
Jeżeli gruntownie sprzątasz mieszkanie/po
kój w akademiku, układasz ubrania w sza
fach w równą kostkę czy wychodzisz z psem 
na dużo dłuższy niż zwykle spacer, a wszyst
ko to nie zdarza Ci się na co dzień, to... 
znak! Być może dotknęła Cię tendencja do 
nieustannego przekładania pewnych czyn
ności na później (tzw. prokrastynacja), ujaw
niająca się w różnych dziedzinach życia. 
Owa skłonność żartobliwie zwana jest także 
syndromem studenta, który daje znać o so
bie średnio dwa razy w roku, czyli oczywi
ście podczas sesji egzaminacyjnych. 

Ale spokojnie, trzymając w ręku trzeci nu
mer naszego pisma, masz pełne prawo odło
żyć wszystkie sprawy na potem, zaszyć się 
gdzieś w przytulnym miejscu z kubkiem gorą
cej herbaty i zaczytać w „Studens Scribit”. 

Szczególnie zachęcam do lektury wywia
du z gościem numeru prof. Ryszardem Siw
kiem, a także artykułów w dziale „Cudze 
chwalicie”, przedstawiających nasz znako
mity Chór Mieszany „Educatus” oraz uczel

niany kwartalnik „Konspekt”. Polecam Wa
szej uwadze też tekst Wydłuż sobie dobę..., 
który, mam nadzieję, okaże się bardzo po
mocny podczas czekających nas gorących 
dni. 

Korzystając z okazji, życzę Wam, drodzy 
Czytelnicy, powodzenia podczas zimowej 
sesji egzaminacyjnej, pomyślnego zalicze
nia wszystkich egzaminów, a następnie mi
łego odpoczynku! 

Oczywiście, jak zwykle gorąco zapra
szam do współpracy z naszą Redakcją. Po
szukujemy dziennikarzy, specjalistów do 
spraw reklamy, grafi ków oraz fotografów. 
Pozwólcie uwolnić twórczy potencjał, który 
drzemie w każdym z Was, i zdobywajcie 
cenne doświadczenie! Pokażmy wszystkim, 
że jesteśmy kreatywni, aktywni i z pasją! 

Ze studenckim pozdrowieniem i życze
niami powodzenia podczas sesji egzamina
cyjnej

Małgorzata Boguń
Redaktor Naczelna
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Teresa Dubiel: Co Pan w swojej pra
cy lubi najbardziej?

Prof. Ryszard Siwek: To, co robię. 
A konkretnie — to, że po studiach mo
głem wykonywać wyuczony zawód, co 
zdarza się bardzo rzadko. Niewielu lu
dzi ma szczęście robić to, co lubią, 
a w moim przypadku są to badania 
i dydaktyka.

Jakie jest Pańskie największe osiąg
nięcie?

Nie ja powinienem to oceniać i nie chcę 
tego robić. Nie pokusiłbym się o taką 
ocenę.

Interesują Pana sprawy studenckie? 
Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

W niewielkim, ponieważ są one dla 
mnie dosyć abstrakcyjne. Gdy spoty
kam się po raz pierwszy ze studentami, 
z którymi będę miał zajęcia, usiłuję się 

„Człowiek 
pozbawiony marzeń 

jest kaleki”

Rozmowa numeru

Gościem numeru jest prof. Ryszard Siwek — dyrektor Instytutu Neofilo ■
logii. Zapraszamy do lektury rozmowy o współpracy ze studentami oraz 
o tym, co w życiu liczy się najbardziej. 
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dowiedzieć, kto skąd jest, czasami do
pytuję, czy pracują, nie jest to jednak 
wymuszanie informacji. Podpowiadam 
im, gdzie można tanio zjeść, gdzie coś 
ciekawego w Krakowie się dzieje. Prag
nę poznać ich postawę w stosunku do 
moich oczekiwań. 

Czy widząc plakaty informujące o ini
cjatywach studenckich, chciałby się 
Pan dowiedzieć o nich czegoś wię
cej?

W dobie tabloidów, plakatów, billboar
dów wiadomości o działalności studen
tów giną w zalewie informacji wizual
nej. Widząc tyle reklam, człowiek prze
chodzi obok nich obojętnie. 

Czego Pan oczekuje od studentów? 

Wydaje mi się, że wszyscy oczekujemy 
od nich większego zaangażowania w wy 
konywanie ich podstawowego obowiąz
ku, czyli w naukę. Nie chcę się wypo
wiadać arbitralnie, ponieważ nie mam 
dokładnego rozeznania, ale zauwa
żam, że wielu z nich nie przejawia żad
nych zainteresowań. Nie dotyczy to 
wszystkich, ale jest spora liczba osób, 
która nie ma zielonego pojęcia, o tym, 
co ciekawego się zdarzyło lub dzieje 
w Krakowie. Być może ma na to wpływ 
wychowanie, gdyż pewne nawyki wyno
si się ze środowiska, w którym się wyro
sło.

Czy jest Pan wymagający wobec stu
dentów?

Staram się co jakiś czas zawstydzić stu
dentów, wplatając w tok wykładu roz
maite słowa tylko po to, by choć kilko
ro z nich po powrocie do domu spraw
dziło w Internecie, co dane pojęcie 
oznacza. Ponadto wypytuję, czy rozu
mieją, o co chodzi na zajęciach. Zda
rza się, że student sam do mnie pod
chodzi i pyta o coś, ale nie są to sytua
cje częste.

Co może Pan opowiedzieć o swoim 
najważniejszym przedmiocie zainte
resowań — o literaturze belgijskich 
frankofonów? Skąd wzięło się to za
interesowanie?

Gdy studiowałem filologię romańską, 
uczono nas tylko historii literatury fran
cuskiej. Potem pojawiły się w programie 
historie literatur francuskojęzycznych 
spoza terenu Francji. Gdy zaczynałem 
szukać tematu do swojej pracy doktor
skiej, spotkałem profesora z Uniwersy
tetu Marii SkłodowskiejCurie w Lubli
nie, który zasugerował mi, bym zajął 
się literaturą belgijskich frankofonów, 
i uznałem, że jest to bardzo interesują
ce. Tak się zaczęło. Jest to literatura 
bardzo specyficzna i cały czas pogłę
biam wiedzę o niej. Wszyscy choćby 
pobieżnie znają epokę napoleońską 
i wiedzą o klęsce Napoleona pod Wa
terloo, ale jestem przekonany, że 99% 
z nich nie wie, że Waterloo to niewielka 
miejscowość położona kilkanaście kilo
metrów od Brukseli, czyli leżąca na 
tere nie obecnej Belgii, której jeszcze 
wtedy nie było. Państwo belgijskie po
wstało w 1830 r., ale o Belgach pisał już 
Juliusz Cezar. Na przełomie XIX i XX 
stulecia, w epoce modernizmu — w do
bie naszej Młodej Polski i ich Młodej 
Belgii — nastąpił wielki boom literatury 
belgijskiej. Wtedy zaczęto doceniać pi
sarzy belgijskich i dostrzegać odmien
ność ich literatury od literatury francu
skiej, mimo że obie powstawały w tym 
samym języku. Zaczęto również doszu
kiwać się cech wyróżniających ową lite
raturę. 

