
Studentko, Studencie!
Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Dla jednych 
pierwszy, dla innych kolejny, dla kogoś może ostatni... 
Czas pędzi nieubłaganie, ale zanim na drzewach po
zostaną już tylko zeschłe, przymarznięte do gałęzi liś
cie, oddaję w Wasze ręce drugi numer pisma Samo
rządu Studentów „Studens Scribit”. 

Numer ten tworzony był jeszcze w czasie wakacji, 
dlatego wracamy do nich w tekstach. Wspominamy, 
relacjonujemy wyprawy, dzielimy się naszymi spo
strzeżeniami... Nie zapominamy jednak o tym, co 
przed nami. Stąd w numerze aktualności samorządo
we w skrócie i teksty reklamujące przyszłe kampanie 
społeczne, w które zaangażowało się nasze pismo.

Jak zwykle, zapraszam do przeczytania wywiadu 
z gościem numeru, Prorektorem Uniwersytetu Pedago
gicznego ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą 
prof. dr. hab. Romanem Malarzem, który podsumowu
je poprzedni rok akademicki i przedstawia plany na 
przyszłość. Zachęcam też, by zajrzeć do naszego sta
łego działu Z Uniwersytetem Pedagogicznym dooko-
ła świata i przeczytać relację z wyprawy absolwentów 
geografi i naszej Uczelni. 

Podobnie jak Wy, Drodzy Czytelnicy, wchodzimy 
w nowy rok akademicki z obawami, ale i pełni nowych 
sił oraz pomysłów. Jestem przekonana, że każdy z Was 
potrzebuje podzielić się z kimś swoimi pasjami czy po
mysłami na życie, dlatego wszystkich Was zapraszam 
do współtworzenia pisma „Studens Scribit”. Prace mo
żecie wysyłać na adres: scribit.up@gmail.com; czeka
my też na Was w biurze Samorządu Studentów (pokój 
48B w budynku głównym Uczelni). 

Pokażmy wszystkim, że jesteśmy kreatywni, ak
tywni i z pasją! 

Ze studenckim pozdrowieniem i życzeniami powo
dzenia w nowym roku akademickim

Małgorzata Boguń
Redaktor Naczelna
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Teresa Dubiel: Rozpoczął się nowy, 
sześćdziesiąty szósty rok akademicki 
na naszej Uczelni. Jak Pan Rektor 
ocenia poprzedni, jubileuszowy rok?

Prof. dr hab. Roman Malarz: Moim 
zdaniem był to rok owocny, obfitował 
w różne imprezy, odbyło się dodatkowe 
posiedzenie Senatu, na którym uhonoro
wano doktoratem honorowym księdza 
profesora Tadeusza Pieronka. Oprócz 
tego zorganizowano bardzo piękną im
prezę plenerową dla wszystkich pra
cowników i studentów, w której uczest
niczył również nasz doktor honorowy. 
Grała orkiestra, pogoda dopisała, atmo
sferę wypełniał duch jubileuszu. Całą 
uroczystość poprzedziła msza świę ta 
na Wawelu, którą odprawił ksiądz kar
dynał. Wszystko, co zaplanowaliśmy, 
udało się zrealizować. Obchodom to
warzyszyły liczne imprezy. Każdy insty
tut zorganizował konferencję naukową. 
Czasami te konferencje miały charakter 
międzynarodowy, a na Uczelnię przyby
wali zagraniczni goście. Nasze inicjaty
wy zostały dobrze ocenione, a my na
wiązaliśmy kontakty z zagranicznymi 

uczelniami. Dzięki temu już za kilka 
dni, podczas uroczystej inauguracji 
obecnego roku akademickiego, dokto
rat honorowy naszej Uczelni otrzyma 
profesor reprezentujący Litwę, a do
kładnie — Wilno. Wszystko to jest efek
tem coraz bliższych kontaktów z innymi 
jednostkami naukowymi w zjednoczo
nej Europie. 

Ponadto w klubie studenckim Baka
łarz odbyło się spotkanie rektorów WSP/
AP/UP. Był to wieczór wspomnień, pod
czas którego rektorzy wszystkich ka
dencji, poczynając od najstarszych ży
jących, wspominali te czasy, kiedy sami 
borykali się z różnymi kłopotami, od
miennymi wprawdzie od dzisiejszych, 
ale równie licznymi. Dziś też istnieją 
rozmaite problemy, z którymi jakoś pró
bujemy sobie radzić. Myślę, że studen
ci też się dobrze bawili, wszak mieliśmy 
juwenalia, rajd studencki, imprezy oko 
licznoś ciowe, takie jak obóz adaptacyj
ny w Zakopanem. 

Szczególnie cieszy nas to, że w tym 
roku bardzo sprawnie przebiegła rekru
tacja. Nasz „stan posiadania”, czyli licz
ba studentów na studiach stacjonarnych, 

„Najwięcej czasu poświęcam 
studentom...”

Rozmowa numeru

Wywiad z Prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Studenckich  ■
i Współpracy z Oświatą prof. dr. hab. Romanem Malarzem
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praktycznie nie zmalał. Na studiach nie
stacjonarnych ich liczba nieznacznie się 
zmniejszyła. Wynika z tego, że nasza 
uczelnia dalej cieszy się dużą popular
nością, a to dlatego, że mamy co zaofe
rować studentom, którzy do nas przycho
dzą. 

Trochę problemów przysporzyła 
nam nowa ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym, w której część spraw została 
postawiona na głowie. Zniknęły stypen
dia naukowe, zamiast nich pojawiły się 
stypendia rektora dla najlepszych stu
dentów. Trzeba było opracować precy
zyjny regulamin określający, kto może 
dostać takie stypendium. Mogą zdarzyć 
się przypadki, że stypendium trafi do 
osób z niekoniecznie najwyższą śred
nią ocen. Teraz będzie je otrzymywać 
10% studentów danego kierunku. Nie 
wystarcza już sama wysoka średnia 
ocen, trzeba mieć dodatkowe osiągnię
cia naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Do tego osoby otrzymujące to stypen
dium będą miały prawo studiować bez
płatnie drugi kierunek, czyli będą nieja
ko podwójnie nagradzane. 

Jakie obowiązki, kompetencje ma 
Prorektor ds. Studenckich i Współ-
pracy z Oświatą?

Do moich kompetencji należą przede 
wszystkim sprawy studenckie — na 
szczęście nie nastręczają one wielu 
problemów, bo mamy fantastycznych 
kierowników Domów Studenckich. Sami 
studenci czasami przychodzą do mnie 
ze sprawami wymagającymi interwen
cji prorektora, ale są to bardzo rzadkie 
przypadki. Poza tym w mojej gestii 
leżą: przestrzeganie przepisów BHP na 
uczelni, kontakty ze związkami zawo
dowymi, sprawy socjalne pracowników. 
Muszę zaakceptować zapomogi loso
we, które z funduszu socjalnego przy
znają komisje stypendialne. Jestem rów
nież przewodniczącym komisji, która 

ustala dofinansowanie wypoczynku let
niego pracowników (tzw. wczasy pod 
gruszą). Oprócz tego spoczywa na mnie 
odpowiedzialność za zawieranie wszel
kich umów ze szkołami ćwiczeń i szko
łami, w których nasi studenci odbywają 
praktyki. Ponadto zostałem oddelegowa
ny do współpracy z uniwersytetami trze
ciego wieku w Kętach i Chrzanowie. Ale 
oczywiście najwięcej czasu poświęcam 
studentom, zarówno doktorantom, jak 
i studentom studiów pierwszego i dru
giego stopnia. Do mnie należą też 
sprawy stypendialne oraz sprawy kół 
naukowych. I — co jest bardzo waż
ne — zajmuję się też sprawami studen
tów niepełnosprawnych (nasza Uczel
nia ma najlepiej przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych dom studenc
ki w Krakowie). Oprócz tego rozdziela
my określone fundusze, w ramach któ
rych wspieramy studentów doświadczo
nych przez los.

Wspominał Pan Rektor o proble-
mach. Czy oprócz tych związanych 
z regulaminem stypendialnym były 
jeszcze jakieś inne? Czy było coś, 
czego nie udało się zrealizować?

Oddajemy właśnie nowe skrzydło bu
dynku głównego. W tej chwili trwa etap 
wyposażania pracowni i laboratoriów 
czterech jednostek: Katedry Informatyki 
i Metod Komputerowych oraz Instytutów 
Fizyki, Biologii i Techniki. To wyposaże
nie jest drogie, więc podlega dość kło
potliwej procedurze przetargu, wobec 
czego trzeba często modyfikować za
mówienia. Do planów, których nie uda
ło się zrealizować, można więc zaliczyć 
właśnie to, że nie rozpoczęliśmy zajęć 
w nowym budynku 1 października. Ko
lejnym dużym problemem naszej Uczel
ni jest „głód lokalowy”. Brakuje sal dy
daktycznych i laboratoriów, ale to jest 
skutkiem tego, że pojawiają się nowe 
kierunki lecz studentów nam nie uby
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wa — z czego należy się cieszyć, 
a z problemami jakoś próbować sobie 
poradzić. Trzeba było opracować plan 
tego, komu przekazać pomieszczenia 
zwalniane przez fizyków, informatyków, 
techników i biologów w starym budyn
ku. Sprawy lokalowe byłyby więc kolej
nym problemem, którego nie udało się 
całkowicie rozwiązać. Myślę jednak, że 
gdy porozmawiamy za rok, będę mógł 
się pochwalić, iż udało nam się wszyst
ko zrobić, że mamy coraz piękniejsze 
sale do zajęć i bardzo dobrze wyposa
żone laboratoria.

Przejdźmy do tematu domów stu-
denckich. Od dłuższego czasu Za-
rząd Samorządu Studentów stara się 
o zwiększenie liczby miejsc w aka-
demikach. Czy będą jakieś decyzje 
w tej sprawie? 

Tak, przekazaliśmy już studentom jed
no piętro w DS „Za Kolumnami”, które 
było przeznaczone dla gości hotelo
wych, i oddaliśmy nowe piętro w DS 
„Zaułek” przy ul. Piekarskiej. Mamy za
tem cztery własne akademiki, wynajmu
jemy też od AGH kilkaset miejsc w DS 
„Akropol”. Pragnąłbym tylko zaapelo
wać do kolegów z Samorządu, by nie 
wyrażali zgody na przenosiny, bo to 
komplikuje życie paniom kierownicz
kom.

Jak się Panu Rektorowi układa współ-
praca ze studentami, z Samorzą-
dem? Czy trudno jest porozumieć 
się z osobą młodszą, mającą inne 
poglądy na życie?

Jestem ojcem trójki dzieci, które nie
dawno ukończyły studia, i myślę, że 
znalazłem z nimi wspólny język. Pew
nie, że jesteście już zupełnie innym po
koleniem, ale ja wasze problemy sta
ram się zrozumieć. Wydaje mi się, że 
znajdujemy wspólny język z samorzą
dem, organizacjami studenckimi, pre

zesem AZSu, a nasza współpraca nie 
nastręcza większych problemów. W trak
cie kadencji nastąpiła wymiana na sta
nowisku przewodniczącego Samorządu 
Studentów. Wszystko idzie w dobrym kie
runku.

Prezesem AZS-u jest doktor. Czy to 
nie wpływa negatywnie na wizeru-
nek studentów, nie świadczy o ich 
bierności? 

Wyborcami są studenci. Wiec jeśli wy
brali na tę funkcję niestudenta, to mo 
że uczynili tak dla własnej wygody, 
a może myślą, że pracownik Uczelni 
ma większą siłę przebicia. Bierność stu
dentów jest ostatnio zresztą coraz więk
sza. Moim zdaniem studenci sami po
winni zadbać o swoją samorządność, 
bo ją kiedyś dla siebie wywalczyli. Ale 
cóż, życie się zmienia, zmieniają się lu
dzie, zmieniają się też ich preferencje 
i wybory. Obecnie można zauważyć, że 
ZSP i NZS borykają się z problema
mi — mało działają, mają niewielu 
członków, zaś inne organizacje się już 
rozwiązały.

W przyszłym roku kalendarzowym 
odbędą się wybory władz uczelni. 
Czy będzie Pan chciał ponownie pia-
stować stanowisko Prorektora ds. Stu-
denckich i Współpracy z Oświatą?

Co innego chcieć, co innego móc. Nie 
odpowiem na to pytanie. Być może 
sprawami studentów powinien zajmo
wać się ktoś młodszy ode mnie. Dyplo
macja nakazuje mi mówić „nie wiem”. 
Życie pokaże. 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas!
 

Rozmawiała 
Teresa Dubiel

Studentka I roku SUM 
filologii rosyjskiej UP
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Co za nami?

29 sierpnia 2011 r. rozpoczął się w Za 
kopanem OBÓZ ADAPTACYJNY roku 
zerowego. Integracja przyszłych stu
dentów trwała pięć dni. Organizator, 
czyli Samorząd Stu den tów UP, przygo
tował dla wszystkich 42 uczestników 
obozu każdego dnia inne niespodzian
ki. Podczas wyjazdu świeżo upieczeni 
studenci przeszli liczne szkolenia doty
czące uczelni, jej hi storii oraz jej funk
cjonowania, a także kurs z zakresu 
marketingu zawodowego. Oprócz szko
leń mogli także wziąć udział w wy
cieczkach górskich, spływie Du najcem, 
a wieczorami czekał na nich grill i ka
raoke. Trzeciego dnia odwiedził no
wych studentów Prorektor ds. Studenc
kich i Współpracy z Oświatą prof. Ro
man Malarz. 

 
26 września 2011 r. JM Rektor UP prof. 
Michał Śliwa dokonał OT WAR CIA NO
WEGO BUDYNKU UCZEL NI, zlokalizo
wanego na os. Stalowym 17. Znajdują 
się w nim sale wykładowe wyposażone 
w nowoczesny sprzęt multimedialny, 
pra cownia komputerowa, sala gim nas
tyczna, biblioteka oraz bufet. Będą się 
tam kształcić studenci kierunku: praca 
socjalna. 

Co przed nami?

4–6 listopada 2011 r. Samorząd Stu
dentów UP organizuje studencki wyjazd 
do Wiednia i Bratysławy. Tradycyjne 
wycieczki do stolic europejskich i waż
nych miast kontynentu mają na celu 
przybliżenie słuchaczom naszej Uczelni 
historii tych ośrodków, ich znaczenia 
edukacyjnego i wkładu we wspólne 
dziedzictwo Europy. Cena wyjazdu wy
nosi 249 zł i obejmuje transport autoka
rem klasy lux, zakwaterowanie, wyży
wienie (jedno śniadanie i jedną obia
dokolację), opiekę pilota i przewodnika 
oraz ubezpieczenie KL i NNW. Zapisy 
w biurze Samorządu Studentów (pokój 
48b). Serdecznie zapraszamy!

Samorząd Studentów zaprasza wszyst
kich na KABARETON UP. Odbędzie się 
on tradycyjnie w uczelnianym klubie 
Bakałarz (ul. Ingardena 4) w połowie li
stopada 2011 r. Do dziś swój występ po
twierdziły dwa kabarety; jednym z nich 
jest Świerszczychrząszcz. Kabaret ten 
działa prężnie od 2007 r. W swoim do
robku ma trzy premiery, które zyskały 
mu sympatię widzów w Polsce i za gra
nicą oraz wiele nagród, w tym pierwszą 
nagrodę festiwalu PAKA w 2008 r. Na
zwa drugiego kabaretu niech pozosta
nie naszą tajemnicą i niespodzianką 
aż do połowy listopada! Serdecznie za
praszamy!

 
Samorząd Studentów UP

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

Aktualności samorządowe
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Małgorzata Boguń: Jednymi 
z najtrudniejszych pytań są 
pytania o tożsamość. Warto 
je jednak zadawać, gdyż tyl-
ko w ten sposób można do-
ciec, co ludzie naprawdę o so-
bie myślą. Kim zatem jest 
przewodniczący Samorządu 
Studentów UP Grzegorz Du-
biel?

Grzegorz Dubiel: Jestem oso
bą realnie patrzącą na otacza
jący mnie świat, stanowczą 
i niezwykle wymagającą. Podo
ba mi się działalność społecz
na, ponieważ lubię rozmawiać 
z ludźmi, pomagać im rozwiązy
wać różnorodne problemy zwią
zane ze studiami oraz codzien
ne, nieraz bardzo trudne spra
wy. Praca na rzecz innych nigdy 
nie jest monotonna i nudna, 
wręcz przeciwnie — pozwala 
uczyć się wciąż nowych rzeczy. 
Obecnie studiuję na drugim 
roku administracji.

Jak rozpoczęła się Twoja 
przygoda z Samorządem? Czy 
początki działalności społecz-
nej były trudne?

