji, patrzą na 
nas ogromne twarze z mniej lub bardziej 
wyszukanymi hasłami wyborczymi. Reklamy 
radiowe jawnie lub ukrycie namawiają do 
gło sowania na konkretną partię. Gdy już 
do jedziemy do domu (tankując wybitnie 
dro gie paliwo, o którego notabene cenach 
do wiaduję się teraz z mediów), włączamy 
telewizor, a tam spoty, przesłania i orędzia, 
ostatnimi czasy często ukierunkowane na 
nasze lęki związane z pustą lodówką czy 
brakiem cukru. (Między innymi pod wpły-
wem tego przekazu medialnego nie pole-
cam używania cukru jako przejawu zacho-
wania burżuazyjnego. Nie polecam również 
kupowania cukru pochodzącego z Niemiec, 
ponieważ może być zatruty przez Śląza-
ków — pachołków Niemców, czekających 
tyl ko na ogłoszenie autonomii). Kiedy już 
ma my dość filmów, seriali, które wciąż są 
przerywane reklamami, możemy zasiąść do 
komputera. Otwierając dowolny portal infor-
macyjny, przygotujmy się na wszędobylskie 
reklamy, w których pewne jest tylko jedno: 
znalezienie krzyżyka zamykającego jest 
równie trudne jak znalezienie w TV kanału, 
który akurat nie emituje reklam. Kiedy mu-
zyka albo głosy niezależnie od nas w koń-
cu zamilkną, możemy kontynuować przeglą-
danie portalu. Jeśli już jakaś informacja nas 
zainteresuje, to możemy kliknąć w dane 
okienko, gdzie kolejny raz atakują nas re-
klamy, a krzyżyka jak nie było, tak nie ma… 
Kiedy ostatecznie zadowolimy naszą duszę 
dawką reklam, mamy okazję poczytać inte-

resujące nas informacje. Oczywiście każdy 
akapit przerywa reklama, ale to już się da 
ominąć, przewijając po prostu szybciej stro-
nę. Czasami portale udostępniają nam re-
portaże wideo do tekstu i tu znów zaczyna-
ją się schody. „Nie róbmy polityki budujmy 
mosty” — dowiaduję się z reklamy poprze-
dzającej pierwszą cześć reportażu, a na-
stępnie — że dróg na Euro nie będzie… Nie 
polecam wchodzenia do popularnego serwi-
su, w którym użytkownicy z całego świata 
publikują swoje filmy. Tam front walki poli-
tycznej przypomina sytuację z okopów I woj-
ny światowej; po każdym ataku jednej stro-
ny następuje szybki kontratak, również dla-
te go że ogromna większość filmów pochodzi 
od użytkowników prywatnych i ich poziom 
jest niski… Trzeba przyznać, że niektóre to 
perełki, których nie powstydziliby się spece 
od politycznego PR-u.

W niedługim czasie czeka nas również 
ofensywa ulotkowo-pocztowa, choć przyznam 
szczerze, że kiedy otrzymałem list od europo-
sła Ziobry przed ostatnimi wyborami samo-
rządowymi, to o mało się nie popłakałem...

Idąc spać, lubię posłuchać radia tzw. 
mówionego. Wybór jest skromny: Radio Ma-
ryja i Radio TOK FM, bez znaczenia, które 
wybiorę, dawkę informacji i manipulacji 
mam zapewnioną. Jeśli mi się zdarzy za-
snąć przy włączonym radioodbiorniku, mam 
zagwarantowaną dobową dawkę reklam 
i podtekstów politycznych — są wszędzie. 
Ale muszę się przyznać, że jako student po-
litologii nie mogę bez tego żyć. Informacje, 
gazety, stacje informacyjne i wieczorny Piotr 
Kraśko opowiadający o aktualnych wyda-
rzeniach to coś, co mnie napędza, a zara-
zem uspokaja jak papierosowy dym — to 
nałóg.

Mateusz Kamionka
student I roku sUM politologii UP

WYBORY JUŻ NA JESIENI,  
WIĘC TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ 
NA PROPAGANDOWY OSTRZAŁ
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Denali (6194 m n.p.m.) — Ameryka 
Północna

Kilka dni po wylocie z Krakowa byliśmy 
juz na pokładzie małego samolotu le-
cącego do Base Camp (2130 m n.p.m.). 