Belgia jest trójjęzyczna, obejmuje 
trzy wspólnoty: flamandzką, francusko
języczną i niemiecką. Belgowie mówią 
trochę inaczej niż Francuzi, co wywołu
je lekki ironiczny uśmiech u tych dru
gich. A skoro mówią inaczej, to piszą 
też inaczej. I francuszczyzna literacka 
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nie jest taką francuszczyzną, jaką się 
posługują Francuzi. Oczywiście, norma 
językowa wyznaczana jest przez Paryż, 
więc Belgowie muszą się do niej dosto
sować. To tak, jakbyśmy — w dużym 
uproszczeniu — mówili o polszczyźnie 
Wielkopolan, gdzie pozostały jeszcze 
z czasów zaboru pruskiego naleciałoś
ci, które do dziś słyszy się w Poznaniu. 
Nie można mówić, że jest to język nie
poprawny, ale jest to język charaktery
styczny dla tego regionu. Mówi się jesz
cze, że Belgowie zawsze mieszkali na 
pograniczu świata germańskiego i ro
mańskiego i chociaż połowa z nich 
mówi po francusku, to cechuje ich wy
obraźnia właściwa ludom północy, któ
rej wyrazem jest malarstwo flamandz
kie. Ten typ wyobraźni jest obecny tak
że w literaturze belgijskich frankofo
nów. Mają oni jednego noblistę, dzięki 
któremu o literaturze belgijskiej zaczęto 
mówić na całym świecie – Maurice’a 
Maeterlincka. W dobie Młodej Polski 
przekładano dzieła twórców literatury 
belgijskiej w takich ilościach, że była to 
jedna z głównych literatur, o których się 
wtedy mówiło i pisało. 

Czym kieruje się Pan w życiu?

Staram się być w życiu fair — wobec 
innych i wobec siebie. Człowiek jest 
istotą słabą, więc z perspektywy lat, 
które już mam za sobą, mogę powie
dzieć o pewnych potknięciach, które mi 
się zdarzyły. Staram się jednak podą
żać prostą drogą.

Czy ma Pan swoje motto życiowe?

Nie mam, a przynajmniej nie potrafił
bym go teraz podać. 

Czy jest coś, czego Pan jeszcze nie 
osiągnął, i czy dąży Pan do tego?

Człowiek pozbawiony marzeń jest kale
ki, ale trzeba być realistą. Oczywiście, 
mamy świadomość, że niekoniecznie 

musimy osiągnąć wszystkie cele, ale to 
wcale nie znaczy, że nie należy dążyć 
do ich osiągnięcia. Wydaję mi się, że 
podążam w obranym przez siebie kie
runku. To pytanie ma jednak charakter 
trochę filozoficzny, gdyż można je roz
patrywać w sensie zarówno material
nym, jak i duchowym. Wydaję mi się, że 
trzeba się realizować w pracy, trzeba tę 
pracę dobrze wykonywać. Im więcej lat, 
tym mniejsza motywacja — wynika to 
ze zmęczenia materiału. Nie wszystko, 
co planujemy, wychodzi tak, jak tego 
pragnęliśmy: albo tempo osiągania ce
lów jest niezadowalające, albo po fak
cie stwierdzamy, że można było zrobić 
coś lepiej czy inaczej. Staram się więc 
wykonywać swoją pracę jak najlepiej, 
staram się też być świetnym ojcem, 
dziadkiem i dobrym opiekunem dla 
moich dwóch kotów.

Gdzie lubi Pan wyjeżdżać w wolnym 
czasie?

Coraz mniej lubię wyjeżdżać, czasy, kie
dy mnie to bawiło, mam już za sobą. Ale 
rzeczywiście, kiedyś w celach zawodo
wych często jeździłem do Brukseli. Teraz 
zawsze mam jakieś wakacyjne plany, ale 
są to z reguły wyprawy towarzyskoro
dzinnokrajoznawcze po Polsce.

Jaką wartość mają dla Pana święta 
Bożego Narodzenia?

Bardzo dużą. Dla mnie jest to bardzo 
rodzinne święto i przywiązuję do niego 
wielką wagę. Oczywiście mam na myśli 
tradycyjne święta z pięknie ozdobioną 
żywą choinką. Jedyne, czego podczas 
świąt nie akceptuję, to karp.

Dziękuję serdecznie za poświęcony 
czas!

Rozmawiała
Teresa Dubiel

studentka I roku sUM 
filologii rosyjskiej UP
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AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE

CO ZA NAMI?

29 listopada 2011 r. odbyły się 
wybory do Instytutowych Rad 
Samorządu Studentów i Rad 
Katedr Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Poniżej lista wybranych: 

Wydział Filologiczny: Insty
tut Filologii Polskiej — Patrycja 
Banaś, Gabriela Dziubek, Kin
ga Giemza, Nikola Skoczeń, Se  
bastian Wesołowski; Instytut 
In formacji Naukowej i Bibliote
koznawstwa — Małgorzata Bo
guń, Marta Nowak, Kinga Tu
rek; Instytut Neofilologii — 
Magdalena Banyś, Sergiy Bo
rysov, Natalia Cichy, Teresa 
Dubiel, Agata Setlak, Ewelina 
Smulczyńska, Hubert Żabik. 
Wydział Humanistyczny: Insty
tut Filozofii i Socjologii — Ka
rolina Głownia, Elżbieta Mo
rys, Katarzyna Paniak; Instytut 
Historii — Jakub Łaskawiec, 
Krzysztof Śmigielski; Instytut 
Politologii — Michał Hajduga, 
Mateusz Jamro, Mateusz Ka
mionka, Agnieszka Nowobil
ska, Mateusz Olejnik, Konrad 
Piwowarczyk, Grzegorz Piąt
kowski, Konrad Spryńca, Woj
ciech Szymański. Wydział Geo
graficznoBiologiczny: Instytut 
Biologii — Agata Klimkowska, 
Paulina Kusińska, Marzena 
Pyclik, Karolina Spylczyn; In

stytut Geografii — Anna Ban
doła, Dawid Chmielniak, Piotr 
Homa, Piotr Kondraciuk, Anna 
Madej, Anna Michalik. Wydział 
MatematycznoFizycznoTech
niczny: Instytut Fizyki — Kamil 
Tekiela; Instytut Matematyki — 
Sandra Czarny, Natalia Ichas; 
Instytut Techniki — Małgo rzata 
Minor, Kamil Piotrowski, San
dra Pruszak; Katedra Informa
tyki i Metod Komputerowych — 
Marcin Podlecki, Sebastian Po
łeć. Wydział Pedagogiczny: In
stytut Nauk o Wychowaniu — 
Łukasz Adach, Edyta Klimkow
ska, Patrycja Skupień, Agniesz
ka Szczygieł, Anna Wiernasz, 
Maria Zajączkowska, Anna Żu
recka; Instytut Pedagogiki Przed
szkolnej i Szkolnej — Patrycja 
Barcik, Renata Blicharz, Zofia 
Czyżowska, Aneta Lukoszek, 
Patrycja Śmieja; Instytut Peda
gogiki Specjalnej — Katarzy 
na Bukowska, Andrzej Maślany, 
Grzegorz Siedlecki, Natalia Szo 
ta, Helena Żurek; Katedra Bez 
pie czeńs twa i Edukacji Obywa
telskiej — Bartłomiej Dziu rzyń
ski, Piotr Łydka, Maria Nowac
ka. Wydział Sztuki: Kated ra 
Malar stwa, Rysunku i  Rzeźby, 
Kated ra Grafiki i Projektowania 
Wizualnego — Anna Bożek, Da
ria Gałczyńska.