Można powiedzieć, że tak na
prawdę to Samorząd sam przy
szedł do mnie. Na pierwszym 
roku studiów mieszkałem w Do
mu Studenckim „Atol”. Na po

czątku października zorganizo
wano tam coś w rodzaju otrzę
sin dla mieszkańców akademi
ka. Jedna z dziewczyn prowa
dzących spotkanie, ówczesna 
przewodnicząca sekcji kultury, 
zaprosiła mnie na wyjazd szko
leniowy, organizowany przez Sa 
 morząd, w charakterze przed
stawiciela kierunku: historia. Po 
wyjeździe zacząłem brać aktyw
ny udział w różnych przedsię
wzięciach. W tym czasie zo
stałem przewodniczącym Rady 
Mieszkańców DS „Atol”. Rok 
później, czyli już od drugiego 
roku studiów, byłem członkiem 
Zarządu Samorządu Studentów 
Akademii Pedagogicznej, w sek
cji socjalnoekonomicznej, a tak
że przedstawicielem studentów 
w Radzie Wydziału Humani
stycznego oraz członkiem Sena
tu. Na początku 2009 r. zostałem 
wybrany na przewodniczącego 
Samorządu Studentów Uniwer
sytetu Pedagogicznego. Pół roku 
później odbyły się nowe wybory 
do organów samorządu, a Par
lament Studentów UP pozytyw
nie przegłosował moją kandy
daturę na dwuletnią kadencję. 
Za miesiąc odbędą się nowe 
wybory.

Skoro jesteś związany z Samo-
rządem Studentów od pierw- 

REALNIE PATRZĘ  
NA ŚWIAT

Poniżej zapis rozmowy z Przewodniczącym Samorządu  ■
Studentów naszej Uczelni Grzegorzem Dubielem. Zapra-
szam do lektury.

Samorząd od środka
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szego roku studiów, to czy możesz 
powiedzieć, co dało Ci zaangażowa-
nie się w tę działalność?

Przede wszystkim poznałem wiele cie
kawych osób. Nawiązałem kontakty, 
które pomogły mi w realizacji niektó
rych projektów. Funkcja przewodniczą
cego łączy się z licznymi spotkaniami 
i wyjazdami. Poznaje się innych działa
czy, nie tylko z Krakowa (Porozumienie 
Samorządów Studenckich Uczelni Kra
kowa), ale także z całej Polski. Zjazdy 
organizowane przez Parlament Studen
tów Rzeczypospolitej Polskiej pozwala
ją na wymianę doświadczeń (i ich 
owocne wykorzystanie). Ale co najważ
niejsze, dowiedziałem się sporo o na
szej Uczelni, o funkcjonowaniu tak po
tężnej — można powiedzieć — firmy. 
Poza tym nauczyłem się pracy w gru
pie, kierowania dużym zespołem. Sa
morząd pozwala na rozwijanie włas 
nych umiejętności, uczy na przykład 
gospodarowania czasem. Wiele spraw 
wymaga bowiem szybkiego podejmo
wania decyzji, co jest ważne w pracy li
dera.

Na czym polega praca Samorządu 
Studentów? Jakimi sprawami się zaj-
mujecie? Jakie stałe projekty reali-
zujecie?

Ogólnie zajmujemy się sprawami so
cjalnobytowymi studentów, animacją 
życia kulturalnego, turystycznego oraz 
naukowego naszych koleżanek i kole
gów. Samorząd przyznaje miejsca 
w domach studenckich. Przychodząc 
do naszego biura, można pobrać sto
sowne druki z wnioskami stypendialny
mi, pomożemy je prawidłowo wypełnić, 
a także napisać na przykład podanie 
do dziekana o przedłużenie sesji. Dla 
studentów pierwszego roku organizuje
my otrzęsiny — w tym roku odbędą się 
one 19 października w klubie studenc

kim UP Bakałarz przy ul. Ingardena 4 
(planowany jest występ zespołów Sal
t&Pepper oraz Skangur; wystąpią też 
dziewczyny z grupy tanecznej Trinity, 
a w przerwach między koncertami od
będą się konkursy z licznymi nagroda
mi; oczywiście, wstęp jest bezpłatny). 
Poza tym organizujemy Szkołę Staro
stów — wyjazd szkoleniowy dla liderów 
pierwszych roczników poszczególnych 
kierunków studiów. Wyjazd ma na celu, 
oprócz zapoznania uczestników z funk
cją starosty, poszerzenie wiedzy na te
mat Uczelni, stypendiów, regulaminu 
studiów, ustaw. Prowadzimy również 
szkolenia, które są przydatne w co
dziennym studenckim życiu. Oprócz 
tego organizujemy m.in.: juwenalia Uni
wersytetu Pedagogicznego, wybory Naj
milszej Studentki, wycieczki zagranicz
ne, konkursy. Współpracujemy z kołami 
naukowymi, Biurem Promocji i Karier, 
a także sa morządami innych uczelni 
oraz organizacjami studenckimi.

Jacy ludzie mogą zostać członkami 
Samorządu? Co muszą zrobić nowi 
studenci, którzy chcą zaangażować 
się w samorządowe projekty?

Każdy student UP tworzy samorząd. 
Natomiast część z nas, dzięki członko
stwu w różnych organach, reprezentuje 
całą resztę przed władzami Uczelni 
oraz poza nią. Aby być członkiem któ
regoś z tych organów, trzeba przejść 
określone procedury wyborcze. Jak 
wspomniałem, w tym semestrze odbę
dą się wybory do samorządu na kolej
ną kadencję. Ale osoby z pomysłami, 
wolnym czasem i zapałem zapraszamy 
już teraz do pomocy przy sprawach 
bieżących, a także przy nowych projek
tach.

Pomówmy o kolejnych wyborach sa-
morządowych. Jak Ty i obecny za-
rząd chcecie się do nich przygoto-

Samorząd od środka
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wać? Co macie do zaofero-
wania swoim wyborcom?

Naszym głównym zadaniem jest 
motywowanie studentów zarów
no do działalności na rzecz 
Uczelni, jak i do rozwoju włas
nej osobowości. Jest wiele form 
aktywności, które powinniśmy 
podejmować z pożytkiem dla 
siebie. A czy będzie to działal
ność w organach samorządu, 
czy w Kole Naukowym, Biurze 
Promocji Uczelni, wolontariat... 
Ważny jest sam fakt aktywności 
studentów. Niestety, większość 
młodych ludzi nie chce poświę
cać wolnego czasu na angażo
wanie się w działalność spo
łeczną, a może się ona stać 
okazją, by ten czas spędzić 
w przyjemny i równocześnie po
żyteczny sposób.

Co Samorząd Studentów chce 
zaproponować żakom w no-
wym roku akademickim i jak 
macie zamiar przekonać ich 
do aktywniejszego włączania 
się w prace Samorządu? Ich 
aktywność przecież z roku na 
rok maleje...

Jak już wspomniałem, na po
czątek zapraszamy na otrzęsi
ny pierwszego roku, natomiast 
27 października w klubie Ba
kałarz będzie można wysłu
chać relacji z wyprawy do Afry
ki Południowej naszych star
szych kolegów — absolwentów 
geografii UP. Po prelekcji na
stąpi impreza z okazji Hallo
ween. W dniach 4–6 listopa 
da organizujemy wycieczkę do 
Wiednia i Bratysławy. W poło
wie miesiąca zapraszamy m.in. 
na Kabareton UP. Poza tym bę

dziemy kontynuo wać akcję pro
mowania kultury wśród studen
tów przez udostępnianie darmo 
wych bądź promocyjnych bile 
tów na spektakle teatralne oraz 
seanse filmowe. Oczywiś cie za 
chęcam wszystkich do pisania 
artykułów do naszej gazety 
„Studens Scribit”. Wiele osób 
może nie wie bądź zapomina 
o tym, że po ukończeniu stu
diów w suplemencie do dyplo
mu możemy mieć wpisaną ak
tywność na rzecz Uczelni: 
udział w kołach naukowych, 
Chórze Mieszanym „Educatus”, 
Biurze Promocji i Karier, a prze 
de wszystkim — aktywność w or 
ganach samorządu studenckie
go. Działalność na rzecz uczel
ni jest więc doceniana nie tyl
ko przez władze, opiekunów ro 
ku, koleżanki i kolegów, ale sta 
nowi również dodatkowy atut 
w oczach przyszłego pracodaw
cy.

Starsi studenci pewnie już do-
skonale wiedzą, gdzie Was 
znaleźć. Powiedzmy zatem to 
jeszcze tym, którzy dopiero 
zaczynają studia.

Biuro Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
znajduje się w budynku głów
nym Uczelni przy ul. Podchorą
żych, 2 w pokoju 48B. Dyżuru
jemy od poniedziałku do piąt
ku w godzinach 10–14.

Dziękuję za rozmowę. 
 

Rozmawiała 
Małgorzata Boguń 
Studentka II roku 

informacji naukowej 
 i bibliotekoznawstwa

Samorząd od środka
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Bakałarz jest klubem studenc
kim Uniwersytetu Pedagogicz
nego im. KEN w Krakowie. Od 
1971 r. jego siedziba mieści się 
przy ul. Ingardena 4, w budyn
ku Wydziału Pedagogicznego. 
Klub prowadzi działalność ukie 
runkowaną na rozwój życia 
społecznokulturalnego śro do
wisk akademickich. Jego boga
ta oferta skierowana jest za
równo do studentów, jak i do 
pracowników naukowych. Oprócz 
działalności rozrywkowej klub 
realizuje bardzo ważną misję 
kształceniową. Wśród najważ
niejszych zadań w zakresie pro 
mowania kultury studenckiej na 
leży wymienić: prezentację do 
robku studenckiego ruchu artys
tycznego, inspirowanie jego roz 
woju, a także mecenat nad 
studenckimi grupami twórczymi 
i kołami zainteresowań. Klub 
współpracuje z Samorządem 
Studenckim i zrzeszeniami stu
denckimi, organizując różnorod 
ne przedsięwzięcia kulturalno
rozrywkowe, szkoleniowe i na
ukowe skierowane do studen
tów. 

W nadchodzącym roku aka
demickim klub Bakałarz zapra
sza wszystkich studentów do 

korzystania z szerokiej oferty 
programowej. Już od październi 
ka organizujemy bezpłatne War 
sztaty DziennikarskoFilmo we. 
Zajęcia obejmować będą m.in.: 
formy dziennikarskie, produkcję 
filmową, reżyserię i pisanie sce
nariuszy. Klub dysponuje ka
merą HD, dzięki której możemy 
rejestrować wydarzenia z życia 
klubu czy uczelni. Wszystkich za 
interesowanych zapraszamy do 
realizacji projektu Uczelnianej 
Telewizji Internetowej. Studen
ci, którzy wez mą udział w pro
jekcie, będą mieli możliwość od 
bycia praktyk i uzyskania do
świadczenia zawodowego. 

Nie zabraknie czwartkowych 
pokazów filmów w ramach sek
cji filmowej, prowadzonej przez 
prof. Bogusława Skowronka — 
Dziekana Wydziału Filologicz
nego. Podczas spotkań, które 
odbywają się raz w miesiącu, 
studenci mają moż liwość nie 
tylko obejrzenia filmu, ale rów
nież wzięcia udziału w dyskusji 
oraz zapoznania się z analizą 
i interpretacją dzieła filmowego. 

W drugiej połowie paździer
nika zapraszamy na pierwsze 
w tym roku akademickim spot
kanie w Klubie Podróżnika. Ma 

Klub Studencki 
BAKAŁARZ 
zaprasza!!!

Cudze chwalicie...
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rek Żołądek oraz Michał Apol
lo — absolwenci UP, członko
wie Polskiego Towarzystwa Geo 
graficznego oraz zapaleni po
dróżnicy — zaprezentują nam 
relację ze swojej ostatniej wy
prawy do Republiki Południo
wej Afryki, gdzie dotarli m.in. 
do Przylądka Dobrej Nadziei. 
Nasi globtroterzy przygotowali 
na tę okazję bogatą dokumen
tację fotograficzną.

Klub Bakałarz aranżuje rów 
nież cykliczne wystawy i werni
saże malarstwa, grafiki oraz 
fotografii. W kwietniu zorgani
zowaliśmy m.in. wernisaż zdjęć 
Eweliny Smulczyńskiej, student
ki III roku filologii rosyjskiej UP. 
Wernisaż wystawy zatytułowa
nej „Spacerem po Krakowie” 
przyciągnął licznych gości. Je
sienią otworzymy kolejną wy
stawę, której autorką jest stu
dentka turystyki i rekreacji UP.

Klimat Bakałarza sprzyja 
organizowaniu promocji ksią
żek i tomików poezji. Pod ko
niec października zapraszamy 
więc na promocję książki Fe
licji Konarskiej pt. Wołyń — 
moja tęsknota i inne miniatur-
ki. Autor ka jest absolwentką fi
lologii rosyjskiej naszej Uczel
ni. W 1940 r. została wywiezio
na z rodziną w głąb ZSRR. Po 
śmierci ojca w 1942 r. przebywa
ła w rosyjskich, a potem w pol
skich domach dziecka. Wołyń 
— moja tęsknota to luźne wspom
nienia i refleksje, z których prze 
bija tęsknota za krótkim dzieciń
stwem na Wołyniu, myśli zwią
zane z zesłaniem, śmiercią oj 
ca i wojenną tułaczką oraz — 
szerzej — z życiem. Zaprasza

my gorąco do wzięcia udziału 
w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Wszystkich entuzjastów po
prawnej polszczyzny zachęca
my w konkursie ortograficznym 
„Złamane Pióro 2”, który odbę
dzie się w listopadzie. Autorem 
dyktanda jest redaktor Maciej 
Malinowski — Mistrz Polskiej 
Ortografii z 1990 r. Osoby zain
teresowane udziałem w dyk
tandzie mogą wpisywać się na 
listę już od początku paździer
nika w biurze Samorządu Stu
dentów lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (bakalarz 
@up.krakow.pl). Dla zwycięz
ców przewidziane są atrakcyj
ne nagrody.

Dla miłośników prozy i po
ezji klub przygotował konkurs 
recytatorski pod koniec listopa
da. 

Bale: karnawałowe, półmet
kowe, rocznicowe i magister
skie czy otrzęsiny pierwszych 
roczników, organizowane dla 
studentów poszczególnych kie
runków, są wizytówką klubu. 
Zapraszamy starostów roku do 
kontaktowania się z nami w ce 
lu rezerwacji terminów. Zapew
niamy świetną muzykę, smacz
ne posiłki oraz pełną obsługę 
kelnerską. W tradycję wpisały 
się już otrzęsiny pierwszego 
roku bibliotekoznawstwa, Bal 
Historyka, Bal Matematyka czy 
Bal Filozofa. Współorganizuje
my również takie przedsięwzię
cia naukowotowarzyskie, jak 
Noc Informatyka (kolejna odbę
dzie się na wiosnę). We współ
pracy z Samorządem Studen
tów klub urządza comiesięczne 
dyskoteki, połączone z karao ke. 

Cudze chwalicie...
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Organizujemy kabaretony i kon
certy podczas Juwenaliów. Już 
teraz zachęcamy do tego, by 
przywitac z nami Nowy Rok 
2012 na zabawie sylwestrowej, 
która co roku przebiega w mi
łej atmosferze i przy doskona
łej muzyce. Zapisy na sylwe
stra w Bakałarzu przyjmujemy 
od połowy listopada (bezpo
średnio w klubie, przy ul. In
gardena 4, oraz za pośrednic
twem poczty elektronicznej). 

W semestrze letnim odbę
dzie się u nas przegląd dzia
łalności studenckich kół nauko
wych UP. W poprzednim roku 
wzięło udział w przeglądzie 
15 kół naukowych zarejestro
wanych na Uczelni. Jury, które
mu przewodniczył prof. Roman 
Malarz — Prorektor ds. Stu
denckich i Współpracy z Oświa
tą, przyznało nagrody pienięż
ne, z przeznaczeniem na dzia
łalność statutową, dziewięciu 
kołom naukowym. Suma na
gród wyniosła 9000 zł. W nad
chodzącym roku akademickim 
liczymy na jeszcze większe za
angażowanie kół naukowych.

W ramach akcji „Bakałarz 
dla studenta” przez cały rok 
akademicki studenci przeby
wający w klubie będą mieli 
możliwość darmowego korzy
stania z bezprzewodowego In
ternetu. W klubie zainstalowa
ny jest 42calowy telewizor 
LCD, do którego doprowadzo
ny został sygnał stacji TVN 24, 
dzięki czemu wszyscy goście 
mogą na bieżąco śledzić wia
domości z kraju i ze świata. 
Zainstalowaliśmy dodatkowo 42
calowy monitor LCD, prezentu

jący ofertą edukacyjną i szko
leniową Uniwersytetu Pedago
gicznego. Klub dysponuje rów
nież pro fesjonalnym sprzętem 
mu zycz nym oraz sceną, dzięki 
czemu grupy studenckie mają 
możliwość organizowania spek 
takli teatralnych oraz koncer
tów. 

Wszystkich, którzy pragną 
się przygotować do pracy ani
matora kultury, zapraszamy do 
współpracy z klubem przy orga
nizowaniu różnorodnych przed
sięwzięć. W Bakałarzu można 
nabyć cenne doświadczenie, po 
trzebne w przyszłej pracy, i jed
nocześnie uzyskać dodatkowe 
punkty przy ubieganiu się o sty
pendium rektora dla najlep
szych studentów.

Serdecznie zapraszamy pra
cowników i studentów Uniwersy
tetu Pedagogicznego do prezen
tacji swojego dorobku naukowe
go i artystycznego w klubie Ba
kałarz. Zapewniamy pomoc or
ganizacyjną oraz miłą atmosfe
rę. 