Nasza mała cesna pomieściła czterech 
wspinaczy, pilota oraz cały górski ekwi-
punek (60 kg na osobę). Trwający oko-
ło 40 minut lot zakończył się emocjonu-
jącym lądowaniem na południowo- 
-wschodnim basenie lodowca Kahilitna 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 

NA NAJWYŻSZYCH SZCZYTACH 

OBU AMERYK

Denali: –40°C, huraganowy wiatr, brak czucia w palcach u rąk. Stoimy na 
Denali. Dziesiątego dnia akcji górskiej jesteśmy na najwyższym punkcie 
Ameryki Północnej. Nie jest to jednak dla nas jeszcze sukces. Nie jesteśmy 
tu dla West Buttress…
Aconcagua: brniemy suchą, kamienistą doliną Horcones. Mijający nas muł 
dźwiga 40 kg, my na barkach wory ważące ponad 50 kg. Gdy dochodzimy 
do Plaza de Mulas-Arrieros, określają nas mianem „chłopaki z worami”. 
Przed nami jeszcze ponad 2500 m deniwelacji…
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pod Mt. Hunter. W BC odebraliśmy opła-
cone wcześniej w Talkeetnie paliwo do 
gotowania i ruszyliśmy w drogę. Zdo-
pingowani ładną pogodą, załadowaliś-
my połowę sprzętu na sanie, które każ-
dy ze wspinaczy ciągnie za sobą, i ru-
szyliśmy w góre lodowcem Talkeetna.

Po 12 godzinach marszu, mijając po 
drodze obóz I (2340 m n.p.m.), doszliś-
my do obozu II (2845 m n.p.m.). Tutaj 
odczuliśmy, iż jesteśmy na najzimniej-
szej górze świata. Taktyka wspinaczy 
jest tutaj trochę inna niż w innych częś-

ciach globu. Wszyscy wstają około dzie-
wiątej rano i ruszają w górę o dziesią-
tej–jedenastej. Tylko etap prowadzący 
przez lodowiec pokonuje się zazwyczaj 
w nocy. Kolejne dwa dni zajmuje nam 
dotarcie do obozu IV, znajdującego się 
na 14 200 feet (stóp) (4325 m n.p.m.), 
nazywanego popularnie Czternastką, 
gdzie zatrzymaliśmy się na krótki odpo-
czynek. Tutaj przekonaliśmy się o ma-
łej sprawdzalności prognozy pogody 
i o nagłych jej zmianach. Zdecydowaliś-
my się na szybki atak drogą West Butt-

Na szczycie 
Denali

W drodze na 
szczyt Denali
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res — Zachodnią Grzędą (Alaska Gra-
de 2; pierwszego przejścia dokonał ze-
spół B. Washburna w 1951 r.) — z Czter-
nastki na szczyt. Z obozu wy ru szy liś my 
o piątej rano, niestety, nad Siedemnast-
ką (obóz V, 5250 m n.p.m.) rozpętała się 
burza śnieżna i zmuszeni byliśmy wró-
cić do naszego „marabuta”, rozłożone-
go w Czternastce. Kolejny tydzień trwa-
ło załamanie pogody. Po niewielkiej po-
prawie warunków zdecydowaliśmy się 
przenieść nasz obóz do Siedemnastki. 
Zabraliśmy ze sobą żywność na pięć 
dni, resztę zakopując w śniegu i ozna-
czając specjalnym markerem. Etap 
z Czternastki do Siedemnastki prowa-
dzi najpierw na przełęcz po długich po-
ręczówkach, a następnie na ekspo-
nowaną śnieżno-skalną grań, na ob-
szerne plateau. Po jednodniowej rege-
neracji wyruszyliśmy drogą WB na 
szczyt.

Z namiotu wyszliśmy jako ostatnia 
ekipa w samo południe. Stosunkowo 
późne wyjście okazało się wyśmienitą 
zagrywką, ponieważ w godzinach po-
południowych osłabł huraganowy zim-
ny wiatr, który wychłodził dużą część 
wspinaczy podążających tego dnia 
w kierunku szczytu, nawet tych ubra-
nych w puchowe kombinezony. Po kilku 
godzinach dostaliśmy się do punktu 
Kalhitna Horn, skąd czekało nas tylko 
pokonanie eksponowanej, pełnej nawi-
sów śnieżnych grani. O godzinie dzie-
więtnastej 8 czerwca byliśmy na szczy-
cie Denali (6194 m n.p.m.).

Sesja fotograficzna ograniczona zo-
stała do minimum z powodu bardzo ni-
skiej temperatury panującej na wierz-
chołku. Około godziny dziesiątej wie-
czór byliśmy już w namiocie. Kolejny 
dzień przeznaczyliśmy na zbieranie 
materiałów do prowadzonych przez 
nas badań z dziedziny glacjologii (te-
mat „Lodowce górskie świata” pod kie-
rownictwem prof. dr hab. Jana Lacha 

z Instytutu Geografii UP), a następnie 
zeszliśmy do Czternastki. Wejście WB 
potraktowaliśmy jako aklimatyzację 
przed naszym głównym celem — szyb-
kim wejściem drogą West Rib Cut Off 
(Alaska Grade 4) z Czternastki.