6–7 grudnia 2011 r. odbyły 
się posiedzenia Wydziałowych 

Aktualności samorządowe
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Rad Samorządu Studentów, na których 
wybrano osoby, które wejdą w skład 
Parlamentu Studentów UP. Oto lista 
nowo wybranych członków Parlamentu: 
Patrycja Banaś, Anna Bandoła, Patry
cja Barcik, Renata Blicharz, Małgorza
ta Boguń, Sergiy Borysov, Dawid 
Chmielniak, Sandra Czarny, Zofia Czy
żowska, Gabriela Dziubek, Daria Gał
czyńska, Michał Hajduga, Piotr Homa, 
Mateusz Jamro, Mateusz Kamionka, 
Agata Klimkowska, Edyta Klimkowska, 
Piotr Kondraciuk, Aneta Lukoszek, Ja
kub Łaskawiec, Marta Nowak, Agniesz
ka Nowobilska, Kamil Piotrowski, Mar
cin Podlecki, Sebastian Połeć, Patrycja 
Skupień, Ewelina Smulczyńska, Konrad 
Spryńca, Patrycja Śmieja, Krzysztof 
Śmigielski, Hubert Żabik, Anna Żurec
ka, Helena Żurek. 

14 grudnia 2011 r. wybrano na dwu
letnią kadencję Zarząd Samorządu 
Studentów UP w składzie: Grzegorz 
Dubiel (II rok administracji) — prze
wodniczący, Małgorzata Boguń (II rok 
informacji naukowej i bibliotekoznaw
stwa, Agata Klimkowska (I rok chemii), 
Gabriela Dziubek (I rok filologii pol
skiej), Edyta Klimkowska (II rok SUM 
pedagogiki społecznoopiekuńczej), Piotr 
Kondraciuk (I rok geografii). 

Za nami również wiele ciekawych 
wydarzeń kulturalnych. 

Wspólnie z Ruchem Akademickim 
Pod Prąd Samorząd Studentów zorga
nizował spotkanie profilaktyczne „By
łem gangsterem”. Nie możemy tez za
pomnieć o udanym party z okazji Hallo
ween, które połączone było z relacją 
z kolejnej wyprawy Michała Apolla 
i Marka Żołądka. W ostatnich miesią
cach ubiegłego roku odbyły się dwa 
koncerty: jeden w ramach otrzęsin 
pierwszego roku, na którym zagrały ze
społy Salt&Pepper i Skangur, oraz dru
gi — zespołów Marmolada i Vent pod
czas imprezy andrzejkowej. W listopa

dzie odbył się również Kabareton UP, 
w ramach którego wystąpiły trzy kaba
rety: Róbmy Swoje; Świerszczychrząszcz 
oraz Czwarta Fala. Wszystkie te wyda
rzenia miały miejsce w naszym uczel
nianym klubie „Bakałarz”. Zdjęcia z im
prez, autorstwa Eweliny Smulczyńskiej, 
możecie obejrzeć na specjalnej wkład
ce w środku gazety. 

4–6 listopada 2011 r. odbyła się wy
cieczka objazdowa do Wiednia i Braty
sławy. Zdjęcia z tego wyjazdu możecie 
oglądać w galerii Samorządu Studen
tów, dostępnej na stronie: www.up.kra
kow.pl/samorzad

Przez cały grudzień samorząd zbie
rał prezenty dla dzieci z Domu Dziecka 
nr 1 w Krakowie przy ul. Krupniczej 
w ramach akcji mikołajowej.

20 grudnia miało miejsce spotkanie 
opłatkowe, tzw. wigilia akademicka, 
w której udział wzięli: przedstawiciele 
organizacji studenckich, działacze sa
morządowi oraz władze Uczelni: Pro
rektor ds. studenckich prof. Roman Ma
larz, Prodziekan Wydziału Filologiczne
go prof. Grażyna Wrona, Prodziekan 
Wydziału Humanistycznego prof. Syl
wester Józefiak oraz Dziekan Wydziału 
GeograficznoBiologicznego prof. Zbi
gniew Długosz.

CO PRZED NAMI? 

Oczekującym na kolejną sesję nie po
zwolimy się nudzić! Już teraz Samo
rząd Studentów zaprasza wszystkich 
na huczne obchody karnawału! Przed 
nami ważna Impreza Posesyjna, a po
tem masa okazji do wspólnej zabawy: 
Dzień Kobiet, coroczne wybory Najmil
szej UP i wiele, wiele innych! Wypa
trujcie więc plakatów informujących 
o tym, co, gdzie i kiedy, i bawcie się 
wspólnie z nami! 

 
samorząd studentów UP
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Małgorzata Boguń: Jak roz
poczęła się Twoja przygoda 
z Samorządem Studentów?

Edyta Klimkowska: Współpra
cę z Samorządem rozpoczęłam 
w październiku 2010 r. Pomaga
łam przy corocznych ubezpie
czeniach studentów, które oferu
je Samorząd. Poświęcałam te 
mu bardzo dużo wolnego czasu 
i dlatego zostałam zauważona 
przez przewodniczącego Grze
gorza Dubiela. Później wraz 
z ówczesnym Zarządem uda
łam się na wyjazd szkoleniowy 
Szkoły Starostów. Następnie zo
stałam już działaczką Samo
rządu. W grudniu ubiegłego ro 
ku objęłam stanowisko prze
wodniczącej sekcji. Bardzo się 
ucieszyłam, że ktoś docenił moje 
starania i powierzył mi tak waż
ną funkcję.

Jakie cechy charakteru przy
dają się na tym stanowisku 
i które z nich sama posia
dasz? 

Trudno jest mówić o sobie, ale 
wydaje mi się, że bardzo ważną 

cechą, która przydaje się na 
tym stanowisku, jest pewność 
siebie, otwartość, łatwość na
wiązywaniu kontaktów, a przede 
wszystkim chęć pomocy innym. 
Ważne jest, aby oprócz samo
realizacji pomagać studentom 
w rozwiązywaniu ich proble
mów.

Czym zajmuje się Komisja 
SocjalnoEkonomiczna Sa mo
rzą du Studentów? Na czym 
po lega Twoja praca? 