Aktualne informacje można 
znaleźć na naszej stronie inter
netowej: www.bakalarz.krakow.
pl
 
 
Klub Studencki „Bakałarz”
ul. Ingardena 4
30060 Kraków
tel.: 12 6626663
email: bakalarz@up.krakow.pl;
klub.bakalarz@gmail.com
www.bakalarz.krakow.pl

 
Łukasz Bandoła 

Kierownik Klubu Studenckiego 
„Bakałarz”

Cudze chwalicie...
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Nowinki Kół Naukowych 

Koło Naukowe Fizyków „Pozyton” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, fot. Elżbieta Dudek
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CO BęDZIe Z Tą fIZyKą?

Jest źle...
Media grzmią już od kilku lat o rze
komym niedoborze „specjalistów fa
chowców”, analitycy straszą, że niedłu
go w Polsce nie będzie miał kto budo
wać mostów, reforma szkolnictwa bez 
skrupułów obcina liczbę godzin mate
matyki i fizyki do minimum. A my? My 
po prostu studiujemy fizykę.

A ONI JAKBy W SWOIM śWIeCIe…

Taki specyficzny naród ci fizycy. Kory
tarze czwartego i piątego piętra opisa
ne jako „Instytut Fizyki” na naszej Uczel
ni albo świecą pustkami, albo są zatło
czone geografami bądź politologami. 
Nas, studentów fizyki, jest mało. I to nie 
tylko problem krakowskich uczelni, pol
skiego środowiska akademickiego, ale, 
niestety, całej naukowej Europy. Na 
przebłyski sławy może liczyć astrono
mia, która wzbudza wśród społeczeń
stwa emocje. Loty kosmiczne, spadają
ce gwiazdy i plotki o UFO jeszcze do 
niedawna wystarczały, by o astronomii 
mówiło się powszechnie. Dziś, żeby stu
diować, fizykę trzeba się skusić na wy
sokie stypendium kierunku zamawiane
go. Innych powodów brak. No, chyba 
że się jest pasjonatem…, bo ci, którzy 
na fizykę idą z przypadku albo dlatego, 
że „tak wyszło”, nie zostają zwykle dłu
żej niż jeden semestr. Żeby studiować 
fizykę, nie wystarczy przychodzić na za

jęcia i zaliczać kolokwia w terminie. 
Trzeba mieć tyle samozaparcia, żeby 
wręcz do upadłego liczyć całki i podej
mować absurdalne próby rozwiązania 
i n n y m  sposobem zagadnienia prze
wodnika z prądem poruszającego się 
po szynach, poruszającego się! 

ŻyJą!

Wbrew pozorom studenci fizyki mają 
się dobrze. Czasem brakuje dla nich 
sali, gdy chcą się spotkać na walnym 
zebraniu koła naukowego, ale to nic 
nie szkodzi. Od kilku lat obstawiamy 
stoisko w czasie Dni Otwartych Uniwer
sytetu Pedagogicznego, a także Tar
gów Pracy. Nie brakuje nas także na 
Krakowskim Festiwali Nauki. W tym 
roku naszą obecnością wspieramy mło
dziutkie Pogórzańskie Atrakcje Nauko
we, które w Łużnej odbywały się dopie
ro po raz drugi, a już ich uczestnicy mo
gli zabrać do domów przygotowane 
wraz ze studentami IF UP modele zega
rów słonecznych, teleskopów czy obro
towe mapki nieba. Mamy też własne 
zainteresowania i pomysły na zaistnie
nie w świecie. To wszystko jednak jest 
na drugim planie. Na pierwszym ciągle 
zostaje czysta fizyka…
 
Szukaj nas na pustych korytarzach 
IF UP bądź pisz na adres: skn.pozy
ton@gmail.com

Elżbieta Dudek 
Studentka III roku fizyki UP

Z cyklu Nowinki fizyczne

POWITANIE

Nowinki Kół Naukowych 

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Tradycyjnie i jak co roku  ■
z dreszczykiem emocji stawiamy sobie te trudne pytania…
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„Wehikuł Czasu — Magazyn Studenc
kiego Koła Naukowego Historyków 
Uniwersytetu Pedagogicznego” powstał 
w 2004 r. Inicjatorem stworzenia czaso
pisma był dr Hubert Chudzio oraz gru
pa studentów zrzeszonych wówczas 
w Studenckim Kole Naukowym History
ków. Nazwa czasopisma oczywiś cie na
wiązuje do określenia maszyny umożli
wiającej przenoszenie się w czasie. Ma 
charakter symboliczny, ma się kojarzyć 
z podróżą w dawne wieki z punktu wi
dzenia historyków. Nazwa nawiązuje 
także do tytułu piosenki Ryszarda Ried
la Wehikuł czasu.

Profil czasopisma jest z założenia 
popularnonaukowy i naukowy. Głów
nym jednak celem, który przyświeca re
dakcji, jest popularyzowanie historii 
i zachęcanie studentów do rozwijania 
swoich zdolności pisarskich oraz zain
teresowań danymi tematami. Na po
czątku w czasopiśmie istniały stałe 
działy: Z życia Koła, Teka historyka woj- 
skowości czy Nowożytność itp. Obecna 
redakcja zrezygnowała z działów, częś
ciowo ze względu na brak artykułów te
matycznych do każdego numeru. Od
tąd pismo wypełnia w całości tematyka 
ogólnohistoryczna, uporządkowana chro
nologicznie. Stałymi elementami są wia
domości o bieżącej działalności Koła 
oraz wywiady z gość mi „Wehikułu”.

Początki pisma były — jak to zwykle 
bywa — trudne. Nakład nie przekraczał 
50 egzemplarzy, przy ośmiu stronach 
w formacie A4. Czasopismo powielano 
wówczas na kserokopiarce. Z czasem 
nakład rósł, a skład redakcji zmieniał 
się zwykle co dwa kolejne numery. Do
chodziło do dużych przerw w wydawa
niu czasopisma. Obecna redakcja dzia
ła już dwa lata i wydała cztery kolejne 
numery. Do największych sukcesów moż
na zaliczyć uzyskanie numeru ISSN 
(Międzynarodowy Znormalizowany Nu
mer Wydawnictwa Ciągłego) 20819439, 
co niewątpliwie podnosi rangę czasopis
ma. Udało się także doprowadzić tego, 
że magazyn drukowany jest w dru kar
ni z prawdziwego zdarzenia, w nakła
dzie 500 egzemplarzy, przy objętości 38 
stron. Ze względu na współpracę SKNH 
z wieloma instytucjami przeprowadza
my wywiady z róż nymi znanymi osoba
mi. Niedawno udało się nam przepro
wadzić wywiad z wojewodą ma łopols
kim Stanisławem Kracikiem. Niestety, 
„Wehi kuł Czasu” często boryka się 
z prozaicznymi problemami, choćby ta
kimi, jak brak zainteresowania studen
tów publikowaniem na łamach pisma, 
a także częstotliwość wydawania — 
dwa razy w roku. Obecnie redakcja 
planuje wydanie numeru podwójnego 
w okolicach listopada–grudnia, stwo

Pisma studenckie Uniwersytetu Pedagogicznego

Przegląd pism studenckich

„Studens Scribit” jako najmłodsze z uczelnianych czasopism przedsta- ■
wia swoich starszych kolegów — inne działające na naszej Uczelni pisma 
studenckie. Doliczyliśmy się czterech takich gazet wydawanych w formie 
papierowej. Ich redaktorom postanowiliśmy zadać następujące pytania: 
1. Kto był inicjatorem powstania pisma? Jak kształtował się jego profil? Kto 
był pomysłodawcą tytułu i do czego on nawiązuje? 2. Co uważasz za naj-
większy sukces pisma, a co za jego porażkę? 3. Jak wyobrażasz sobie ob-
chody najbliższego jubileuszu Waszej gazety? Poniżej o wydawanych przez 
siebie pismach mówią: historycy, rusycyści i politolodzy.

 
Redakcja „Studens Scribit”



15

rzenie strony internetowej umoż
liwiającej czy ta nie archiwal
nych numerów „WCz”, a także 
utworzenie cyfrowych kopii. Ju
bileuszowe wydanie magazynu 
jest jeszcze odległe w czasie, 
ale z całą pewnością dołożymy 
wszelkich starań, aby numer 
15 był czytany z zainteresowa
niem i miło wspominany, a ko
lejne numery — wyczekiwane.

 
Krzysztof Śmigielski

 
Pomysł wydawania pisma „you- 
-ro diwyj” zrodził się wśród 
studentów. Inicjatorami przed
sięwzięcia byli słuchacze pią
tego roku filologii rosyjskiej: 
Dariusz Gancarz (obecnie ad
iunkt w Instytucie Neofilologii) 
oraz Dawid Bełdowski. Pis mo 
od początku swojego istnienia 
poświęcone było zagadnieniom 
kulturalnym. W artykułach i fe
lietonach studenci pisali o ro
syjskiej literaturze, kinie i tea
trze, poruszali także kwestie 
związane z historią i obyczajo
wością Rosjan. Tytuł pisma wy
myślili wspomniani D. Garn
carz i D. Bełdowski. Nazwa ga
zety nawiązuje do znanej w pra 
wosławnej Rosji postaci „jurodi
wego”, czyli „bożego szaleńca”, 
zwanego też „świętym idiotą”. 
Łamał on wszelkie bariery kul
turowoobyczajowe, bu rzył po
rządek otaczającego go świa
ta. Poddawał w wątpliwość to, 
co zdawało się pewne, i wpra
wiał w zdumienie nad tym, co 
zwyczajne. Był demaskatorem, 
który szokując, pobudzał do 
zmiany. Uważano, że ma szcze
gólny kontakt z Bogiem. Chcie
libyśmy, by nasz „Yourodiwyj” 

też w jakiś sposób zmieniał 
uczelnianą codzienność.

Za godny uwagi uznajemy 
fakt, iż nasze pismo jest nie
przerwanie wydawane już od 
wielu lat. Przygotowaniem każ
dego numeru gazety zajmuje 
się Koło Naukowe Rusycystów. 
Niezmiennie staramy się, by ga
zeta wychodziła przynajmniej 
raz w semestrze, a każde wyda
nie osiągało nakład około 60 
egzemplarzy. Wśród studentów 
naszego instytutu pismo rozcho
dzi się jak ciepłe bułeczki i to 
właśnie uważamy za sukces pi
sma. Jeśli inni czerpią przyjem
ność z lektury, to widzimy, że 
nasz wysiłek ma sens. A może 
ktoś przypadkiem odkryje nowe 
tereny eksploracji, problemy do 
zgłębienia? Wydawanie gazety 
przynosi wiele satysfakcji, nie 
mówiąc już o ko rzyściach osobi
stych. Praca w zespole „You
rodivego” daje nam możliwość 
nabywania nowych umiejętno
ści i ich rozwijania, a także — 
co bardzo ważne — nawiązy
wania cennych przyjaźni. To 
również swego rodzaju sukces.

Szykujemy się już do wyda
nia jubileuszowego numeru na
szej gazety, który będzie miał 
charakter wspomnieniowopod
sumowujący. Chcielibyśmy tak
że zaprosić do panelu dyskusyj
nego dawnych redaktorów „You  
rodivego”. Wielu z nich nadal 
rozwija się literacko, organizuje 
ciekawe projekty kulturalne, 
współpracuje z instytucjami zza 
wschodniej granicy. Mamy na
dzieję, że chętnie podzielą się 
z nami swoimi doświadczeniami.

Ewa Kasińska 
Angelika Maciąg

Przegląd pism studenckich
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Co roku w okresie wakacyjnym liczba 
zwierząt w schroniskach dramatycznie 
wzrasta. A ja co rok zastanawiam się, 
ile jeszcze czasu i wysiłku trzeba, by lu
dzie przestali traktować zwierzę jako 
element wyposażenia domowego, odro
binę bardziej kłopotliwy niż stara kana
pa. Co roku słyszę o osobach, które 
szukają sposobu, by pozbyć się psa lub 
kota na wakacje. Mają do dyspozycji 
psie hotele lub opiekunów do wynaję
cia, ale na takie propozycje reagują 
niezadowoleniem. Nie chcą płacić za 
zwierzę, przecież wczasy już tyle kosz
towały, więc jak to, jeszcze mamy wyda
wać na psa? Gdzież tam, schronisko 
tańsze. Większość z nich nie ma nawet 
odwagi samodzielnie zawieźć tam swe
go pupila. Wolą kopnięciem pozbyć się 
zwierzęcia z samochodu lub przywią
zać do drzewa w lesie, wszak drzewo 
nie spojrzy na człowieka z wyrzutem 
i pogardą, w przeciwieństwie do pra
cownika przytułku dla bezdomnych 
zwierząt. Wiele z tych porzuconych 
stworzeń nie ma nawet tyle szczęścia, 
by trafić do schroniska — konają z gło
du, odepchnięte i zapomniane gdzieś 
daleko w lasach lub przejechane na 
nieznanych im drogach.

Wystarczyłoby trochę więcej odpo
wiedzialności, trochę więcej pomyślun
ku, by zwierzęta dostały to, na co zasłu
gują — miłość i bezpieczeństwo, a nie 
śmierć lub kąt śmierdzącego boksu oto
czonego kratą.

W schroniskach zawsze jest ciasno. 
Są przepełnione, a jednak wciąż trafia
ją tam nowi mieszkańcy. Statystyki 
Głównego Inspektoratu Weterynarii są 
przerażające — liczba zwierząt w schro
niskach z roku na rok dramatycznie 
wzrasta. W 2001 r. w schroniskach na 

terenie całej Polski przebywało 17 tys. 
psów, w r. 2008 było ich trochę ponad 
93 tys., a w 2009 r. — 113 tys., czyli 
o 20 tys. więcej! Nie lepiej jest z kotami: 
w 2001 r. było ich w schroniskach jedy
nie 3 tys., zaś w 2009 roku prawie 
20 tys. Należy zaznaczyć, że bardzo 
wiele schronisk nie przyjmuje kotów, 
które mimo wszystko lepiej sobie radzą 
na wolności niż bezpańskie psy i stano
wią mniejsze zagrożenie dla człowieka. 
Obecnie różne fundacje i organizacje 
zajmujące się prawami zwierząt podej
mują działania mające na celu ochro
nę kotów wolno żyjących: bezpłatną 
sterylizację, dokarmianie oraz zapew
nienie schronienia, takiego choćby jak 
otwarte okienka piwnic osiedlowych. 

Gdy byłam młodsza myślałam, że 
w schroniskach przebywają bezpańskie 
psy oraz koty złapane przez hyclów 
i czekają tam, aż ktoś zechce je przy
garnąć i pokochać. Teraz wiem, że 
znaczna część tych zwierząt trafiła do 
schroniska za sprawą swych właścicie
li, którzy po prostu znudzili się nimi. Są 
tam zwierzęta kupione, by zaspokoić 
kaprys dziecka, i porzucone, gdy poto
mek przestał interesować się nową za
bawką. Są zwierzęta oddane przez lu
dzi, którzy uznali, że dorosły pies jest 
dużo mniej słodki od szczeniaczka. Po
zbywają się zwierząt ludzie, którzy nie 
zdają sobie sprawy, jak wiele czasu 
oraz poświęcenia wymaga opieka nad 
zwierzakiem, i których to zadanie zwy
czajnie przerosło. Oddaje się też zwie
rzęta, które w rozumieniu właścicieli do 
niczego już się nie nadają — psy stare, 
kalekie lub chore, niezdolne do pilno
wania domu. Tych zwierzaków jest jed
nak znacznie mniej. Ludzie, którzy nie 
mają oporów, by zwierzę całe życie 

Otwórz oczy

CZŁOWIEK — TO BRZMI DUMNIE?
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trzymać na łańcuchu przy podwórku, 
gdzie jedynym jego schronieniem jest 
licha buda, nie mają też oporów, by ta
kiego psa zabić, gdy przestanie być 
przydatny. W końcu pies został stworzo
ny po to, by służyć człowiekowi. Nie ma 
duszy. Nie czuje. Można się go pozbyć, 
wyrzucić jak bezużyteczny przedmiot.

Równocześnie wszyscy ci ludzie są 
jakoś dziwnie przekonani o tym, że ste
rylizacja to wielka krzywda dla zwierzę
cia. Nie jest naganne utopienie szcze
niaków w rzece, porzucenie ich na pew
ną śmierć czy oddanie do schroniska, 
lecz zapobieżenie ich narodzeniu toż to 
przecież grzech przeciw naturze! Dzię
ki takiemu myśleniu na świecie jest co
raz więcej zwierząt bezpańskich. Bra
kuje ludzi, którzy mogliby je przyjąć 
pod swój dach i pokochać, dlatego też 
mury schronisk pękają w szwach. To 
my, ludzie, udomowiliśmy zwierzęta i na 
nas teraz spoczywa odpowiedzialność 
za ich los, o czym wielu z nas, niestety, 
nie pamięta lub nie chce pamiętać. Pro
blem sterylizacji dotyczy zwłaszcza ko
tów wolno żyjących, które mnożą się 
w zastraszającym tempie. Wielu wetery
narzy podpisuje umowy z Towarzy
stwem Opieki nad Zwierzętami i wyko
nuje sterylizację za darmo. Wystarczy 
jedynie złapać kotkę i dostarczyć do le
karza, zazwyczaj jednak, gdy usiłuję 
coś takiego zrobić, starsze panie, do
karmiające koty na osiedlu, podnoszą 
krzyk, że to się nie godzi, że okalecza
my zwierzęta.