Na jego realizację musieliśmy po-
czekać, aż ustabilizuje się pogoda. Czas 
ten spożytkowaliśmy na górskie roz mo-
wy przy kawie i papierosie z obozują-
cym obok nas wspinaczem z Zuberca, 
Vlado Zboją. 18 czerwca zdecydowali-
śmy się na atak szczytowy. Przejście 
1800-metrowej drogi West Rib Cut Off 
na szczyt oraz zejście drogą West But-
ters do Czternastki zajęło nam 19 go-
dzin. Po tym sukcesie czekało nas już 
tylko zejście do BC. Ze względów bez-
pieczeństwa pokonaliśmy ten etap 
w cią gu jednej nocy, wpisując się na li-
stę oczekujących na samolot do Talkeet-
ny o piątej rano. O dziesiątej już sie-
dzieliśmy w knajpie West Rib w Talkeet-
nie i omawialiśmy przy piwie dalszą 
cześć wyprawy.

Aconcagua (6962 m n.p.m.) — 
Ameryka Południowa

Po 11 godzinach lotu z Miasta Aniołów 
przenieśliśmy się w sam środek chilij-
skiego lata. Santiago de Chile przywita-
ło nas niezliczonymi kawiarniami i pu-
ba mi. Ze stolicy Chile wybraliśmy się 
nad Ocean Spokojny, gdzie w miej sco-
woś ciach Vina del Mar i Valparaiso, re-
generowaliśmy siły przed naszym na-
stępnym celem — Aconcaguą (6962 m 
n.p.m.). Po uiszczeniu opłaty szczytowej 
w Mendozie udaliśmy się do Puente del 
Inca, skąd rozpoczyna się trekking na 
szczyt.

Podczas całej akcji górskiej nie ko-
rzystaliśmy z pomocy tragarzy i mułów, 
lecz sami zajęliśmy się transportem 
ekwipunku do Plaza de Mulas (60 kg 
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na osobę) na trzytygodniowy pobyt 
w Andach. Po ustabilizowaniu się po-
gody ruszyliśmy z BC do Camp Alaska 
(5050 m n.p.m.). 

Następnego dnia dotarliśmy do Nido 
de Condores na wysokość 5450 m n.p.m., 
skąd po trzech godzinach osiągnęliśmy 
Camp Berlin. W celu aklimatyzacyjnym 
weszliśmy jeszcze nieco powyżej 6000 m 
n.p.m., skąd wróciliśmy do Nido. Nocą 
pojawił się huraganowy wiatr, powodu-
jący znaczny spadek temperatury (w na-
miocie wynosiła –15°C). Następnego 
dnia ruszyliśmy dalej. Po rozbiciu na-
miotu w Camp Berlin spędziliśmy tam je-
den dzień na regeneracji sił.

W noc wyjścia wiatr był coraz moc-
niejszy, a namiot przechodził ciężką 
próbę wytrzymałości. Z nadejściem świ-
tu wyruszyliśmy w kierunku szczytu. 
Temperatura około –20°C i mocny wiatr 
utrudniały wspinanie się. Po upływie 
ponad dwóch godzin minęliśmy ruiny 
schronu Independencia. Po dojściu do 
trawersu wiatr zamienił się w huragan, 
a odczuwalna temperatura wynosiła od 
–30 do –40°C. Mimo że do szczytu zo-
stało nam około 200 m, zdecydowali-
śmy się potraktować to wyjście jako 
aklimatyzacyjne. Po kilku godzinach 

zejścia byliśmy w BC Plaza de Mulas. 
Po regeneracji sił w restauracji oddalo-
nego o około 30 minut hotelu Plaza de 
Mulas zdecydowaliśmy się na kolejną 
próbę wejścia na szczyt. Dwa dni póź-
niej, po uzupełnieniu żywności, ruszyliś-
my w górę. Doskonale zaaklimatyzowa-
ni, po trzech dniach, stanęliśmy 29 lis-
topada na najwyższym punkcie obu 
Ameryk. Następne trzy dni zajął nam 
powrót z całym ekwipunkiem do Puen-
te del Inca.
 
Autorzy pragną serdecznie podziękować za 
pomoc merytoryczną i finansową: JM prof. 
Michałowi Śliwie, Rektorowi Uniwersytetu 
Pe dagogicznego w Krakowie, prof. Romano-
wi Malarzowi, Prorektorowi ds. Studenckich 
i Współpracy z Oświatą, prof. Janowi Lacho-
wi (Instytut Geografii UP), Samorządowi 
Stu dentów UP, Samorządowi Doktorantów UP, 
Jerzemu Wałędze, Wójtowi Gminy Moszcze-
nica, Januszowi Potaczkowi, Wójtowi Gmi ny 
Niedźwiedź, i wielu firmom oraz instytucjom, 
bez których pomocy wyprawy nie doszłyby 
do skutku.

 
Michał Apollo

Marek Żołądek
Absolwenci geografii UP

Marek Żołądek i Michał Apollo na szczycie Aconcagui (6962 m n.p.m.), fot. Michał Apollo