Komisja, której jestem prze
wod ni czącą, zajmuje się głów
nie stypendiami, zapomogami. 
U nas można odebrać stosow
ne druki, pomagamy studen
tom je wypełnić, ale nie przy
znajemy pieniędzy, jak błędnie 
sądzą niektórzy. Zajmuje się 
tym Sekcja ds. Bytowych Stu
dentów, która jest działem 
Uczelni, a nie Samorządu. Ma 
ona swoją siedzibę w pokojach 
14 i 15 w głównym budynku 
przy ul. Podchorą żych 2. Komi
sja SocjalnoEkonomiczna po
średniczy też w roz dzielaniu 
miejsc w akademikach. U nas 

„Najważniejsza jest 
radość z pomocy innym”

Dział „Samorząd od środka” tym razem przedstawia Edy ■
tę Klimkowską. Kim jest Edyta? Ta niewielka osóbka po raz 
drugi została wybrana przewodniczącą Komisji Socjalno 
Ekonomicznej Samorządu Studentów. W piątkowe popołud
nie rozmawiam z nią przy kawie o tym, czym się zajmuje 
i jak wiele serca oraz poświęcenia trzeba włożyć w prace 
Sekcji.

Samorząd od środka
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składa się odpowiednie dokumenty, 
które rozpatruje uczelniana komisja 
ds. rozdziału miejsc w domach studen
ckich. Ponadto członkowie Sekcji orga
nizują różne przedsięwzięcia charyta
tywne. Niedawno, w okresie przedświą
tecznym, zrobiliśmy zbiórkę prezentów 
dla Domu Dziecka przy ul. Krupniczej. 
Pragnę na łamach pisma podziękować 
wszystkim, którzy włączyli się w tę ak
cję, przynosząc potrzebne rzeczy, bo to 
im zawdzięczamy uśmiech na twarzach 
dzieci. Wyrazy uznania, które dotarły 
do organizatorów, bardzo nas cieszą 
i motywują do kontynuacji tej działalnoś

ci. Dziękuję też wszystkim, którzy po
święcili swój wolny czas i pomogli 
w pakowaniu prezentów, a potem w do
starczeniu ich do Domu Dziecka. Kolej
na zbiórka charytatywna, tym razem na 
rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krako
wie, przewidziana jest w okolicach 
kwietnia. I tu również liczymy na przy
chylność studentów oraz pracowników 
Uczelni. Pomimo rozlicznych zajęć ta 
praca mnie cieszy, lubię ją i nie skła
mię, mówiąc, że stała się ważnym ele
mentem mojego życia studenckiego.

Ile osób wchodzi w skład Twojej ko
misji?

Formalnie składa się ona z dwojga 
członków — Piotra Kondraciuka, stu
denta I roku geografii, i mnie. W paź
dzierniku i w listopadzie, kiedy studen
ci przynoszą do nas setki podań o przy
znanie miejsca w domu studenckim, 
nie sposób uporać się z tym w gronie 
samych tylko członków Zarządu Samo
rządu. Wtedy mogę liczyć na pomoc 
kolegów, i to zarówno tych, którzy do
piero zaczęli studia, jak i starszych 
roczników. Oni są zawsze przy mnie, za 
co im bardzo dziękuję.

Czy pomaganie studentom w spra
wach socjalnych jest trudne?

Pomoc studentom w każdej sprawie jest 
ważna. Siłę i motywację do pracy dają 
mi jednak takie sytuacje, kiedy studen
ci przychodzą, rozmawiają ze mną, po
wierzają mi swoje sprawy, liczą na 
mnie. Wtedy wiem, że nie mogę ich za
wieść, i za wszelką cenę staram się im 
pomóc, ponieważ w pewnym sensie ich 
problemy dotyczą także mnie. W ten 
sposób poznałam fantastycznych ludzi, 
z których wielu zostało moimi dobrymi 
znajomymi.

Jak walczysz z zarzutami i kontro
wersjami, które narastają każdego 
roku wokół sprawy przyznawania 
akademików, którą się zajmujesz?

Każdy obejmując jakąś funkcję, ma świa
domość, że jego życie nie będzie usłane 
płatkami róż i znajdą się ludzie, którzy 
będą robić czarny PR. Nie należę jednak 
do osób, które się tym przejmują. Wi 
dzę pozytywne efekty swojej pracy 
i wiem, że powinnam kontynuować to, 
co robię. Jeś li wkładasz serce w to, co 
robisz, i widzisz, że twoje działania po
magają innym, to powinieneś się cieszyć 
się z włas nych osiągnięć. Praca jest sa
tys fak cjonująca, daje możliwości osobis
tego rozwoju, dlatego zachęcam do za
sile nia naszych szeregów.

Przypomnij jeszcze, kiedy można 
zastać któregoś z członków sekcji 
w biurze Samorządu Studentów.

Wszystkich, którzy mają ochotę się ze 
mną spotkać, zapraszam we wtorki od 
godziny 9 do 11.30, w środy między 10 
a 12, a także w piątki od godz. 10 do 
14. Mile widziani są również chętni do 
współpracy w Sekcji.

 
Rozmawiała: 

Małgorzata Boguń 
studentka II roku informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa UP

Samorząd od środka
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Czy można wyobrazić sobie świat bez 
muzyki? 

Głupie pytanie. Czy mogę obudzić się 
rano, a potem siadać przy kuchennym 
stole, nie brzdękając łyżeczką o kubek 
gorącej kawy? Czy mogę nie otworzyć 
już nigdy futerału o obłym kształcie doj
rzałej gruszki? Nie nucić smutnych bal
lad w najbardziej posępne dni roku? 
Nie bębnić podczas nauki ołówkiem 
o kant stołu? Oczywiście, że nie. Muzy
ka otacza nas, jest wszędzie. Została 
zapisana w genach, u jednych bardziej, 
u innych mniej. Sześćdziesięciu pięciu 
szczęśliwcom z chóru Educatus się uda
ło! Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o lu
dziach, którzy nie mogą wyobrazić so
bie świata bez muzyki, po prostu nie 
potrafią. Wspólny śpiew, nowe doświad
czenia i osiągnięcia, nabywanie tech
nicznych umiejętności wokalnych, re
prezentowanie uczelni na konkursach, 
festiwalach zagranicznych — to tylko 
nieliczne korzyści z uczestnictwa w na
szym mieszanym chórze uniwersytec
kim o nazwie Educatus. Przede wszyst
kim jednak jest to rozwijanie swojej pa
sji, która nadaje sens życiu. 

Jak się zaczęło?