Byłam kiedyś świadkiem pewnej sy
tuacji, która na długo zostanie w mej pa
mięci. Zeszłego lata znalazłam pod sa
mochodem na osiedlu pięć kocich ose
sków, których matka siedziała obok, z ja
kiegoś powodu jednak nie chciała się 
nimi zająć. Wezwany pracownik Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzętami zabrał 
kocięta, lecz aby dać im szansę przeży
cia, trzeba było złapać również i matkę, 

w przeciwnym razie kocięta czekało 
uśpienie — nie były jeszcze zdolne do 
samodzielnego życia. Wraz z koleżanką 
i tymże panem przez długi czas próbo
waliśmy zaczaić się na kotkę, która tuż 
po porodzie była przerażona i bardzo 
płochliwa. Kiedy już prawie ją mieliśmy, 
z balkonu nieopodal wychyliła się star
sza kobieta. Zaczęła krzyczeć, że to jest 
jej kotka, że nie pozwoli jej schwytać i za
brania dotykać zwierzęcia. Pracownik 
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, 
wysłuchawszy krzyków i obelg rzuca
nych pod swoim adresem, uznał, że sko
ro kotka należy do pani, to i kocięta są 
jej własnością, więc do tej kobiety nale
ży zaopiekowanie się maleństwami. 
Krzycząca staruszka szybko zmieniła 
front, stwierdzając, że to jednak nie jest 
jej kotka, a ona ją tylko dokarmia, lecz 
na schwytanie zwierzęcia nadal nie wy
raża zgody. Zgoda jednak nie była nam 
już potrzebne — krzyki pani z balkonu 
skutecznie wypłoszyły kotkę i złapanie jej 
stało się niemożliwe, na skutek, czego 
pięcioro niczemu niewinnych kociątek 
straciło tej nocy życie. Można było je ura
tować, wystarczyło jedynie trzymać mat
kę blisko nich. Niestety, na nic zdały się 
tłumaczenia i prośby, starsza pani oskar
żyła nas o maltretowanie zwierząt, po 
czym głośno zatrzasnęła drzwi balkonu.

Takich ograniczonych ludzi jest wie
lu, choć wydaje się, że to tylko spora
dyczne przypadki, zdarzające się wśród 
starszych osób, wychowanych w innych 
czasach. Podam jednak inny przykład. 
Nie tak dawno dowiedziałam się, że oj
ciec mojego znajomego pozbawił życia 
psa swojego sąsiada. A dlaczego? Bo 
ów pies zakradł się do szopy z królika
mi i wszystkie uśmiercił. Zwierzę już kil
ka razy tego próbowało, więc można 
było zapobiec tragedii, dzwoniąc po 
kogoś z Towarzystwa Opieki nad Zwie
rzętami bądź na policję z prośbą o in
terwencję u właściciela psa. Można też 

Otwórz oczy
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było już po fakcie wymóc na właścicie
lu zwrot wartości zabitych królików wraz 
z odszkodowaniem, bo ojciec znajome
go hodował je dla zysku, nie z miłości. 
Ten człowiek jednak czekał, aż psu 
w końcu się uda, po czym z zimną 
krwią zakatował go kijem. A mój znajo
my, syn kata, stał obok, przyglądał się 
i nie widział w tym nic złego, nie za
reagował, nie sprzeciwił się. Co więcej, 
potem ze śmiechem opowiadał o tym 
na imprezie i stąd dowiedziałam się 
o wszystkim.

Przeraża mnie takie podejście ludzi 
do zwierząt, oparte na ograniczonym 
myśleniu i „mądrościach ludowych”, prze
kazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Przerażają mnie ludzie, którzy twier
dzą, że kot, który ma już siedem lat, jest 
stary. Mało kto wie że kot w normalnym, 
domowym środowisku jest w stanie spo
kojnie dożyć dwudziestu, a nawet dwu
dziestu pięciu lat, i nie ma w tym nic 
dziwnego. Ludzie w kółko powtarzają 
bzdury, że kot zawsze znajdzie drogę 
do domu, nieważne — w deszczu, śnie
gu czy w burzy. Gdy zwierzę się zgubi, 
często go nikt nawet nie szuka. A jeśli 
nie wrócił? Pewnie znalazł nowy dom. 
I nikt nie pomyśli o tym, że kotu mogło 
stać się coś złego. Kolejna bzdura to 
twierdzenie, że kot zawsze spada na 
cztery łapy, niezależnie od wysokości, 
co jest równie bliskie prawdy, jak to, że 
bocian uwielbia jeść żaby. Miałam ko
leżankę, która lubiła opowiadać o tym, 
jak jej kot trzy razy spadł z czwartego 
piętra i nic mu się nie stało. Bardzo ją 
zdziwiło to, że za czwartym razem kot 
jednak nie przeżył. Nie rozumiała, że 
wcześniej jej pupil miał wielkie szczęś
cie i fakt, iż trzykrotnie pozostał przy ży
ciu po takim upadku, był czymś wyjąt
kowym.

W Internecie co rusz pojawiają się 
coraz bardziej szokujące filmiki: trzylet
nie dziecko uderzające kotem o ścianę, 

dziewczynka wrzucająca kocięta do 
rzeki... Niedawno czytałam artykuł 
o tym, jak pijany mężczyzna wziął ze 
schroniska psa husky, po czym przy
wiązał go za głowę do tylnego zderza
ka samochodu i jeździł z nim tak dłu
go, aż głowa zwierzęcia oderwała się 
od tułowia.

I my śmiemy nazywać się ludem cy
wilizowanym? Śmiemy mówić, że czło
wiek jest istotą stojącą w hierarchii na
tury wyżej od zwierzęcia? Człowiek ma 
umysł, ale nie powinien się nim szczy
cić, jeśli wykorzystuje go do zadawania 
cierpienia. Zwierzęta zabijają wtedy, 
gdy są głodne lub gdy czują zagroże
nie, człowiek zaś potrafi zabijać dla za
bawy.

Oczywiście, nikt nie ma obowiązku 
kochać zwierząt, lecz nie ma też prawa 
robić im krzywdy. A jeśli chce być ko
chającym właścicielem, powinien naj
pierw dowiedzieć się, na czym polega 
opieka nad zwierzęciem i zastanowić 
się, czy jej podoła. Możemy wyrządzić 
krzywdę zwierzęciu nie tylko wtedy, gdy 
świadomie i z premedytacją znęcamy 
się nad nim, brzemienna w skutki dla 
psa lub kota może być również nieod
powiednia opieka.

Zwierzę to nie zabawka. To żywe, 
czujące stworzenie. Tak samo jak my 
odczuwa smutek i radość, potrafi przy
wiązać się do człowieka, potrafi ko
chać. I tak samo jak my odczuwa ból. 
Dlatego jeśli następnym razem będzie
my chcieli dać dom jakiemuś żywemu 
stworzeniu, zastanówmy się dwa razy 
nad tym, czy faktycznie możemy sobie 
na to pozwolić. Zwierzęciu w schroni
sku jest źle, ale jeszcze gorzej będzie 
mu u okrutnego właściciela albo wtedy, 
gdy po jakimś czasie do tego schroni
ska wróci.

Oliwia Dąbrowska 
Studentka II roku informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa

Otwórz oczy



19

Już w październiku na terenie Małopol
ski rusza kampania społeczna „prze
TESTuj się”, poświęcona profilaktyce 
zakażeń wirusem HIV. Działania w ra
mach kampanii, wspierane przez sa
morządy studenckie, skierowane będą 
głównie do studentów uczelni wyższych 
z województwa małopolskiego. Organi
zatorem kampanii jest Stowarzyszenie 
MANKO z Krakowa.

Kampania „przeTESTuj się” to kon
tynuacja ogólnopolskiej kampanii „Ryzy 
 KOchania”, przeprowadzonej w 2009 r. 
Skierowana jest do osób w wielu 18–29 
lat. To głównie studenci, osoby młode, 
skłonne do ryzykownych zachowań sek
sualnych. Kampania ma wymiar pro
mocyjny i edukacyjny, a jej głównym ce
lem jest propagowanie odpowiedzial
nego stylu życia oraz podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie za
grożeń związanych z ryzykownymi za
chowaniami seksualnymi.

„Przez zwiększanie świadomości za
grożeń oraz promowanie potrzeby wy
konywania testów na obecność wirusa 
HIV chcemy zapobiec wzrostowi zaka
żeń oraz zwiększyć ich wczesną wykry
walność — mówi Joanna Łasocha, ko
ordynatorka kampanii. — Statystyki 
alarmują, że w zastraszającym tempie 
wzrasta liczba zakażeń, szczególnie 
wśród młodych ludzi, dlatego tę grupę 
uczyniliśmy głównymi odbiorcami kam
panii”. 

Od 1985 r. w Polsce stwierdzono po
nad 14 tys. zakażeń wirusem HIV. Oka
zje się jednak, że liczba nosicieli może 
być znacznie większa.

Zdaniem Komisji Europejskiej nawet 
do 70% Polaków zarażonych HIV nawet 
o tym nie wie! W związku z tym realna 
liczba przypadków może sięgnąć na
wet 35 tys.

W Polsce wirus HIV dotyka przede 
wszystkim ludzi młodych — największą 
liczbę nowych przypadków notuje się 
w grupie wiekowej poniżej trzydzieste
go roku życia, co więcej — z roku na 
rok obserwuje się coraz większą liczbę 
zakażonych kobiet. 

Tak duży odsetek zachorowań wśród 
młodych ludzi wynika przede wszystkim 
z tego, że z braku świadomości i pod
stawowej wiedzy na temat niebezpie
czeństwa zarażenia się wirusem HIV, 
częściej podejmują oni ryzykowne za
chowania seksualne, nie stosując za
bezpieczenia.

Jedną z metod walki z epidemią 
HIV, a jednocześnie najlepszym sposo
bem zadbania o zdrowie swoje i osób 
najbliższych jest poznanie własnego 
statusu serologicznego i poszerzenie 
wiedzy na temat możliwości zakażenia. 
Do tej pory nie wynaleziono ani szcze
pionki przeciw HIV, ani leku, który może 
pokonać wirusa, dlatego właśnie profi
laktyka i unikanie sytuacji, w których 
może dojść do zakażenia, to właściwie 

Życie to nie gra

Kampania społeczna 

Studia to skok w dorosłe życie, bez wymówek, ograniczeń, ciągłego nad- ■
zoru rodziców. W nowym mieście można zrobić więcej, mocniej, odważ-
niej. Możliwość poznania nowych ludzi i imprezowanie to dla większości 
młodych osób kwintesencja studiowania. Za beztroską zabawę możemy 
jednak zapłacić ogromną cenę. Trzeba pamiętać, że życie to nie gra i nie 
warto ryzykować
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jedyne metody zabezpieczenia się przed 
utratą zdrowia. 

„W ramach kampanii na uczelniach 
wyższych Małopolski zorganizujemy cykl 
spotkań ze studentami. Podczas spotkań 
postaramy się przekazać wszystkim rze
telną wiedzę o HIV i AIDS. Głównym ce
lem naszych działań będzie jednak na
mówienie młodych ludzi do przeprowa
dzania testów na obecność wirusa HIV. 

Anonimowe i bezpłatne testy można wy
konać w punktach konsultacyjnodiagno
stycznych na terenie całego kraju. Listę 
punktów, har monogram spotkań i inne 
informacje o kampanii można znaleźć 
na stronie internetowej www.przetestuj.
sie” — dodaje pani Joanna. 

 
Stowarzyszenie Manko 
Organizator kampanii

Kampania społeczna 
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Zwykle budziłam się pierwsza. Ubiera
łam się bezszelestnie i niczym dacho
wiec cicho wymykałam z pełnego noc
nych oddechów pokoju. Wystarczyła mi 
tylko chwila, bym znalazła się na drew
nianym podeście domku, otoczona błę
kitnym świtem wykończonym różową 
koronką pary...

*      * 
*

Tak przez dwa tygodnie sierpnia rozpo
czynałam swój dzień, a wszystko to 
w ramach akcji „Wolontariat dla Tatr — 
z miłości do gór”. 

Pomysłodawcą programu jest Szy
mon Ziobrowski z Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, który w 2006 r. wraz z pra
cownikami innych parków uczestniczył 
w finansowanym przez rząd amerykań
ski projekcie „International Visitor Lea
der ship”. Tam przypatrywał się organi
zacji parków narodowych i wolontaria
tu, aby potem zdobytą wiedzę i umie
jętności wykorzystać w Polsce. 

Początek

Pierwszy wolontariat Tatrzańskiego 
Parku ruszył zimą 2007 r.; wzięło w nim 
udział pięciu wolontariuszy. Chętnych 
było o wiele więcej, warunkiem uczest
nictwa w projekcie było jednakże po
siadanie sprzętu skiturowego. Praca 
polegała przede wszystkim na kontro
lowaniu tras narciarskich w rejonie Ka
sprowego Wierchu. Zanim wolontariu
sze mogli do niej przystąpić, musieli 
zapoznać się z zasadami udostępnia
nia TPN dla turystyki narciarskiej i nar
ciarstwa zjazdowego. Mieli również 
okazję przejść krótkie szkolenie z oce
ny oraz systemu ustalania stopni za
grożenia lawinowego. 

Profity

Tatrzański Park Narodowy zapewnia 
darmowy nocleg i ubezpieczenie NNW. 
Dwie bazy noclegowe znajdują się u wy
lotu Doliny Kościeliskiej oraz przy drodze 

Z MIŁOśCI DO GóR

Projekt — wolontariat 

Góry stanowią jedną z najpiękniejszych ucieczek od 
nieszczęść naszego współczesnego świata. Góra to 
istota więcej niż doskonała, którą czcimy i przed któ
rą wypada jedynie spróbować zatańczyć. Królestwo 
prawdziwej wolności, mały skrawek raju.

François Florence
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do Morskiego Oka. Wolontariusz prze
chodzi na początku pobytu szkolenie 
z zakresu BHP, ochrony przyrody i zasad 
udostępniania TPN. Po podpisaniu umo
wy każda osoba otrzymuje legitymację 
uprawniającą do bezpłatnego wstępu 
na teren parku oraz mapę Tatr, zestaw 
materiałów edukacyjnych i koszulkę. 
Ochotnicy pracują pięć dni w tygodniu — 
średnio po osiem godzin dziennie. Jak 
podają statystyki TPN, przeciętna dłu
gość pobytu na wolontariacie w tym roku 
to 14 dni. 

Wolontariat to także okazja do bliż
szego poznania Tatr. Większość wolon
tariuszy spędza czas wolny od pracy, 
wędrując po górach. Zorganizowano dla 
nich kilka wycieczek przyrodniczych oraz 
prezentacji multimedialnych.

Wolontariusz i jego praca

Wolontariusze to głównie maturzyści 
i studenci, choć zgłaszają się również 
osoby starsze, na przykład emeryci. 
Większość z nich to kobiety. Pochodzą 
z całej Polski — z Gdańska, Poznania, 
Warszawy, Krakowa itd. Z Zakopanego 
i okolic w minionym sezonie zgłosiło się 
zaledwie kilka osób. 

„Rekrutację prowadziliśmy w maju 
i czerwcu. Akcja była nagłośniona me
dialnie. Czasem dziennie napływało 
kilkadziesiąt zgłoszeń. Szybko okazało 
się, że wszystkie miejsca w sezonie let
nim są już zajęte. Zadania rozdzielali
śmy na bieżąco, w zależności od po
trzeb. Staraliśmy się również dobierać 
je stosownie do umiejętności wolonta
riuszy. Ktoś na przykład zna się na 
przyrodzie, inny woli pracować przy 
komputerze z mapami numerycznymi” 
— wyjaśnia Jan KrzeptowskiSabała.

Wolontariusze pracowali głównie 
w terenie. Patrolowali szlaki, służąc tu
rystom informacją oraz zwracając uwa

gę na nieprawidłowe zachowanie. Po
magali pracownikom parku w utrzyma
niu porządku na szlaku (sprzątanie, 
malowanie oznakowań) oraz kierowa
niu ruchem turystycznym na najbar
dziej zatłoczonych trasach, na przykład 
na Giewont i na drodze do Morskiego 
Oka. Sprzątali śmieci w miejscach, do 
których nie docierały zajmujące się tym 
firmy. Pomagali też pilnować młodzieży 
w czasie wycieczek edukacyjnych. Część 
z nich prowadziła wykłady edukacyjne 
dla turystów, którzy odpoczywali nad 
Morskim Okiem oraz nad Smreczyńskim 
Stawem. „Edukatorzy” musieli wcześ
niej w siedzibie dyrekcji parku napisać 
test, który uprawniał ich do wygłasza
nia prelekcji w czasie trwania wolonta
riatu. Inni, tak jak ja, mogli pracować w 
Ośrodku.

Co dalej? 

TPN planuje dalszy rozwój wolontariatu. 
Chętni będą mogli już działać przez cały 
rok. Zainteresowanie nieodpłatną pracą 
w Tatrach jest z roku na rok coraz więk
sze. W tym roku zgłosiło się 165 młodych 
osób, z czego prawie trzy czwarte stano
wiły kobiety. W sumie na rzecz TPN wo
lontariusze przepracowali ponad 7 tys. 
godzin. Są już wśród nich tacy, którzy 
wracają w Tatry nie tylko co roku, ale 
również w czasie tych samych wakacji.

*      * 
*

Wdychasz lodowate powietrze, zacią
gasz się nim aż do pępka, potem pocie
rasz ręce i czujesz. W górach po prostu 
czujesz, że żyjesz.