Chór Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra 
kowie Educatus powstał w kwietniu 

2000 r. Gromadzi on zarówno studentów, 
jak i absolwentów uniwersytetu, a także 
pracowników Uczelni. Założycielem, dy
rygentem i kierownikiem artystycznym 
chóru jest prof. Adam Korzeniowski, 
człowiek wszechstronnie wykształcony, 
o doskonałym warsztacie dyrygenckim, 
z bogatym doświadczeniem zawodo
wym. W doskonaleniu umiejętności wo
kalnych chóru pomagają mu Olga Pi
wowar i Małgorzata TęczyńskaKęs
ka. Educatus od samego początku swo
jego istnienia brał udział w licznych kon
kursach, koncertach, festiwalach i w wie
lu innych przedsięwzięciach, co przynio
sło mu wiele sukcesów i doświadczeń. 
Chór, pomimo bardzo krótkiego stażu, 
brał udział (między innymi z Radiową 
Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie oraz 
Orkiestrą Opery Krakowskiej) w koncer
tach z cyklu „Vivat Academia, Vivat Mu
sica!”, organizowanych przez Akademię 
Pedagogiczną. Ogromnym wyróżnieniem 
dla zespołu było zaproszenie do udziału 
w oprawie muzycznej ostatniej, ósmej 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 
Polski w 2002 r. Właściwie nie było roku 
w historii chóru, w którym Educatus nie 
uzyskałby jakiejś nagrody. Zespół jest 
bardzo dobrze znany w Małopolsce, 
gdyż tutaj zdobył wszystkie najważniej
sze nagrody. Myślę, że najważniejszym 
osiągnięciem chóru jest to, że stale się 
rozwija, współpracując z innymi forma

EDUCATUS, 
czyli 

o zaczarowanych muzyką

Cudze chwalicie...
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cjami muzycznymi, nie tylko pol
skimi. Educatus może się po
chwalić licznymi osiągnięciami 
i zwycięstwami w zagranicznych 
konkursach. Koncertował między 
innymi na festiwalach w Cze
chach, na Słowacji, we Francji, 
w Grecji, Niemczech, Szwajcarii 
oraz we Włoszech, gdzie dostą
pił zaszczytu udziału w oprawie 
muzycznej mszy oraz koncercie 
w bazylice św. Marka w Wene
cji. Jubileusz dziesięciolecia, przy 
padający na rok 2010, skłonił 
chórzystów do podsumowań. Po 
raz pierwszy w historii zespołu 
przyznano członkostwa honoro
we. Otrzymały je osoby, którym 
chór zawdzięcza swoje powsta
nie. W czerwcu 2010 r., niejako 
po twierdzając celowość swojej 
działalności, Educatus zakwali
fikował się do finału I Między
narodowego Konkursu Chóral
nej Muzyki Sakralnej w Prevezie 
(Grecja), na którym zdobył złoty 
medal w kategorii chórów mie
szanych oraz srebrny medal 
w kategorii chórów kameral
nych (na tę okoliczność utworzo
no po raz pierwszy w historii ze
społu skład kameralny). Adam 
Korzeniowski otrzymał ponadto 
nagrodę indywidualną dla naj
lepszego dyrygenta.

Z perspektywy chórzystki...

O to, jak to jest stać w szere
gach chóru Educatus, zapyta
łam studentkę pierwszego roku, 
która na co dzień interesuje się 
muzyką i nie widzi świata poza 
nią. Miłość do muzyki i chęć 
rozwoju skłoniły ją do wstąpie
nia do chóru.

Śpiewałam już od najmłod-
szych lat w różnych chórach 
i zespołach wokalnych. Rozpo-
czynając studia, nie chciałam 
rozstawać się z muzyką. Posta-
nowiłam wstąpić do chóru Edu-
catus i nie żałuję tej decyzji! 
Gdy śpiewam, czuję się nie-
prawdopodobnie szczęśliwa. Na 
próbach panuje rodzinna at-
mosfera, mogę swobodnie roz-
wijać swoje zdolności wokalne. 
Nad wszystkim czuwa wspa-
niały człowiek z wielkim talen-
tem muzycznym — Pan Dyry-
gent.

Co nieco o próbach...

Punktualnie o dziewiętnastej 
wszyscy chórzyści wchodzą do 
sali, w której ma odbyć się pró
ba. Przeglądają nuty, rozma
wiają w oczekiwaniu na dyry
genta. Po chwili do sali wcho
dzi pan Adam Korzeniowski 
i wita się kolejno ze wszystkimi. 
Za fortepianem zasiada druga 
dyrygentka i rozpoczynają roz
śpiewywanie. Donośne alty, so
prany, basy i tenory rozbrzmie
wają po całej sali, zlewając się 
w idealną całość. Podczas prób 
nie brakuje żartów i śmiechu. 
Stojąc z boku i przyglądając 
się temu radosnemu i rozśpie
wanemu towarzystwu, odnoszę 
wrażenie, że są jedną wielką 
rodziną. Wychodzę z próby po 
angielsku. Zamykam drzwi 
i jeszcze przez kilka minut na
słuchuję, czy aby atmosfera nie 
zmieni się zaraz po moim wyj
ściu. Nie! Nic podobnego! Tam 
nadal wszyscy są naprawdę 
zaczarowani muzyką...

Cudze chwalicie...
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Rozmowa z dyrygentem chó
ru EDUCATUS prof. Adamem 
Korzeniowskim

Nikola Skoczeń: Jak pracuje 
się Panu z zespołem i jaki 
stara się Pan być dla chórzy
stów?

Adam Korzeniowski: Z ze
społem pracuje mi się fenome
nalnie, między innymi z tego 
powodu, że jest to moja życio
wa pasja. Jestem dla nich 
przede wszystkim partnerem, 
tak jak oni dla mnie. Tworzymy 
jedną wspólną rodzinę, która 
kocha muzykowanie. Po to prze 
de wszystkim się spotykamy. 
Z jednej strony, staram się być 
konsekwentny i wymagający, 
a z drugiej — jestem partne
rem, który współgra, współdzia
ła i współkreuje. Tak to jest 
w muzyce kameralnej.

Jakie osiągnięcia chóru są dla 
Pana szczególnie ważne?

Jest ich dość sporo w tym jakże 
krótkim, bo zaledwie jedena
stoletnim okresie działalności. 
Są jednak osiągnięcia, które 

zapadły głęboko w pamięć. 
Nagranie dwóch płyt CD, a tak
że występy z zawodowymi mu
zykami na uniwersyteckich kon
certach „Vivat Academia, Vivat 
Musica” trwale zapisały się 
w naszej krótkiej historii. Jeśli 
chodzi o konkursy i festiwale, 
to zacznę od początku. Pięcio
krotnie Złote Pasmo na Kra
kowskim Konkursie Chóralnym. 
Rok 2004 to złoty medal przy
wieziony z międzynarodowego 
festiwalu w Riva del Garda we 
Włoszech, potem trzykrotne 
Grand Prix w Polsce na kon
kursach kolędowych, następnie 
pierwsze miejsce i nagroda 
specjalna za wykonanie utwo
ru współczesnego na Ogólno
polskim Konkursie „Rybnicka 
Jesień Chóralna”, srebrne me
dale na Ogólnopolskim Kon
kursie „Cantio Lodziensis” oraz 
na Międzynarodowym Konkur
sie Muzyki Cerkiewnej w Haj
nówce, złoty medal oraz dwie 
nagrody specjalne, a także in
dywidualna dla najlepszego 
dyrygenta na Międzynarodo
wym Konkursie „Akademicka 

Cudze chwalicie...

Chór Educatus podczas 
konkursu w Barcelonie
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Bańska Bystrzyca” na Słowa
cji, złoty i srebrny medal oraz 
indywidualna nagroda dla naj
lepszego dyrygenta w Grecji. 
W 2011 r. w Hiszpanii Educatus 
otrzymał pierwszą nagrodę 
w kategorii muzyki sakralnej 
oraz nagrodę za najlepsze wy
konanie utworu katalońskiego. 
Każde osiągnięcie zespołu, każ  
dy koncert pozostaje w sercu, 
bo jest to realizacja naszych 
zamierzeń i pragnień.

Jak by Pan określił nasta
wienie chórzystów do pracy 
w zespole?

Tu przede wszystkim przycho
dzą pasjonaci, którzy kochają 
to, co robią. Najlepiej jeżeli są 
to właśnie takie osoby, więc ja 
nie widzę nastawienia innego, 
jak tylko pozytywne. Jeżeli po
jawia się negatywne, to trzeba 
znaleźć powód tego. Być może 
moje metody są złe lub wpły
wają na to jakieś inne czynni
ki. Takich sytuacji mamy jed
nak bardzo, bardzo nie wiele.

Co w planach na dwunasty 
sezon artystyczny?

Aż się boję o tym mówić 
(śmiech). Plany są bardzo am
bitne. Po pierwsze, chcieliby
śmy godnie reprezentować 
naszą Alma Mater zarówno 
w Polsce, jak i poza jej grani
cami. Mamy zaplanowane kon
certy kolędowe w kraju oraz 
występy związane z uroczys toś
ciami na Uniwersytecie Pe da
go gicznym. Chcielibyśmy tak
że wziąć udział w dwóch mię
dzynarodowych festiwalach: 
jed nym w Europie zachodniej, 
drugim — być może w Rosji. 

Zabierzemy się za przygoto
wywanie ambitnych utworów, 
które będziemy wykonywać 
razem ze Smyczkową Orkie
strą Kameralną, która działa 
na Uniwersytecie. Staramy się 
zgromadzić materiał na na
szą trzecią płytę. Pragniemy 
też zorganizować na naszej 
Uczelni pierwszą edycję Mię
dzynarodowego Festiwalu Chó  
ralnego. Dobrze jest mieć ta
kie plany, a nie zamykać się 
w czterech ścianach i spełniać 
się tylko podczas prób.

Czego życzyłby Pan sobie 
i Chórowi w nowym roku?

Przede wszystkim zdrowia. Jeże
li będziemy zdrowi, nasze głosy 
będą zdrowe, to będziemy mo
gli realizować naszą pasję. 
Moim drugim życzeniem jest to, 
aby pasja nigdy nie wygasła 
w tych młodych ludziach, bo 
ona daje perspektywę wspólne
go muzykowania i wspólnego 
spędzania czasu. Chciałbym, 
abyśmy mogli realizować plany, 
które sobie naszkicowaliśmy. 
Życzyłbym wszystkim, żeby nie 
zmieniło się nastawienie władz 
Uczelni i społeczności Uniwer
sytetu Pedagogicznego do na
szych zespołów, gdyż korzysta
my z ich wielkiej przychylności, 
za co jestem ogromnie wdzięcz
ny. Jest to niezwykłe, że tego 
typu studencka działalność ota
czana jest opieką i spotyka się 
ze zrozumieniem, co ma zna
miona wielkiej szlachetności.

Nikola skoczeń 
studentka I roku  

filologii polskiej UP

Cudze chwalicie...
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Cudze chwalicie...

Rok 2012 jest szczególny. Nie tylko dlate
go, że odbędą się Mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej czy dlatego, że (miejmy 
nadzieję!) nastąpi długo oczekiwany ko
niec świata. Powodów do świętowania 
jest, jak widzicie, całe mnóstwo. Jeszcze 
jednego dostarcza nam redakcja „Kon
spektu — Pisma Uniwersytetu Pedago
gicznego”. Postanowiliśmy więc przybli
żyć Wam, Drodzy Czytelnicy, „Konspekt”, 
pozwalając sobie na małe podsumowa
nie trzynastoletniej działalności kwartal
nika — naszego starszego kolegi, ale 
przede wszystkim mentora i pomocnika.

Trochę historii...

Idea powołania do życia „Konspektu” 
narodziła się w bardzo ważnym dla hi
storii naszej Uczelni momencie, a mia
nowicie wówczas, kiedy Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna uzyskała status Akade
mii. Periodyk został powołany z inicja
tywy JM Rektora AP prof. Michała Śliwy. 
W grudniu 1999 r. ukazał się pierwszy 
numer kwartalnika. Pierwszym redakto
rem pisma był dr Henryk Czubała z In
stytutu Informacji Naukowej i Bibliote
koznawstwa, a pierwszym przewod ni
czącym Rady Programowej — prof. Hen
ryk W. Żaliński. Początkowo na łamach 
„Konspektu” drukowano artykuły o róż
nej tematyce; również objętość pisma 
nie była stała. 

Redakcja angażowała się w liczne 
przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, 
gdyż dążono do tego by „Konspekt” 
stał się kwartalnikiem o tematyce spo
łecznokulturalnej. Kładziono nacisk na 
artykuły z zakresu historii i teorii litera
tury, bibliotekoznawstwa i innych nauk 

humanistycznych. Dbano też o prezenta
cję życia Uczelni, a także jej poszczegól
nych jednostek. Wśród „Gości «Konspek
tu»” (tytuł działu) znaleźli się wybitni 
przedstawiciele polskiej i światowej na
uki oraz kultury, tacy jak: Ryszard Ka
puściński, ks. bp. Tadeusz Pieronek, 
prof. Michał Śliwa czy prof. Tadeusz 
Bujnicki. Redaktorom udało się także 
skupić wokół pisma wielu pracowników 
Uczelni.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Od roku 2004, kiedy to nastąpiła zmia
na zespołu redakcyjnego (dr Stanisław 
Skórka — redaktor naczelny, dr Piotr 
Krywak, mgr Michał Grzeszczuk oraz 
Marcin Kania i Bartosz Ochoński — 
wówczas studenci V i III roku filologii 
polskiej), można mówić o pewnym usta
bilizowaniu się profilu wydawniczego 
czasopisma. Opracowano wtedy kolej
ne 12 numerów, wśród których przewa
żały zeszyty monograficzne. Każdy miał 
jakiś temat przewodni, np.: fizykę, geo
grafię, sport, biologię, historię wojsko
wości, technikę. Redakcja nadal zabie
gała o to, by na łamach „Konspektu” 
gościły znane osobistości życia spo
łecznokulturalnego: prof. Walery Pisa
rek, red. Jan Pieszczachowicz, red. Bo 
gusław Wołoszański, gen. bryg. Kazi
mierz Jaklewicz, Jerzy Engel.