 
Małgorzata Boguń 
Studentka II roku 

informacji naukowej 
 i bibliotekoznawstwa

Projekt — wolontariat 
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Kiedy powstał Krakowski Teatr Stu-
dencki „Graciarnia”? Kto był inicja-
torem tego przedsięwzięcia?

„Graciarnia” powstała w październiku 
2009 roku. Jej założycielami są Tomasz 
Smykalski i Łukasz Misiak, studenci 
Politechniki Krakowskiej. Łukasz nieste
ty opuścił grupę. Obecnie prezesem 
KTSu jest Tomek. Swoją pasję zaczął 
on rozwijać w liceum i podczas studiów 
chciał to kontynuować. Nie znalazł jed

nak teatru w którym mógłby grać, więc 
założył własny. Teraz jest nie tylko ak
torem, ale również reżyserem.

Jak KTS „Graciarnia” ewoluował od 
powstania do chwili obecnej, czym 
możecie się pochwalić?

Do grupy dołączyło wielu nowych akto
rów amatorów, którzy grając na scenie, 
spełniają swoje marzenia. W 2010 r. po
jawiliśmy się gościnnie na największym 

GRACIARNIA, 
MOJA GRACIARNIA

Ta drabina to schody do nieba, 
a ta miska pod schodami to księżyc. 
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 
a z garnków są hełmy rycerzy. 
Ale kto w te czary nie uwierzy? 
To jest teatr. 
A teatr jest po to, 
żeby wszystko było inne niż dotąd. 
Żeby iść do domu w zamyśleniu, 
w zachwycie. 
I już zawsze w misce księżyc widzieć...

Joanna Kulmowa, Po co jest teatr

Kultura — teatr

Istnieją zaledwie dwa lata, a na swoim koncie mają już kilka znaczących  ■
nagród. Pojawiają się nie tylko na wielu polskich festiwalach. Biorą także 
udział w zagranicznych przeglądach, godnie reprezentując nasz kraj. Kra-
kowski Teatr Studencki „Graciarnia” to wyjątkowa grupa, skupiająca nie-
tuzinkowe, twórcze osoby, pragnące udzielać się artystycznie. Każda z nich 
ma tu swoje miejsce i marzenia, które z zapałem realizuje.
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artystycznym festiwalu w Pol
sceFAMA jako Teatr Krakow
ski. Uczestniczyliśmy też w wy
mianie teatralnej, goszcząc 
grupę z Portugalii – Urban Out
door Theater. Ponadto repre
zentowaliśmy Polskę na mię
dzynarodowym przeglądzie te
atrów amatorskich Janus Festi
val in Pécs na Węgrzech. 

Luty 2010 r. to z kolei Prze
gląd Inscenizacji Williama Szek
spira w języku angielskim, na 
którym wystawiliśmy Miszmasz 
oraz Makbeta. W kwietniu zaś, 
w krakowskiej Grotesce odbył 
się Maraton Teatralny, gdzie 
pokazaliśmy się z Makbetem II.

Tegoroczny maj przyniósł 
nam nagrodę publiczności, otrzy 
maną za spektakl Gwałtu, co 
się dzieje! Aleksandra Fredry, 
wystawiony w ramach festiwa
lu STUK. W czerwcu natomiast, 
podczas Dni Kultury Żydow
skiej w Chmielniku, zagraliśmy 
naszą najdłuższą, bo dwugo
dzinną sztukę Dybuk Szymona 
Anskiego. 10 lipca wzięliśmy 
udział w I Ogólnopolskim Fe
stiwalu Teatrów Studenckich 
w Warszawie, ponownie ze 
sztuką Gwałtu, co się dzieje!, 
i także tym razem spektakl 
otrzymał nagrodę; zajęliśmy 
trzecie miejsce. 

Poza tym jesteśmy też ani
matorami kultury i działaliśmy 
jako wolontariusze „Projekto
ra”, prowadząc zajęcia teatral
noruchowe „Teatr od malu
cha”. 

Następnie przyszedł czas 
na kolejną edycję FAMY w Świ
noujściu i liczne akcje perfor
mansowe i flash mob.

Jak przedstawia się kwestia 
finansów, czy macie jakichś 
sponsorów? Z jakimi proble-
mami się borykacie?

Międzynarodową wymianę tea
tralną z Portugalią sponsoro
wała Unia Europejska w ra
mach projektu „Młodzież w dzia
łaniu”. Koszty związane z prze
glądem na Węgrzech pokrył 
organizator. Niestety, nie posia
damy stałego sponsora, więc 
niemal wszystkie działania 
w Polsce musimy finansować 
z własnej kieszeni. Płacimy za 
stroje, wyżywienie, rek wizyty, 
a czasem nawet za przejazdy 
i noclegi. Brakuje nam też pro
fesjonalnej sali tea tralnej. Na
sze próby, tylko dzięki życzli
wości kierownictwa akademika, 
odbywają się w sali telewizyj
nej DS „Akropol”.

Kogo zrzesza grupa, ilu człon-
ków liczy?

Jesteśmy jedynym teatrem stu
denckim w Krakowie, który zrze
sza studentów niemal wszyst
kich uczelni wyższych w tym 
mieście. Jest to kilkanaś cie osób 
z PK, UP, UJ, AWF i AGH.

W marcu tego roku odbywał 
się casting do Waszej grupy 
teatralnej. Jakich osobowoś-
ci poszukujecie? Czy odkry-
liście jakieś perełki?

Na casting zachęcaliśmy tak:

Masz teatralną pasję? Grałeś/
grałaś kiedyś w teatrze i chcesz 
to kontynuować na studiach? 
A może chcesz po prostu zacząć 
swoją przygodę z aktorstwem?! 
Zapraszamy Cię do KTS „Gra
ciarnia” czyli jedynego ogólno

Kultura — teatr
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uczelnianego teatru studenckiego w Kra
kowie!
Jesteśmy też grupą teatralnoanimacyjną. 
Poszukujemy więc także scenografów, tech
nicznych, muzyków, instrumentalistów, foto
grafów, speców od PR chcących sprawdzić 
się w swej dziedzinie i wszystkich, którzy 
chcą się realizować, a nie mają jak za
cząć. My w tym pomagamy!!! 

Każdy jest taką perełką. Liczyliśmy 
głównie na ludzi kreatywnych i takich 
udało się nam znaleźć. Przed castin
giem tworzyliśmy silny i zgrany zespół. 
Nowe osoby umocniły te więzi i wpro
wadziły twórczą świeżość.

Czy macie jakiś stały, ulubiony re-
pertuar, czy też próbujecie różnoś ci?

Próbujemy różności. Od Szekspira, 
przez Antonia Alama, po sztuki nowo
czesne i kabarety.

Do czego obecnie się przygotowuje-
cie? Jakie są Wasze plany na przy-
szłość, Wasze cele?

Po powrocie z miesięcznego tournée po 
Polsce, będziemy się przygotowywać 
do urodzin „Graciarni” , które odbędą 
się w listopadzie.

Traktujecie „Graciarnię” jako hob-
by czy też chcielibyście zawodowo 
zająć się aktorstwem?

Żadne z nas nie studiuje aktorstwa, 
a kierunki takie, jak: automatyka i robo
tyka, budownictwo, marketing. Są też 
poloniści. Nie jesteśmy profesjonalista
mi, działamy jako amatorska grupa, 
która przede wszystkim stawia na reali
zowanie swoich pasji. Każdy z nas ma
rzył kiedyś o tym, by zawodowo zająć 
się aktorstwem. Może kiedyś się uda? 
Z pewnością jednak nie robimy nicze
go dla pieniędzy czy pod publikę. Nic 
nas nie ogranicza. Działamy dla włas
nej przyjemności i satysfakcji. Marzymy 

głównie o tym, aby na stałe zapisać się 
w historii teatrów krakowskich i konty
nuować naszą działalność również po 
ukończeniu studiów.

Jak trafiłaś do zespołu, czym dla 
Ciebie jest „Graciarnia”?

Maria Buksa: W grupie znalazłam 
przypadkiem. Kolega trafił na ogłosze-
nie. Poszliśmy razem — jak się później 
okazało — na casting do Krakows kiego 
Tea tru Studenckiego. Weszłam rozdy-
gotana, kazali mi grać kiszonego ogór-
ka, który siedzi w śmierdzącym słoiku 
i próbuje wyjść. Pomyślałam: „O kur-
cze...” Skoro wymyślili coś takiego, to 
muszą to być nieźle pokręceni ludzie, 
a ja takich uwielbiam! I w ten sposób 
od półtora roku gram w najlepszej gru-
pie na świecie, z którą uczę się nowych 
rzeczy, zdobywam doświadczenie i czu-
ję się fantastycznie! 

Dorota Sarba: Ze mnie w teatrze 
śmieją się, że jestem dziewczyną na te-
lefon. Zadzwoniła do mnie Marta, która 
była na próbie i powiedziała: „Słuchaj, 
gram teatrze, teraz potrzebujemy dziew-
czyny z mocnym głosem! Wchodzisz 
w to?” odpowiedziałam „OK”. Prze-
szłam bez castingu. I tak stałam się 
częścią tej zwariowanej trupy, której nie 
zamieniłabym na nic innego, bo czuje 
się z nimi dobrze i jestem szczęśliwa.

Eliza Bielińska: O tym, że będę gra-
ła w pierwszej sztuce, dowiedziałam 
się na ławce przed akademikiem. Aku-
rat zwolniło się jedno miejsce. Pierwszy 
raz grałam karalucha. Było to dość 
dziwne doświadczenie, bo zapewne 
trudno jest zagrać owada. 

Teraz, wraz z upływem czasu, ogrom
nie się cieszę, że należę do „Graciarni”. 
Jest to świetna odskocznia od studiów 
i rzeczywistości.

Paulina Łukasik 
Studentka II roku filologii polskiej UP

Kultura — teatr
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Popularna książka Michała Majewskie
go i Pawła Reszki Daleko od miłości 
(Wydawnictwo Czerwone i Czarne, War
szawa 2011) to drugi już, po Daleko od 
Wawelu, obraz politycznej kuchni wy
brańców naszego narodu. Po Lechu 
Kaczyńskim duet dziennikarzy śled
czych „Rzeczypospolitej” wziął na war 
sztat Donalda Tuska. Wizerunek jedne
go z założycieli Platformy Obywatel
skiej i premiera RP jest, z jednej strony, 
znany uważnym czytelnikom prasy, 
z drugiej zaś — ukazany całościowo, 
z domieszką politycznej anegdoty, zda
je się być ze wszech miar zaskakujący. 
Zaskakujący o tyle, że opinie na temat 
Tuska, które dotychczas wydawały się 
li tylko publicystycznym przerysowa
niem, w książce Majewskiego i Reszki 
znajdują potwierdzenie z całą mocą.

Dorastanie premiera

Tusk jako wieloletni polityk lat III RP — 
leniwy, a prywatnie nawet zdziecinnia
ły, dojrzewał politycznie wraz ze znale
zieniem się na pozycji lidera Platformy 
Obywatelskiej, pierwszą porażką wy
borczą w 2005 r. i zwycięstwem dwa 
lata później. Majewski i Reszka odpyta
li wielu polityków z otoczenia przewod
niczącego Platformy i jego dawnych 
przyjaciół. Na podstawie zebranego 
przez dwójkę dziennikarzy materiału 
rysuje się niezwykle interesujący obraz 
tego dojrzewania. Czasy Kongresu Li
be ralnoDemokratycznego to lata szcze
nięce. Donald sypiał, kiedy chciał i jak 
długo chciał. Wieczorami pił wino i oglą
dał mecze. W domu bywał nieznośny 

i gdyby nie żona, najprawdopodob 
niej nie starczyłoby mu animuszu, aby 
w 2001 r. podjąć poważną grę politycz
ną. Sromotna porażka w wyborach par
lamentarnych i prezydenckich zmieniła 
Tuska diametralnie. Zaczął codzienne 
ćwiczenia fizyczne, więcej czytał, pra
cował także nad swoim wizerunkiem. 
Efekt? Wygrane wybory parlamentarne 
w 2007 r. i całkowita dominacja PO 
w późniejszych elekcjach: do Parlamen
tu Europejskiego, prezydenckiej i samo
rządowej.

Czy jednak premier Donald Tusk 
jest rzeczywiście zupełnym przeciwień
stwem chłopięcego Donalda z Kongre
su LiberalnoDemokratycznego? Niezu
pełnie. Szef Platformy z pewnością stał 
się w polityce bardziej cyniczny i twar
dy, na co wpłynąć miała, wedle tezy 
autorów Daleko od miłości, historia 
z „dziadkiem z Wehrmachtu”. Wyszu
kanie przez Jacka Kurskiego podczas 
toczącej się kampanii prezydenckiej 
w 2005 r. informacji o tym, że dziadek 
Tuska służył przez pewien czas w okre
sie drugiej wojny światowej w niemiec
kiej armii, było dla polityka z Gdańska 
szokiem. Przede wszystkim zaś nauczy
ło go, że gra polityczna jest bezwzględ
na i cyniczna. I choć wiele wskazuje na 
to, że działania Kurskiego nie były 
uzgodnione ze sztabem Lecha Kaczyń
skiego, to jednak nauka, którą odebrał 
wtedy Tusk, przyniosła efekty. To, że 
odrobił lekcję, pokazały najlepiej jego 
reakcje na aferę hazardową czy fiasko 
śledztwa w sprawie katastrofy smoleń
skiej. Prywatnie Tusk też dojrzał. Nie 
był już trzecim dzieckiem swojej żony, 

Daleko od polityki
Lektura na jesień

Skoro idolem politycznym staje się ktoś, kto zręcznie posługuje się analogia- ■
mi do podwórkowych pojedynków, ale mniej zręcznie dba o interes państwa 
i jego reformę, to musi to świadczyć o pewnym kryzysie wartości w czasach 
nam współczesnych.
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ale wydoroślał do tego stopnia, że uro
cze tabloidowe zdjęcia dziadka Donal
da z wnuczkiem na rękach nie powinny 
wcale dziwić. Czy jednak oznacza to, 
że odmieniony polityczną porażką i ko
lejnymi zwycięstwami premier zasługu
je na miano męża stanu? Na podstawie 
opisu strategii sprawowania władzy 
przez Tuska, którego z werwą dokonali 
dwaj dziennikarze „Rzeczypospolitej”, 
postawić można zgoła odmienną tezę.

Buszujący w zbożu

Premier Tusk obawia się wielkich re
form, obawia się, że negatywnie zapi
sze się na kartach historii, obawia się 
porażki starciu z Kaczyńskim, obawia 
się, obawia się, obawia… No właśnie. 
Szef rządu nieustannie się czegoś oba
wia, przed czymś się wycofuje. Nie stać 
go na to, by wziąć na siebie za coś od
powiedzialność, podjąć męską decyzję, 
by to i to zmienić, to i to zreformować. 
Strategia ścibolenia, której tak Tusk 
hołduje, to niestety pokaz strachu i nie
dojrzałości. Wszak od premiera rządu 
wymaga się więcej niż myślenia o Pol
sce „tu i teraz”. Niestety, obraz Tuska, 
jaki przedstawiają Majewski i Reszka, 
to obraz młodzika przerażonego doro
słością. Reform nie rusza, bo Polacy go 
znienawidzą, a w zamian za to bazuje 
albo na tzw. wrzutkach medialnych 
w stylu deklaracji bezwzględnej walki 
z kibolami, z których i tak niewiele wy
nika, albo na nieustannym drażnieniu 
poprzedniego prezydenta RP śp. Lecha 
Kaczyńskiego. Styl pracy Tuska opiera 
się na odwlekaniu poważnych decyzji 
przez wiele dni, dopóki nóż nie wylądu
je mu na gardle. Wtedy zaczyna wszyst
ko gorączkowo analizować i przygo
towywać się. Niczym uczeń przed kla
sówką.

Jeżeli politykę pojmujemy jako dzia
łanie na rzecz dobra wspólnego, to Tusk 

o dobru wspólnym nie myśli w zasadzie 
wcale. Jego niedojrzałość wyraża się 
w niezdolności do podjęcia ryzykownych 
decyzji, w obawie przed odpowiedzial
nością. Jest jak dojrzewający i zagubio
ny bohater powieści Salingera Buszują-
cy w zbożu. Ani dobry uczeń, ani odpo
wiedzialny facet. Można oczywiście po
wiedzieć, że Tusk znakomicie potrafi 
utrzymywać się przy władzy. Owszem, 
polityka to także sztuka utrzymywania 
się przy władzy, ale rozumienie polityki 
jedynie w ten sposób w świecie zdomino
wanym przez medialną rzeczywistość 
jest wielce niebezpieczne. Opisywany 
przez Majewskiego i Reszkę Tusk jest 
tego najlepszym przykładem. Człowiek 
o wielu obliczach — raz intelektualista, 
innym razem brutalny samiec alfa, czło
wiek niemający żadnych ambicji poza 
utrzymaniem się przy władzy za wszelką 
cenę. Przez rzesze Polaków został okrzyk
nięty mężem stanu i najlepszym premie
rem po 1989 r. Jest to dowód nie tylko na 
niebezpieczeństwo wszechobecnej me
dialnej rzeczywistości, ale także na kry
zys męskości we współczesnych cza
sach. Skoro idolem politycznym staje się 
ktoś, kto zręcznie posługuje się analo
giami do podwórkowych pojedynków (na 
przykład zachęcając do debaty przedwy
borczej Jarosława Kaczyńskiego słowa
mi: „Jeśli jest się na podwórku solo, to się 
nie udaje, że mama woła na obiad”), ale 
mniej zręcznie dba o interes państwa 
i jego reformę, to musi to świadczyć 
o kryzysie wartości w obecnych czasach, 
a zwłaszcza tych wartości, które przekła
dają się na polityczne opinie i wybory.

Te i wiele innych wniosków można 
wysnuć z politycznego „śledztwa” prze
prowadzonego przez Reszkę i Majew
skiego. I choćby dlatego warto sięgnąć 
po ich książkę, napisaną ciekawie i no
watorsko. 

Krzysztof Gędłek 
Student II roku SUM politologii UP

Lektura na jesień
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Najwspanialsi fani na globie

O tym, że koncert U2, który odbył się 
dwa lata temu w Chorzowie, był wyjątko
wy i na długi czas pozostanie w pamię
ci fanów, nie trzeba chyba mówić. Dwie 
rzeczy najbardziej utkwiły mi w pamięci. 
Pierwsza — to jak podczas piosenki New 
Year’s Day, do której inspiracją był ruch 
„Solidarności”, publiczność uformowała 
w polską flagę białe i czerwone koszul
ki. Drugi niezapomniany moment — to 
chłopak, który oświadczył się swojej uko
chanej pod koniec utworu One, w pięk
nej scenerii, przy wyłączonych światłach. 
Słuchacze z migającymi komórkami wy
glądali w tych ciemnościach jak gwiazdy 
na Mlecznej Drodze, na telebimie poja
wił się księżyc. „Scena jak z filmu, gdy
by ta dziewczyna się nie zgodziła wyjść 
za tego chłopaka, to ja bym to zrobiła” 
— opowiada Asia Zembaczyńska, wiel
ka fanka U2.

Film to efekt działań kilkunastu osób, 
pod przewodnictwem Jędrzeja Majki. 
W sumie zebrano 23 utwory z 40 ama
torskich kamer, od osób, które uczestni
czyły w chorzowskim koncercie.

Na DVD można obejrzeć ponad 
dwie godziny wspaniałego widowiska. 
Nagranie zaczyna się wraz z początku 
koncertu i kończy wraz z zejściem ze 
sceny Bono, Larry’ego, Adama i The 
Edge’a. Ponadto w dodatkach jest nie
spodzianka — występ Snow Patrol, któ
ry zagrał przed U2. Bonusem jest też 
powitanie Bono i reszty zespołu na lot
nisku przez czekających na nich fanów 
oraz nagranie New Year’s Day z Frank
furtu — mówi Dawid Kurczek z Krako
wa, moderator forum fanowskiego.

Twórcy DVD chcą, aby dzięki temu 
nagraniu każdy fan i niefan mógł zoba
czyć koncert ponownie lub po raz pierw

Kultura — muzyka 

Wierni fani.  
Zdjęcie ze strony 
u2site.com

Polscy fani U2 przygotowali specjalne amatorskie DVD z koncertu, który  ■
irlandzki zespół zagrał dwa lata temu w Chorzowie.
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szy. „Oglądając ten film można poczuć 
jeszcze raz ten dreszczyk emocji pod
czas New Year’s Day” — mówi Kurczek. 
Fragmenty koncertu pojawiły się w In
ternecie, ale do tej pory był to tylko cha
otyczny zbiór amatorskich filmików.

Płytę można ściągnąć z Internetu 
(http://polandonthehorizon.pl/) lub do
stać od osób, które zadeklarowały się 
rozsyłać koncert dalej. DVD jest darmo
we, chętni, by otrzymać koncert na pły
cie, ponoszą jedynie koszt czystej płyty, 
koperty i wysyłki.

Nagranie zostało przygotowane przez 
fanów dla fanów, ale nie tylko. „Na 

pewno chcemy, aby płytka trafiła do 
chłopaków do Irlandii” — wyznaje Da
wid Kurczek.

Podobny projekt zrealizowano także 
po koncercie, który odbył się w 2005 r. 
Wtedy także powstało DVD, które Bono 
otrzymał od pewnej polskiej fanki.

Obejrzyj część projektu „Multicam 
Live From Chorzów”:
http://www.youtube.com/watch?v= 
xQqjhwARao&feature=player_embed
ded#!

 
Katarzyna Kobiela 

Studentka II roku SUM politologii UP

Ze stadionem w tle, fot. Joanna 
Zem baczyńska

Scena  
z chorzowskiego 
koncertu.  
Zdjęcie ze strony  
u2site.com

Kultura — muzyka 
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Akademikowy pokój potrafi być 
depresyjny — wiem, pamiętam. 
Spędzę w nim kolejny rok.

Jestem podatna na wszel
kiego rodzaju ponure dozna
nia. To dziwne, ale podświado
mie je rozbudzam. Szczególnie 
gdy jestem sama, nigdy nie 
próbuję ich wygonić precz, sku
piając uwagę na czymś rados
nym, na przykład na słuchaniu 
energetycznej, wesołej, muzyki. 
Przeciwnie, odprawiam swoistą 
żałobną celebrację. Tworzę od
powiednią aranżację i już je
stem cała zasłuchana w pio
senki najsmutniejsze ze smut
nych. Mam już niemal stały mi
norowy repertuar.

Przyznam, że jak mało kto 
potrafię z małego smutku zro
bić salwę śmierci. 

Nawet nie muszę mieć kon
kretnego powodu, wystarczy za
słyszany wspominkowy strzęp 
zdania czy aura za oknem, by 
wywołać posępny nastrój. 

Zdradzę jednak w swej 
małości, że dla mnie są uczu

cia wzniosłe i wyższe. Trąci to 
z lekkim kabotyństwem, ale 
trudno. Egzaltacja to chyba 
moje drugie imię. Najchętniej 
biegałabym w prześcieradle 
po wrzosowisku albo — co 
lepsze — nago po łące wśród 
powojów. W ogóle czasem wy
daje mi się, że jestem głęboka 
niczym Bajkał, a nawet jesz
cze bardziej. Zdarza mi się 
nawet miewać jakieś przeczu
cie, że zostałam wybrana spo
śród narodów. Zabawne to, 
przyznaję. Cóż, każdy ma ja
kieś wady.

Momentami miewam wra
żenie, że posiadam osobliwą 
zdolność widzenia wokół sie
bie o wiele więcej niż inni. Lu
bię obserwować otoczenie.

„Rzeczywistość niestety bywa 
szara” — pomyślałam, pogryza
jąc garść orzeszków z Kameru
nu, które dostałam w prezencie 
od szalonej ciotki zakonnicy, 
czyniącej filuterne uwagi, które 
zbiły mnie z pantałyku.

Hm, gorycz…

Felieton na jesień

Z cyklu: felieton 

 
SENTYMENT 
TO MÓJ OJCIEC, 
MELANCHOLIA 
TO MOJA MATKA
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W sierpniu dane mi było 
spę dzić kilka sielskich dni w wiej
skim ustroniu. Uwielbiam ten 
wszechogarniający spokój, któ
ry tylko tam mogę znaleźć. 
Wieczorne spacery po uśpionej 
wsi, błogie hasanie wśród ukwie
conych łąk i lasów w złocistym 
blasku zachodzącego słońca 
są jak poezja praktycznie stoso
wana. Kocham kłaść się spać, 
gdy w tle słychać wesołe trza
skanie ognia w piecu, malują
cego na ścianach tajemnicze 
kształty. 

Moje locus amoenus.
Pewnej nocy, siedząc w wi

klinowym fotelu w szczerym po 
lu, obserwowałam deszcz me
teorów. Deszczem bym tego nie 
nazwała, ale pojedyncze spa
dające gwiazdy dało się do
strzec uważnym okiem! 

Nie omieszkałam okrasić 
tego okrzykiem gromkim, który 
rozniósł się po całej okolicy! 
Zachwyt bywa głośny.

Gdy piszę te słowa, za oknem 
właśnie się rozpadało. Deszcz 
stuka o szybę prawie jak u Staf
fa. Wtóruje mu z głośnika Tom 
Waits utworem Martha. Ech, 
kocham te jego nostalgiczne 
piosenki.

Czuję jesień, nie lubię jej. 
Świadomość rychłej zmiany jest 
bolesna, a ja chyba nie lubię 
zmian. Każdorazowe przysto
sowanie się do nowej rzeczywi
stości jest dla mnie trudne. Zro
zumiała zatem staje się moja 
irytacja, gdy dostrzegam w od
dali zaorane poletka, wiesz
czące zbliżającą się martwotę. 
Jakieś wiejskie memento mori 
czy co?

Hm, może po prostu koli
stość czasu. 

Trochę jak u Prousta z mag
dalenką, tyle że w nieco innym 
wymiarze.

A w tle Waits smętnie za
wodzi. Nie daje mi chwili wy
tchnienia. Jest stanowczy.

Jedną z moich muzycznych mi
łości jest ambient. Utwór, które
go słucham obecnie z namasz
czeniem, to Pour It Out Briana 
Eno. Usłyszałam go po raz pierw
szy w ukochanej Trójce, w audy
cji Piotra Metza. Był to dzień, w 
którym zmarła Amy Winehouse, 
pamiętam dokładnie.

Nastał wieczór — pora ambi
walentna, ponieważ uwielbiam 
ją i zarazem jej nie znoszę. 

Noc to czas, kiedy wszystko 
zastyga. Całodniowy ruch za
miera. Można zamyślić się nad 
tym i owym, odwiedzając zaka
marki pamięci.

Przekleństwo to czy błogo
sławieństwo? Bywa różnie.

Wieczory to wspomnienia. 
Przychodzi refleksja nad minio
nym, nad straconym. Melancho
lia.

I znów mogę powtórzyć za 
Martą Korczyńską z Nad Niem-
nem: „Wieczny smutek”.

Tymczasem Waits z głośni
ka nie ma dla mnie litości, upar
ciuch.

Z pozdrowieniami dla tych, któ
rzy znów wrócili na swoje „aka
demikowe śmieci”

 
Paulina Łukasik 

Studentka II roku 
filologii polskiej UP 

Felieton na jesień
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W Moskwie pod koniec września obra
dował XII zjazd partii rządzącej „Jedna 
Rosja” (ros. Единая Россия), w którym 
uczestniczyło 11 tys. delegatów z wszyst
kich zakątków Federacji Rosyjskiej. Na 
spotkaniu, w którym uczestniczyli za
równo prezydent Rosji Dmitrij Miedwie
diew, jak i premier Władimir Putin, za
padły — jak się sądzi — zobowiązują
ce postanowienia dotyczące przyszłości 
naszego wschodniego sąsiada. Obser
watorzy rosyjskiej sceny politycznej 
mog li zaspokoić swój głód wiedzy na 
temat przyszłorocznych wyborów prezy
denckich. Urzędująca głowa państwa 
dość niespodziewanie zaproponowała 
delegatom poparcie w przyszłorocz
nych marcowych wyborach kandydatu
ry Władimira Putina. Jest to dość cieka
wy ruch Miedwiediewa, który jeszcze do 
niedawna chciał w demokratycznych 
wyborach walczyć z urzędującym pre
mierem o stanowisko prezydenta. Oczy
wiście, żeby poprawności politycznej 
stało się zadość, premier Putin, od
wdzięczył się swojemu krajanowi (obaj 
politycy pochodzą z Sankt Petersburga) 
obietnicą umieszczenia jego kandyda
tury na pierwszym miejscu list do Dumy 
Państwowej w wyborach 4 grudnia tego 
roku, co można de facto rozumieć jako 
obietnicę teki premiera. Można więc 
przypuszczać, że po marcowych wybo
rach role w Federacji Rosyjskiej się od
wrócą i prezydentem zostanie Putin, 
a premierem Miedwiediew.

Na decyzję urzędującego prezydenta 
mogły wpłynąć sondaże Według nieza
leżnego Centrum Analitycznego Jurija 
Lewady aprobata dla działań Miedwie
diewa spadła z 66% w lipcu do 63% 
w sierpniu bieżącego roku. Wyniki na ko
rzyść premiera Putina od miesięcy utrzy
mują się na poziomie 68%. Premier cie
szy się większym autorytetem wśród spo

łeczeństwa i prawdopodobnie to on wy
gra marcowe wybory prezydenckie. Mied
wiediew, uprzedzając swoją nieuchronną 
klęskę, wolał prawdopodobnie wybrać 
zamianę stanowisk, co było posunięciem 
bezpiecznym. 

Jaki ta decyzja ma wpływ na Pol
skę? Pokrótce można porównać tych 
dwóch przywódców i ich strategie rzą
dzenia. Prezydent Miedwiediew jest 
z wykształcenia kandydatem (rosyjski 
odpowiednik polskiego doktora) nauk 
prawnych, współautorem podręcznika 
prawa cywilnego. Dał się poznać jako 
liberalna i prozachodnia twarz Rosji. 
Jego liczne wizyty w krajach zachodnich 
były nacechowane otwartością i chęcią 
współpracy. Władimir Putin natomiast 
to były członek służb specjalnych ZSRR, 
jego prezydentura była ukierunkowana 
na odbudowę mocarstwowej pozycji Fe
deracji, a przykładem takiego stanowi
ska może być na przykład zrealizowa
ny już projekt gazociągu Nord Stream. 

Według mnie Putin sprawdzał się 
w roli premiera, angażując się w sprawy 
wewnętrzne Federacji, często stanowczo 
i bezkompromisowo, natomiast otwar
tość polityki Miedwiediewa gwarantowa
ła zarówno jemu, jak i Rosji, sympatię 
Zachodu. Jako przywódca był również 
otwarty na dialog i modernizację kraju. 
Z Miedwiediewem łączy nas również mi
łość do Zenitu Sankt Petersburg, co 
zwiększa moją sympatię do tego polity
ka. 

Tak czy inaczej, nadal będzie w Mo
skwie obowiązywać żart, że jeśli na 
dworcu leningradzkim będzie włóczył 
się i pytał o drogę człowiek w garnitu
rze i z teczką, będzie to na pewno nowy 
minister.

Mateusz Kamionka 
Student II roku SUM 

politologii UP

Polityczny świat

Na Wschodzie bez zmian...
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Jest rzeczą niemalże pewną, iż wielu 
z nas zetknęło się z różnymi kwestiami 
dotyczącymi historii państwa Izrael. 
Wielu z nas ma też prawdopodobnie 
własną opinię na temat społeczności 
zamieszkujących dziś Ziemię Obiecaną. 
Pamiętać jednak należy, że każda opi
nia ma charakter subiektywny, u kształ
towany przez stereotypy, co niezaprze
czalnie zaciera jasny ogląd sy tua cji. 
Aby zbliżyć się do obiektywnej oceny, 
nie wystarczy znajomość źródeł pisa
nych czy opracowań tematycznych. 
Trzeba być w miejscu, które się ocenia, 
trzeba „widzieć na własne oczy” to, co 
chce się oceniać, trzeba rozmawiać z in 
nymi, którzy byli i „widzieli na włas ne 
oczy”. Ale nawet wtedy jesteśmy nara
żeni na subiektywizm ocen. Cóż, być 
może słuszne jest twierdzenie, że do 
obiektywności można się jedynie zbli
żyć, lecz jej całkowite osiągnięcie, jest 
zgoła nieprawdopodobne. Dlatego ni
niejszy artykuł nie zawiera żadnej oce
ny, lecz jest jedynie próbą nakreślenia 
możliwie wiernie specyfiki izraelskiego 
krajobrazu. Nie zabraknie też wybra
nych wątków historycznych, nadających 
tekstowi swoisty koloryt.

Powszechnie wiadomo, że Izrael za
mieszkiwany jest głównie przez Żydów. 
Mniej znany jest rok utworzenia pań
stwa. Nicholas de Lange pisze:

Utworzenie w 1948 r. państwa było spełnie
niem starego marzenia syjonistów i potrak
towane zostało przez Żydów na całym 
świecie jako wydarzenie epokowe, porów
nywalne z przyjściem mesjasza. Upatrywa
no w nim odrodzenie starożytnego króle
stwa Izraela, koniec trwającego przez bli
sko dwa tysiące lat wygnania1.

Śmiało można więc powiedzieć, że: „Pań
stwo żydowskie jest historycznym ekspe
rymentem”2. 

Choć historycznych odniesień w pro
jekcie „państwa żydowskiego” jest mnó
stwo, to ONZ za oficjalną stolicę Izraela 
uznaje nie Jerozolimę, lecz Tel AwiwJa
fę. Doskonałym argumentem na po
twierdzenie tej tezy jest obecność w tym 
drugim mieście amba sad większości 
krajów. Tel Awiw założony został 
w 1909 r. w pobliżu arabskiego miasta 
portowego Jafy. W r. 1950 miasta zosta
ły połączone i od tego momentu Jafę 
uznaje się za muzułmańską dzielnicę 
całej aglomeracji, położonej w sercu 
Izraela nad brzegiem Morza Śródziem
nego.

Stolicą Izraela proklamowano Jero
zolimę.

1 N. de Lange, Wielkie kultury świata — Ży-
dzi, przeł. M. Stopa, Warszawa 1996, s. 200.

2 Tamże.

Echa historii 

ŚCIEŻKAMI IZRAELA
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Jerozolima jest miastem, w któ
rym spotykają się ze sobą stule
cia i ludy, nadzieje i sny. Jest 
miastem kontrastów i konfliktów, 
symbolem starożytności i odno
wy, może pozostawać tajemnicą 
nawet dla ludzi, którzy spędzili 
w niej całe życie3.