W grudniu 2008 r. redakcja po raz 
trzeci zmieniła skład osobowy. Redak
torem naczelnym pisma został mgr (od 
2011 r. dr) Marcin Kania, a do zespołu 
weszli: mgr Ewa BednarskaGryniewicz 
z wydawnictwa Instytutu Języka Pol
skiego PAN, wykładowca podyplomo

Szczęśliwa trzynastka
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wych studiów edytorskich na UJ 
i UP, oraz Tomasz Zacharski, 
specjalizujący się w projekto
waniu typograficznym, również 
wykładowca UP. Po tej zmianie 
w piśmie, oprócz wiadomości 
z życia i historii Uniwersyte 
tu, pojawiły się liczne artykuły 
naukowe i popularnonaukowe 
z wielu dziedzin wiedzy. Publi
kowane są też utwory literac
kie — poezja oraz proza. W nu
merze 34 zamieszczono opo
wiadanie Rafała Dębskiego, 
zna nego i cenionego autora po 
 wieści kryminalnych. Andrzej 
Pilipiuk napisał specjalnie dla 
„Konspektu” artykuł poświęco
ny prozie fantastycznej, zaś do 
numeru 41 Mariusz Wollny i Wy 
dawnictwo „Otwarte” użyczyli 
redakcji fragmentu niepubliko
wanej jeszcze powieści Kacper 
Ryx i król alchemików. 

„Konspekt” dzisiaj

Pismo nadal jest kwartalnikiem 
popularnonaukowym. Do tej po  
ry, czyli przez trzynaście lat, wy
dano 41 zeszytów, a objętość 
pojedynczego numeru wynosiła 
od 100 do ponad 200 stron. Do 
numerów 34 i 37 dołączono tak
że płyty DVD z filmami o Uczel
ni oraz wartoś ciowymi materia
łami naukowymi. Od września 
2010 r. redakcja czasopisma 
może pochwalić się tym, że 
„Konspekt” dystrybuowany jest 
na terenie całej Polski w salo
nach EMPiK, a sprzedaż roś
nie. 

W 2011 r. redakcja postano
wiła przygotować numer spe
cjalny, poświęcony twórczości 
studentów i młodych absolwen

tów Uczelni. Znalazły się w nim 
m.in. teksty: Anny Suberlak, Mag 
daleny Kilian, Katarzyny Czyż, 
Pawła Paciorka, Michała Górni
siewicza, wywiad Aleksandry 
Hatali z prof. Tadeuszem Budre
wiczem oraz opowiadanie Se
wera Wargackiego, nagrodzo
ne na konkursie literackim zor
ganizowanym przez Bibliotekę 
Główną UP. Było to ważne wy
darzenie, gdyż po raz pierwszy 
redakcja oddała łamy pisma do 
wyłącznej dyspozycji młodych 
autorów z naszej Uczelni. 

Kolejny taki numer ukaże 
się w maju tego roku, dlatego 
redakcja „Konspektu” serdecz
nie zaprasza młodych ludzi do 
przesyłania swoich próbek pu
blicystycznych i literackich. 

Czeka także na stażystów, 
praktykantów i wolontariuszy.

W redakcji odbywają staże i 
praktyki studenci filologii pol
skiej i Studium Dziennikarskie
go naszej Uczelni. Piszą artyku
ły, fotografują, przeprowadzają 
wywiady. Przygotowy wane przez 
nich materiały są publikowane 
w piśmie lub na stronie interne
towej Uczelni.

Redakcja współpracuje z ko
łami naukowymi i prasą studen
cką. „Konspekt” otwiera się na 
młodych, gdyż, jak mówi redak
tor naczelny dr Marcin Kania, 
„redakcja ma świadomość, że to 
do młodych należy przyszłość 
prasy — także akademickiej”.

 
Życzymy „Konspektowi”  

kolejnych trzynastu  
(co najmniej!) lat działaności   

Małgorzata Boguń 
Redaktor Naczelna 

„studens scribit” 

Cudze chwalicie...
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13 grudnia 2011 r. w Instytucie Nauk o Wy
chowaniu przy ul. Ingardena 4 odbyła się 
konferencja naukowa „Twórczy Nauczy 
ciel → twórczy uczeń?”, zorganizowana przy 
współpracy dwóch kół naukowych: Studen
ckiego Koła ArtystycznoNaukowego Teatro
manów i Studenckiego Koła Naukowego 
Edukacji Krea tywnej, prężnie działających 
przy Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wy
dziale Pedagogicznym naszego Uniwersyte
tu. Koła te zrzeszają głównie studentów Wy

„Twórczy nauczyciel → twórczy uczeń?”

Nowinki Kół Naukowych 

byli pracownicy naukowi naszej Uczelni 
oraz zaproszeni goście, zajmujący się tema
tyką twórczości. Było to pierwsze takie przed
sięwzięcie naszego koła, więc jesteśmy bar
dzo szczęśliwi, że okazało się ono tak twór
cze i udane.

Pierwszy z prelegentów, dr Witold Li gęza, 
pracownik naukowy UP, a także współtwórca 

działu Pedagogicznego, ale bardzo mile wi
dziani są wszyscy zainteresowani. Zarówno 
SKANT, jak i SKNEK spotykają się cyklicz
nie, raz w tygodniu. Wszystkich zaintereso
wanych zachęcamy do współpracy i kontak
tu z nami: SKNEK — sknek.krakow@gmail.
com i SKANT — teatralni01@gmail.com. 

Podczas konferencji mieliśmy okazję wy
słuchać ciekawych wykładów. Prelegentami 

Wystąpienie dra Witolda Ligęzy, otwierające 
konferencję

Warsztaty muzyczne zorganizowane przez Koło

Warsztaty taneczne
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i dyrektor Ośrodka Twórczej Edukacji „Kan
gur”, swoje wystąpienie zatytułował „Uczeń 
twórczy — kłopot czy szansa?” Wiele cennych 
przemyśleń na temat „Twórczych potencja
łów drzemiących w roli nauczyciela” przeka
zała nam dr Anna Kwatera (UP). Wykład 
o przewrotnym i polemicznym tytule „(Nie)
Twórczy nauczyciel” wygłosiła dr Wiesława 
Kogut. Goś ciem specjalnym konferencji była 
mgr Jagoda GumińskaOleksy, pracownik 
Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Kra
kowie (Dom Jana Matejki), która zaprezento
wała temat „Roli instytucji muzeum jako twór
czego nauczyciela”.

Tematyka twórczości i kreatywności jest 
obecnie podejmowana chętnie i często. Wie
lu z nas zapewne niejednokrotnie spotkało 
się z wymaganiami pracodawców, poszuku
jących „ludzi kreatywnych...” My, studenci pe
dagogiki zrzeszeni w obu kołach, zdajemy 
sobie sprawę, że najbardziej twórczymi isto
tami są dzieci. Niestety, wiemy też, że współ
czesna szkoła bardzo często zabija drzemią
cy w nich potencjał. Dziecko wyjątkowo twór
cze, często nawet określane jako „zdolne”, 

Nowinki Kół Naukowych 

nie zawsze bywa rozpoznane przez mało 
czujnego nauczyciela. Dlatego chcemy na
wzajem uczyć się twórczości oraz kreatywno
ści i umieć je rozpoznawać u innych.