Tak o Jerozolimie pisze Lan
ge. Faktycznie, będąc tam, moż 
na odczuć wyjątkowość miej
sca. Mając świadomość, że stą 
pa się po tej samej ziemi, po 
której chadzali monarchowie 
sta rożytnego państwa Izrael, Je  
zus z Nazaretu czy inne posta
cie biblijne, ziemi pamiętającej 
tak doniosłe wydarzenia histo
ryczne, jak powstanie w la 
tach 66–70, w którego wyniku 
ze świątyni pozostały tylko rui
ny, można popaść w niepokoją
cy zachwyt, graniczący wręcz 
z szokiem. Stan ten często okre
śla się mianem syndromu jero
zolimskiego.

Na każdym kroku widoczne są 
ślady przeszłości. Jak napisał pe
wien poeta z Jerozolimy: „tu na
wet zmarli mają prawo głosu”4.

Serce dzisiejszej Jerozolimy 
stanowi otoczone murami Stare 
Miasto. Składa się ono z dziel
nicy muzułmańskiej, chrześcijań
skiej, ormiańskiej i ży dow skiej. 
Wi dać zatem, że Jerozolima jest 
żywą mozaiką religii objawio
nych. 

To miasto jest zarazem „sto
licą” nowoczesnego państwa. 
Znajdują się w nim pomniki kul
tury, takie jak chociażby Instytut 

3 Tamże, s. 208.
4 Tamże.

Pamięci Męczenników i Boha
terów Holokaustu Yad Vashem. 
Jego nazwa znaczy ‘miejsce 
i imię’ i pochodzi z Księgi Izaja
sza:

[…] dam miejsce w moim domu 
i w moich murach oraz imię lep
sze od synów i córek, dam im 
imię wieczyste i niezniszczalne5.

W Instytucie znajduje się 
m.in. Muzeum Historyczne, gdzie 
przechowywane są dane o ofia 
rach Holokaustu. Architektura 
bu dynku, w którym się mieści, 
jest imponująca. Wchodząc, 
zwiedzający widzi przed sobą 
ogromny trójkątny ekran, na 
którym wyświetlane są frag
menty filmów. Traktują one 
o prześladowaniach Żydów 
w cza sie drugiej wojny świato
wej. Następnie przechodzi się 
do głównej częś ci muzeum — 
korytarza unoszącego się lek
ko do góry. Widziany z lotu pta
ka, ma on kształt prostokąta, 
wewnątrz którego znajdują się 
pomostowe przejścia do kolej
nych sal rozmieszczonych po 
obu zewnętrznych stronach ko
rytarza. Każda z nich ma swój 
własny klimat i motyw prze
wodni. W pierwszej zgromadzo
ne są m.in. archiwalne filmy 
dotyczące hitlerowskich Nie
miec oraz stereotypów w my
śleniu o narodzie żydowskim 
na przestrzeni dziejów. Kolejne 
sale zawierają m.in. nagrania 
wywiadów z ludź mi wyznania 
mojżeszowego, którzy przeżyli 
Zagładę. Imponująca jest sala 
z wizualizacją obozu koncen

5 Iz 56,5.

Echa historii 
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tracyjnego w Oś wię cimiu. Zmie
rzając do wyjścia, możemy do
strzec pod podłogą szklaną 
kryp tę, wypełnioną butami więź
niów. Ostatnia z sal to Sala 
Imion. Przechowywane są w niej 
dane o ofiarach Holokaustu. 
Centralna część pomieszcze
nia przypomina og rom ną stud
nię z zadaszeniem, którego we
wnętrzną stronę wypełniają zdję
cia ofiar Holokaustu.

Zwieńczeniem całej budow
li jest widok na „wpisane w trój
kąt” Nowe Jeruzalem — opusz
czający korytarz widz dostrzega 
je bowiem przed sobą, stając 
na balkonie otoczonym trójkąt
ną konstrukcją. Co ciekawe, 
trójkąt stanowiący początek ko
rytarza umieszczony jest wzglę
dem trójkąta stanowiącego 
jego koniec w taki sposób, że 

oba łączą się, tworząc gwiazdę 
Dawida.

Miejscem budzącym szczegól
ny zachwyt jest akwen Morza 
Martwego. Znajduje się on w Ju
dei, a samo Morze Martwe usy
tuowane jest w największej de
presji świata. Jak podaje Israel 
Marine Data Center (ISRAMAR), 
jest to 423 m p.p.m. (1388 stóp), 
przy czym głębokość akwenu 
wynosi 377 m (1237 stóp). Jest 
to jedno z najgłębszych i naj
bardziej zasolonych mórz na 
naszym globie. Przekazy biblij
ne utrzymują, że właśnie gdzieś 
w tym rejonie istniały niegdyś 
miasta Sodoma i Gomora. Księ
ga Rodzaju umiejscawia je w do
linie Siddim6.

6 Rdz 14,3; 14,8–10.

Świątynia wyznawców babizmu, fot. Konrad Pyznar
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Wzgórze świątynne w Jerozolimie, fot. Konrad Pyznar

Jadąc wzdłuż izraelskiego wybrzeża 
Morza Martwego, dostrzec możemy znaj
dujący się po przeciwnej stronie Płasko
wyż Moabski, należący do pozostającej 
w konflikcie z Izraelem Jordanii. Dlatego 
nie powinno dziwić, że rozmieszczone są 
tu gdzieniegdzie wyrzutnie rakietowe, 
skierowane na wschodni brzeg Morza 
Martwego.

Dla turystów odwiedzających to miej
sce atrakcję stanowi bogate w minerały 
błoto. Jak zwyczaj nakazuje, po krótkiej 
kąpieli w wodach Morza Mart wego nale
ży opłukać się zwykłą wodą, a następnie 
powierzchnię całego ciała pokryć błotną 
mazią na 10–15 minut, po czym zmyć. 
Podobno zabieg ten ma właściwości od
mładzające.

Obszar Morza Martwego przyciąga 
nie tylko z powodu obecności mnóstwa 
minerałów służących zdrowiu czy związ
ków z podaniami starotestamentowymi. 

Nieopodal jego brzegów, w zachodniej 
części Pustyni Judejskiej, na szczycie 
czterystumetrowej ostrogi skalnej, 64 km 
na południe od Jerozolimy, wznosi się 
historyczna twierdza Masada. 

Lange pisze:

Dostępu na płaski szczyt broniły z trzech 
stron strome zbocza. Trzeba było tylko 
wznieść mur z czwartej strony i wielkie 
zbiorniki, w których podczas rzadkich, lecz 
ulewnych deszczów gromadzono wodę. 
W tej niegościnnej okolicy, na północnym 
krańcu płaskiego szczytu (na pierwszym 
planie) Herod wzniósł wspaniały pałac 
z szeregiem tarasów opadających ku za
wrotnej krawędzi urwiska. Podczas prac 
wykopaliskowych odkryto resztki kolumn 
i ozdobionych malowidłami ścian. […] 
w skład zespołu pałacowego w Masadzie 
wchodziły łaźnie i synagoga. To wspania
łe osiągnięcie wystawia dobre świa dectwo 
potędze, władzy i przedsiębiorczości króla. 
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Widok ze szczytu Masady, fot. Konrad Pyznar

Podczas wojny w 66 r. n.e. twierdzę w Ma
sadzie zajęli zeloci. Bronili się w niej jesz
cze przez trzy lata po upadku Jerozolimy. 
Na płaskim szczycie stanął w czasach póź
niejszych chrześcijański klasztor7.

Relacja Lange’a, choć krótka, za
wiera wszystko to, co dla opisu Masady 
istotne.

Na koniec warto wspomnieć o Gali
lei, przeciwległej w stosunku do Judei 
krainie geograficznej. Na szczególną 
uwagę zasługuje położone w granicach 
największego miasta północnego Izrae
la — Hajfy — mauzoleum Baba. Jest to 
świątynia wyznawców babizmu, całkiem 
młodej religii. Jej twórcą był Siyyid 
Mírzá ‘AlíMuhammad, kupiec z Szira
zu, który w 1844 r. ogłosił się „Babą” — 
bramą do Allaha i zapowiadał nadejś
cie tego, którego Bóg objawi. Po ukoń

7 N. de Lange, dz. cyt., s. 33. 

czeniu budowy mauzoleum zostało 
w nim złożone przez syna Abdu’lBahę 
„święte” ciało Baby.

Architektura całego kompleksu świą
tynnego zapiera dech w piersiach. 
W jego dolnej części znajduje się ozdo
biona złotą kopułą świątynia. Aby do 
niej dotrzeć, należy wpierw pokonać 
drogę rozpoczynającą się w górnej par
tii kompleksu i wiodącą poprzez taraso
we ogrody. 
 
Państwo Izrael z pewnością obfituje 
w wiele innych atrakcji kulturalnohisto
rycznych, jednak te, które wymieniłem 
i opisałem, zdecydowanie zasługują na 
miano kanonicznych. Fakty historyczne, 
przekazy biblijne i stan obecny mówią 
same za siebie.

Konrad Pyznar
Student I roku SUM 

historii UP
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W masywie Huascaran na wysokosci 5500 m n.p.m.

Pedagogical University World Tour 
2010/11 begins

Podczas skialpinistycznego1 wejścia na 
Elbrus, w rozstawionym na południo
wych zboczach masywu wulkanicznego 

1 Skialpinizm — alpinizm narciarski; wejś
cia na szczyty i przełęcze na nartach oraz zjaz
dy ich flankami (za: Wielka encyklopedia gór 
i alpinizmu, red. M. Kiełkowska, J. Kiełkowski, 
Katowice 2003).

marabucie2, w naszych głowach zaczy
nają rodzić się pomysły przyszłych wy
jazdów. W rozmowie padają przeróżne 
pomysły:

Jedźmy może powspinać się w Andy, 
na przykład na Kordylierę Huay huash 
i Yerupaję.

2 Marabut — firma specjalizująca się w pro
dukcji wysokiej klasy namiotów. Autorzy są 
oficjalnymi testerami namiotów firmy Marabut 
(www.namioty.pl).

EL CARNICERO 
DSCC EXPEDITION 2010 
Part One

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Będąc w Andach, pragnęliśmy jechać do ciepłej Amazonii, gdy się w niej  ■
znaleźliśmy, marzyliśmy o orzeźwiającym górskim powietrzu. Zimny i su-
chy górski klimat zmienił się w gorący i wilgotny podrównikowy. Surowa 
przyroda andyjskich szczytów przeszła w obfitą roślinność lasów deszczo-
wych. Po zimie nadeszło upalne lato, po braku owadów — moskity.
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A co powiesz na Mount Cooka w No-
wej Zelandii? Grań szczytowa jest ge-
nialna.

Spoko, ale może wrócić do Afryki, 
może RPA?

To może jedźmy się najeść (obaj 
uwielbiamy chińską kuchnię) do Azji. 
Chiny lub Malezja?

Jedźmy wszędzie!
Spontaniczna rozmowa przekształ

ciła się w zalążki projektu, który już 
w górach Kaukazu zaczęliśmy konstru
ować na terminalu BlackBerry. Tak na
rodził się autorski projekt „Pedagogical 
University World Tour 2010/11”. Jest to 
gigantyczne przedsięwzięcie, którego 
założenia polegają na pokonaniu 
122 tys. km na pokładzie międzykonty
nentalnych samolotów (trzykrotna dłu
gość równika), 34 tys. km lądem we 
wszystkich strefach klimatycznych zie
mi, kilkudziesięciu kilometrów pieszo 
od upalnych, złotych plaż po pokryte 
mrozem lodowce oraz kilku kilometrów 
w pionie po najpiękniejszych urwiskach 

naszego globu. Samolotami, samocho
dami, pieszo — ciągle w ruchu, by 
przeżyć i doświadczyć jak najwięcej.

Projekt składa się z pięciu etapów:
I. El Carnicero Expedition 2010 — 

zakończony (numer bieżący „Studens 
Scribit”),

II. Aoraki New Zealand Expedition 
2011 — zakończony („Konspekt” 2011, 
nr 2 (39), s. 122–121),

III. South Africa Journey 2011 — za
kończony,

IV. ThaiMalay Journey 2011 — start: 
listopad 2011,

V. Sichuan Expedition 2011 — start: 
grudzień 2011.

On the way to Peru Mountain’s (via 
New york)

Z powodu dużej odległości dzielącej 
nas od celu naszej ekspedycji, czyli 
kontynentu południowoamerykańskie
go, podróż podzieliliśmy na dwa etapy. 

Michał testuje namiot w obozie 3 na Huascaran

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Na „stop over” wybraliśmy stolicę świa
ta Nowy Jork. Początek pobytu w mie
ście, w którym byliśmy już kilka razy, 
minął na spotkaniach z przyjaciółmi 
oraz zakupach (ceny „oryginalnych” 
rzeczy są o ponad połowę niższe niż 
w Polsce). Po ochłonięciu i zaadapto
waniu się (GMT — cztery godziny) do
skonaliśmy na falach Atlantyku nasze 
surferskie umiejętności, a w Central 
Parku pokonywaliśmy kolejne boulde
ry3, m.in. na największym granitowym 
głazie zwanym Rat. 

Na koniec pobytu odwiedziliśmy Rho
de Island, najmniejszy amerykański stan 
pod względem powierzchni, ale zarazem 
jeden z najpiękniejszych. Nasza wizyta 
wiązała się z rekonesansem i poszuki
waniem nowych miejsc do uprawiania 
wspinaczki lodowej. 

Dziesięciodniowy pobyt na wschod
nim wybrzeżu minął nadzwyczaj szyb
ko. Z lotniska JFK (nazwanego na cześć 
trzydziestego piątego amerykańskiego 
prezydenta Johna Fitzgeralda Kenne
dy’ego) na pokładzie naszego najlep
szego sojusznika (linia lotnicza należą
ca do grupy Star Aliance) dolecieliśmy 
z Ameryki Łacińskiej przez Salwador 
do peruwiańskiej metropolii Limy.

Południowoamerykański kontynent 
odwiedziliśmy już wcześniej, mianowi
cie w 2007 r. weszliśmy na należący do 
Korony Ziemi wierzchołek Aconcagui 
(zob. „Students Scribit”, nr specjalny, 
czerwiec 2011, s. 29–32). Dzięki zdoby
tej wtedy wiedzy na obecnej wyprawie 
nie powieliliśmy wcześniejszych błę
dów. Powszechna międzynarodowość 
języka angielskiego nie działa w Ame

3 Buldering — (z ang.) wspinaczka bez 
użycia sprzętu asekuracyjnego na małych for
mach skalnych, najczęściej kilkumetrowych 
blokach, ewentualnie na ścianach o większej 
wysokości, jednak tylko do kilku metrów nad 
podłożem (za: Wielka encyklopedia gór i alpi-
nizmu, dz. cyt.).

ryce Południowej i bez choćby podstaw 
hiszpańskiego (lub portugalskiego, na 
przykład w Brazylii) mamy nie lada 
orzech do zgryzienia. 

Po szybkiej aklimatyzacji wśród miej
scowej hiszpańskojęzycznej ludności 
i przejściu na nasz komunikatywny, 
choć łamany hiszpański udaliśmy się 
do miasteczka Huaraz, leżącego na 
wysokości 3200 m n.p.m., w sercu pas
ma Kordyliera Blanca. Na początek wy
braliśmy w celu aklimatyzacji się na 
najwyższy szczyt w Peru, górujący nad 
Doliną Huaraz, dwuwierzchołkowy Hua
s caran (6768 m n.p.n.). 

Pokonując wysokość, mieliśmy w pa
mięci tragedię, która wydarzyła się tu 
przeszło 40 lat temu. 31 maja 1970 r. 
potężne trzęsienie ziemi spowodowało 
oderwanie się 50 mln m3 lodu. Gigan
tyczna lawina lodowoskalnobłotna 
w kilka minut zalała całe miasto Yun
gay. Zginęło ponad 20 tys. osób.

Podczas tygodniowego pobytu zebra
liśmy również materiały do prowadzo
nych przez nas badań z zakresu glacjo
logii. Ich wstępna analiza oraz konsulta
cja z glacjologami z Parku Narodowego 
Huascaran, a także z pracownikami na
ukowymi z Uniwersytetu Huaraz, potwier
dza naszą tezę o wyjątkowo szybkim za
nikaniu lodowców w tej części świata, co 
w konsekwencji prowadzi do coraz gor
szych warunków wspinaczki lodowej 
w tej części Andów.

Main target — yerupaja

Po regeneracji sił i uzupełnieniu pro
wiantu w Huaraz wyruszyliśmy w kie
runku głównego celu naszego wyjazdu: 
najwyższego szczytu w Kordylierze 
Huay huash — Yerupaja (czytaj: Jerupa
ha; 635 m n.p.m.). Po emocjonującej 
(wąska szutrowa droga biegnie zbo
czami Andów) kilkugodzinnej podróży 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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autobusem dotarliśmy do osady Lla
mac. Wioska ta trochę przypominała in
dyjskie Tingrat, będące naszą bazą wy
padową podczas wyprawy do Doliny 
Miyar (zob. „W Górach” 2007, nr 2 (12)). 
Tutaj, podobnie jak w Himalajach, za
cofanie przeplatało się z nowoczesno
ścią (baterie słoneczne, łącza satelitar
ne). Dzięki temu czekały na nas zamó
wione przez Internet trzy muły, które 
miały przetransportować nasz ekwipu
nek do BC4. Po przygotowaniu ładun
ków dla zwierząt (każdy muł zabiera 
około 30 kg bagażu) wyruszyliśmy na 
szlak. Trekking do BC wśród majesta
tycznych szczytów odbyliśmy wyłącznie 
z aparatem oraz cocacolą i „Paweł
kiem” w kieszeni. Po kilku godzinach 
byliśmy na miejscu. Nasz obóz bazowy 
ulokowaliśmy pomiędzy dwoma jezio
rami polodowcowymi, Jahuacocha oraz 
Solteracocha. Po dokładnym zlustrowa
niu naszego celu okazało się, iż samo 
dojście pod ścianę w warunkach, jakie 
zastaliśmy, jest prawie niemożliwe. 
Ścieżka, prowadząca trawersem „za
wieszonym” około 100 m powyżej tafli 
jeziora Solteracocha, po zboczu nachy
lonym pod kątem 55–60°, w pewnym 
momencie ugrzęzła w świeżym „piono
wym” piarżysku, którego nie mogliśmy 
pokonać. Opcja obejścia też nie wcho
dziła w grę, gdyż z powodu zaniku lo
dowców okoliczny teren był jednym 
wielkim, sypiącym się rzęchem. Dlatego 
wspólnie zdecydowaliśmy, że najlepiej 
zajmiemy się celem „zapasowym”.

Backup target — West side of Rasac 

Naszym celem rezerwowym był najbliż
szy sąsiad Yerupaji, szczyt Rasac, oraz 
jego zachodnia ściana. W przenosze
niu obozu pomagał nam nasz przyja

4 Base camp — (z ang.) obóz bazowy.

ciel ze Szkocji Phil Varley. Nowy obóz 
wysunięty ustawiliśmy na wysokości 
4620 m n.p.m. Następnego dnia weszliś
my w ścianę skalnolodowym zacięciem 
Dutch Butters, znajdującym się na lewo 
od drogi duńskiego teamu Lambregts– 
–Bekendam z 1986 r. Niestety, po osiąg
nięciu wysokości ok. 5585 m n.p.m. war
stwa lodu zmieniła się w cienką pole
wę, która uniemożliwiała kontynuację 
wejścia. Próba ucieczki w prawo bądź 
w lewo wiązała się z ryzykiem kilkugo
dzinnej wspinaczki pod trzeszczącymi 
i obrywającymi się co chwilę serakami. 
Po przejściu pięciu wyciągów o trudno
ściach dochodzących do M5, WI4, ryzy
ko oceniliśmy jako zbyt wysokie, wiec 
zdecydowaliśmy się na odwrót.

Okres, w którym wybraliśmy się w ten 
peruwiański obszar Andów, okazał się 
wyjątkowo nieprzychylny dla alpinistów. 
Pomimo iż był to książkowy, a więc „naj
lepszy rekomendowany” czas na wypra
wę, to w r. 2010 w tutejszych górach pa
nowały katastrofalne warunki śnieżnolo
dowe. Jedną z przyczyn była ostatnia 
pora deszczowa, trwająca od listopada 
do kwietnia. Nie przyniosła ona odpo
wiedniej ilości opadów w wysokogórskiej 
części Peru. Ich brak doprowadził do po
wstania w górach trudnych warunków, 
związanych m.in. z szybkim zanikaniem 
lodowców oraz pojawieniem się na ich 
powierzchni licznych szczelin już w po
czątkowej fazie sezonu. W wyższych par
tiach nasiliło się odpadanie seraków, 
a ściany lodowe zamieniły się w miejsca 
szczególnie częstego występowania la
win.

Z racji katastrofalnych warunków 
lodowośniegowych, jakie zastaliśmy 
w tym roku w tej części Andów Północ
nych, zdecydowaliśmy się na wspinacz
kę skałkową. W dolnych partiach za
chodniej ściany Rasach, w rejonie na
szej bazy wysuniętej, powstały dwie 
nowe drogi: czterowyciągowa Más Alto 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Que Los Vacas (hiszp. ‘wyżej niż kro
wy’), około 200 m, V+, oraz dwuwycią
gowa Training Board (ang. ‘chwytota
blica’), około 100 m, VI–. Nazwa pierw
szej drogi kojarzy się z książką Wyżej 
niż kondory Witolda Ostrowskiego. Dla
czego krowy? Ponieważ andyjskie by
dło w poszukiwaniu pożywienia wspina 
się często na wysokości bezwzględne 
dochodzące do 5000 m n.p.m., a więc 
dwukrotnie wyżej niż tatrzańskie Rysy. 
Często te ścieżki przebiegają przez te
ren pokonywany wyłącznie przez wspi
naczy.

Lima — in the capital of Peru

Po zejściu do osady Llamac oraz po
wrocie do Huaraz oficjalnie zakończyli
śmy górską część wyjazdu. Teraz nad
szedł czas na etap podróżniczy, przed 
którym regenerowaliśmy się w ciepłych 
źródłach Monterrey oraz w geotermal
nych saunach w naturalnych jaskiniach 
Chancos.

 Nocnym autobusem wróciliśmy do 
Limy. Tym razem na tę ośmiogodzinną 
trasę wybraliśmy pięciogwiazdkowy auto
bus linii Julius Cesar, oferujący komfort 
podróży równy klasie biznes linii lot
niczych. W stolicy zatrzymaliśmy się 
w znajdującym się w dzielnicy Miraflo
res hostelu Lion Backpackers, który od 
tego czasu był on naszą miejską bazą 
oraz „magazynem”, gdzie przechowy
waliśmy m.in. nasz sprzęt wspinaczko
wy, nieprzydatny w dalszej części wy
prawy. Zostaliśmy również zaproszeni 
przez ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej w Limie do wygłoszenia prelek
cji na temat realizowanego przez nas 
projektu „Korona Ziemi”. Poza wspi
naczkowo pod różniczym aspektem po
kazu sporym zainteresowaniem widow
ni cieszyły się badania z dziedziny 
ochrony środowiska oraz glacjologii, 

które prowadzimy w górach wysokich 
— „Komercjalizacja i zmiany antropo
geniczne gór wysokich” oraz „Lodowce 
górskie świata”. Spotkanie w ambasa
dzie RP było dla nas ogromnym wyróż
nieniem oraz okazją do poznania inte
resujących ludzi i kuluarów życia pla
cówki dyplomatycznej.

West Part of Amazon River basin

Dalszą podróż odbywaliśmy autobusa
mi, wyjątkowo komfortowymi w Amery
ce Południowej. Najczęściej były to po
jazdy dwupiętrowe oraz czteroosiowe. 
Pierwszym naszym przystankiem było 
wpisane na listę światowego dziedzic
twa UNESCO miasto Cusco, zwane 
również sercem kultury Inków. Następ
nie, przez przełęcz o wysokości 4700 m 
n.p.m., dotarliśmy do położonego kilka
dziesiąt metrów nad poziomem morza 
basenu Madre de Dios (hiszp. `morze 
bo gów’), zaliczanego do regionów wcho
dzących w skład Niziny Amazonki. Sto
licą tej części Peru jest położone w dżun
gli miasto Puerto Maldonaldo. Stąd 
udaliśmy się na północ, w kierunku gra
nicy peruwiańskobrazylijskiej. Nie było 
wystarczającej liczby osób, by zapełnić 
autobus, wysłano więc nas, dwie Fran
cuzki oraz dwie autochtonki taksówką. 
Jesteśmy dżentelmenami, więc zajęliś
my miejsce w bagażniku, co zresztą 
w Ameryce Południowej jest na porząd
ku dziennym. Podróż minęła nam więc 
nadzwyczaj komfortowo.

Kraj znany również jako Canarinhos 
stanowił dla nas jedynie przystanek 
w drodze do Boliwii. Mentalność ludnoś
ci północnozachodniej Brazylii stanowi 
nie lada wyzwanie dla turystów, chodzi 
bowiem o to, że mieszkańcy tych tere
nów niezbyt przyjaźnie odnoszą się do 
przybyszów. Jest to jakby przeciwień
stwo gościnnego Rio de Janeiro.
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Muły z naszym ekwipunkiem, Cordillera Huayhuash

Marek w japonkach w drodze do Base Camp Yerupaja, na wysokosci 4300 m n.p.m.
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Granicę brazylijskoboliwijską prze
kroczyliśmy w mieście Brasilea. Po przej
ściu granicznego mostu byliśmy w boli
wijskim Cobija (czytaj: Kobiha). Same 
formalności przypominają trochę funk
cjonowanie układu z Schengen w Euro
pie. Pomimo iż miasta znajdują się 
w różnych państwach, zniesiono kontro
lę osób przekraczających granicę. Umo
wa dotyczy jednak tylko wymienionych 
miast, więc udając się poza granicę ob
jętych nią obszarów, należy przejść re
gularną odprawę paszportową. W na
szym przypadku była to jazda taksów
ką w poszukiwaniu siedziby służb gra
nicznych w celu wbicia do paszportów 
pieczątek wyjazdowych/wjazdowych.

Dalsza trasa prowadziła przez dzi
kie tereny Niziny Amazonki. Za Cobiją 
skończyła się droga asfaltowa, a nasz 
luksusowy autobus został zastąpiony 
przez model terenowy. Tylko taki po
jazd może dotrzeć do odległej o kilka
set kilometrów Riberalty. Cała trasa wy
gląda mniej więcej tak: co jakiś czas 
droga ziemna przekracza rzeki, mniej
sze — mostami, natomiast większe i szer
sze — promami, które przypominają ło
dzie pienińskich flisaków, lecz ich ła
downość jest znacznie większa. Oprócz 
naszego wielkiego autobusu, pełnego 
pasażerów, musiały one pomieścić cię
żarówki wyładowane drzewem. Kilka 
godzin później dotarliśmy do Ribelalty, 
gdzie musieliśmy poczekać jeden dzień 
na kolejny autobus do La Paz. Trasa do 
stolicy Boliwii, mimo oddalenia w linii 
prostej „tylko” o 600 km, zajmuje — we
dle przewodnika Lonely Planet — od 28 
godzin do 3 dni. Planując w Polsce wy
prawę, myśleliśmy, iż ta duża rozbież
ność wynika głównie z rodzaju transpor
tu, jaki wybierzemy — autobus lokalny 
lub przelotowy. Na miejscu okazało się, 
że na trasie jeździ jeden rodzaj tereno
wych autobusów 4 × 4, a różnica w cza
sie przejazdu uwarunkowana jest do

stępnością promów, możliwością prze
jazdu mniejszymi ciekami, liczbą awa
rii oraz ogólnie warunkami drogowymi. 
Nam po jednej awarii autobusu i czte
rech kapciach udało się ją pokonać 
w 40 godzin. 

La Paz — our lady of peace

Stolica Boliwii okazała się miastem 
nowoczesnym oraz drogim. Ten jeden 
z najbiedniejszych krajów świata za
skoczył nas swoim największym mia
stem. La Paz zbudowano się w An
dach Środkowych, w miejscu rozległej 
kotliny, na otaczających ją wzgórzach 
na wysokości od 3600 do 4100 m n.p.m. 
Z racji wysokości większość miejskich 
obiektów jest położona „najwyżej” na 
świecie, oczywiście, jeśli mamy na myś
li wysokość bezwzględną. I tak do tych 
„naj” możemy zaliczyć: międzynaro
dowy port lotniczy, stadion międzyna
rodowy, tor kolarski oraz wieżowce. La 
Paz to miasto pełne kontrastów: z jed
nej strony, spotkamy tu olbrzymie tere
ny zajęte przez slumsy, z drugiej — 
czystą, nowoczes ną aglomerację z wy
sokimi cenami. W jednej z odwiedzo
nych przez nas restauracji guinness 
był dwukrotnie droższy niż w pubach 
na Manhattanie.

Lake Titicaca

Kolejnym etapem naszej podróży było 
jedno z najwyżej położonych jezior 
świata — Titicaca, którego tafla znaj
duje się na wysokości 3824 m n.p.m. Po 
czterech godzinach jazdy dotarliśmy do 
miasteczka Copacabana, gdzie wsied
liśmy na prom, którym po kolejnych 
dwóch godzinach dopłynęliśmy na wys
pę Del Sol. Poczuliśmy się jak na jed
nej z wysp na Morzu Śródziemnym. 
O wysokości przypominała nam jedynie 
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zadyszka, towarzysząca każ
demu gwałtowniejszemu rucho
wi.

Po powrocie do Copacaba
ny wsiedliśmy do autobusu ja
dącego do Peru, którym po kilku 
godzinach dotarliśmy do Arequi
py, drugiego pod względem licz
by mieszkańców miasta kraju. 
Jego zabudowa utrzymana jest 
w kolonialnym stylu, a znajduje 
się w otoczeniu wulkanu El Mis
ti oraz kilku innych szczytów 
przekraczających 5000 metrów.

W Arequipie spróbowaliś
my peruwiańskiego specjału, 
znanego pod lokalną nazwą 
guy. Jest to południowoamery
kańska odmiana świnki mor
skiej, która po przyrządzeniu 
na grillu wygląda jak szczur. 
Musieliśmy się nieco przeła
mać, żeby jej spróbować, na 
szczęście w smaku przypomi
nała kurczaka. Według miej
scowej tradycji złapanie i zje
dzenie świnki zmieniało mło
dzieńca w mężczyznę.

Back to Poland (via Miami)

W drodze powrotnej do Limy od
wiedziliśmy kanion rzeki Colca, 
uznawany za najgłębszy na 
świecie. Największe wrażenie 
zrobiły na nas kondory, które 
mogliśmy obserwować tuż po 
wschodzie słońca. Uznaliśmy 
jednak, że w porównaniu z dwu
krotnie płytszym kanionem rzeki 
Colorado kanion ten nie jest aż 
tak bardzo efektowny.

Dwa dni później dojechaliś
my do Limy, gdzie w knajpie 
Old Dog, wzorowanej na an
gielskim pubie, pożegnaliśmy 
się z Peru. Przez San Jose do

tarliśmy do Miami, gdzie zrobi
liśmy sobie tygodniowy postój. 
Większą część Florydy, aż po 
sam Kei West, zwiedziliśmy już 
w 2008 r., podczas AP Expedi
tion 2008, której głównym ce
lem było zdobycie najwyższych 
szczytów kontynentów Ameryki 
Południowej — Denali („Aze
ro — Klub Wysokogórski War
szawa” 2008, nr 2 (15), s. 12– 
–16] oraz Australii — Góry Koś
ciuszki („Góry Trek” 2009, nr 2, 
s. 76–79). Tym razem więc 
ogra niczyliśmy się do dokład
niejszego zwiedzenia miasta 
oraz snorkelingu5, m.in. na pla
ży przy Miami Boulevard. Poru
szaliśmy się po miejscach zna
nych z hitów światowego kina, 
takich jak Człowiek z blizną 
(ang. Scar face). Podczas prze
chadzek i zakupów również i tu
taj przydał się język hiszpań
ski. Duża liczba imigrantów 
z Kuby oraz krajów Ameryki Ła
cińskiej sprawia, iż podobnie 
jak w Peru, umiejętność kon
wersacji po hiszpańsku przy
daje się w restauracjach i skle
pach, a czasem jest wręcz nie
zbędna.

Po intensywnym tygodniu 
dotarliśmy przez Frankfurt do 
Krakowa, by trzy dni później 
rozpocząć dziesięciodniowe pra
k tyki — obóz wędrowny w Biesz
czadach ze studentami turystyki 
i rekreacji Uniwersytetu Pedago
gicznego.

5 Snorkeling — to najprostsza 
forma nurkowania i obserwacji pod
wodnej flory i fauny. Do jego upra
wiania wystarczy maska, fajka (ang. 
snorkel) oraz płetwy (nie używamy 
butli z tlenem).
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Special thanks

Autorzy pragną serdecznie po
dziękować za pomoc meryto
ryczną i finansową: Rektorowi 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie JM prof. Michałowi 
Śliwie, Prorektorowi ds. Stu
denckich i Współpracy z Oświa
tą prof. Romanowi Malarzowi, 
prof. Janowi Lachowi z Instytu
tu Geografii UP, a także: Łuka
szowi Bandole (Samorząd Dok
torantów UP), Grzegorzowi Du
bielowi (Samorząd Studentów 
UP), Jerzemu Natkańskiemu 
(Fundacja Kukuczki), Dariuszo
wi Siewierskiemu (DSCC Nie
ruchomości Zakopane), Jerze
mu Wałędze (wójtowi gminy 
Moszczenica), Januszowi Po

taczkowi (wójtowi gminy Niedź
wiedź) oraz wielu firmom i in
stytucjom, bez których pomocy 
wyprawa nie doszłaby do skut
ku.

Serdecznie dziękujemy Pio
trowi i Konradowi za gościnę 
w Nowym Jorku oraz Soni i Łu
kaszowi — w Miami.

Znajdź nas na Facebooku:
Pe dagogical University World Tour 
2010/11.

Michał Apollo
Marek Żołądek

Absolwenci geografii UP
 
W tekście wykorzystano fotografie 
autorów.

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Nasz High Camp pod zachodnią ścianą Rasaca, 4620 m n.p.m.



Marek na drodze Training Board.

Michał na drodze Mas Alto Que Los Vacas.