W ramach konferencji członkowie i człon
kinie kół przeprowadzili również cztery warsz
taty: „Twórcze tańce — twórczość w ruchu”, 
„Jam session — twórczość poprzez muzykę”, 
„Gumowy mózg — twórcze myślenie” oraz 
„Twórcze rozwiązywanie konfliktów”.

Wszystkim uczestnikom konferencji dzię
kuję w imieniu członków kół za obecność, 
za uśmiech, kreatywne wsparcie i zapra
szam do twórczej współpracy.

Napoleon Hill powiedział: „Cokolwiek 
umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co 
uwierzyć, może też osiągnąć”. Czy Ty też 
w to wierzysz?

Natalia Nóżka
studentka I roku sUM 

poradnictwa zawodowego 
i III roku politologii UP

studenckie Koło  
Artystyczno-Naukowe Teatromanów

studenckie  
Koło Naukowe 

Edukacji KreatywnejCzłonkinie Koła Naukowego

Wykład „(Nie)Twórczy nauczyciel” dr Wiesła
wy Kogut
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AZS — to skrót nazwy Akademickiego Związ
ku Sportowego. Na naszej Uczelni działa 
Klub Uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie (KU AZS UP Kraków). Czym jest 
AZS dla Uniwersytetu Pedagogicznego?

Jest klubem sportowym od dawna wpisa
nym w życie Uczelni. Tutaj nie ma mowy 
o transferach ani o „wypożyczaniu” zawodni
ków, tutaj po prostu spotykają się zapaleńcy, 
którzy chcą mieć trochę radości z uprawiania 
sportu, poczuć dreszcz rywalizacji w zawo
dach międzyuczelnianych na różnych szczeb
lach — od rywalizacji na terenie Krakowa po 
akademickie mistrzostwa Polski czy Europy.

Specyfika AZSu polega również na 
tym, że trener nigdy nie wie, co przyniesie 
mu los (a konkretnie — rekrutacja na studia 
w danym roku). Zdarzają się lata „tłuste”, 
w których jeden rocznik pozwoli zbudować 
na kilka studiów silną ekipę, mogącą wal
czyć o sukcesy nie tylko na arenie krakow
skiej. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że 
gdy ów „złoty” rocznik zakończy edukację, 
nie znajdzie się jego godnych następców 
i czasy triumfów odejdą w przeszłość równie 
niespodziewanie, jak się zaczęły. Drużynę 
trzeba więc budować powoli, mozolnie, cze
kając co roku na napływ nowych sportow
ców do sekcji, dzięki czemu po kilku latach 
ciężkiej i wytężonej pracy zespół zacznie 
osiągać coraz lepsze wyniki. Trener nie ma 
pola manewru, musi być jak krawiec, czyli 
„skroić” drużynę z takiego materiału, jaki 
sam się do niego dobrowolnie zgłosi i wyra
zi chęć doskonalenia swoich talentów w da
nej dyscyplinie sportu. W naszym AZSie 
mile widziani są wszyscy sportowcy, zarów
no ci, którzy stawiają pierwsze kroki i w cią
gu pięciu lat studiów są w stanie osiągnąć 
wysoki poziom, jak i ci, którzy posiadają już 

spore umiejętności i zechcą je wykorzystać 
w naszym Klubie Uczelnianym.

W AZSie nawiązuje się znajomości na 
lata, rodzi się wiele niezapomnianych wspo
mnień, osiąga się sukcesy sportowe. Dlate
go warto spróbować wkroczyć w tę przygo
dę, a nuż wciągnie Cię wir zaangażowania, 
adrenalina, duch sportowej rywalizacji... 
W naszym Klubie można rozładować wsze
lakie złe emocje dzięki uprawianiu ukocha
nej dyscypliny sportu, można także nałado
wać akumulatory na kolejny dzień, tydzień, 
miesiąc. 

Pytacie, w co gramy? Dyscyplin jest wie
le. Drużynowo można wykazać się, zarówno 
w zespołach męskich, jak i żeńskich, w ko
szykówce, siatkówce czy piłce nożnej. Nie 
jesteś fanem żadnej z tych dyscyplin? Nic 
nie szkodzi. Zawsze możesz spróbować 
swoich sił w sekcji pływackiej. Wolisz biegi? 
Nic prostszego, sekcja lekkiej atletyki czeka 
właśnie na Ciebie. Chcesz pójść w ślady 
Andrzeja Grubby? Wystarczy, że zawitasz 
na trening sekcji tenisa stołowego, a być 
może okaże się, że to właśnie Ty jesteś ta
lentem na skalę światową. Jeśli nie spraw
dzisz, nie dowiesz się tego.

Czym tak naprawdę jest AZS? Alterna
tywą dla szarej nieraz rzeczywistości i nudy, 
pozwalającą aktywnie spędzać czas, kuźnią 
talentów i gwarantem wspaniałej atmosfery. 
W perspektywie duży wybór sekcji sporto
wych, możliwości wyjazdów, imprez i two
rzenia nierozerwalnych więzi na długi czas. 
Tutaj możesz po prostu być sobą i realizo
wać się, zaspokajając nie tylko potrzeby 
związane z ruchem i aktywnością sporto
wą!

 
Bartosz Iwanek

Członek Klubu Uczelnianego AZs UP

AZS — przedstaw się!

Akademicki Związek Sportowy
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Idzie nowe

Paulina Łukasik: Jak zrodził 
się pomysł założenia Zrzesze
nia Studentów Niepełnospraw
nych? Co Was do tego zainspi
rowało?

Katarzyna Kaleta: Wielokrot
nie uczestniczyłam w spotka
niach Zrzeszeń Studentów Nie
pełnosprawnych, działających 
przy innych krakowskich uczel
niach. Miałam wówczas okazję 
poznać zasady funkcjonowa
nia tego typu jednostek i to za
chęciło mnie do podjęcia od

powiednich kroków, aby takie 
Stowarzyszenie powstało też 
na Uniwersytecie Pedagogicz
nym.

Na naszej Uczelni działa już 
Biuro do spraw Osób Niepeł
nosprawnych. Czy Wasze sto
warzyszenie będzie jego uzu
pełnieniem, czy też odrębnie 
działającą jednostką? 

Obie organizacje łączy wspól
ny cel, zatem metody działania 
są podobne. Naszym prioryte

STUDENCI 
STUDENTOM

Uniwersytet Pedagogiczny to uczelnia przyjazna studen ■
tom niepełnosprawnym. Wprowadza dla nich liczne udo
godnienia, by w ten sposób uczynić ich życie łatwiejszym. 
Priorytetem dla władz uczelni jest likwidacja barier zarów
no architektonicznych, jak i mentalnych. Cel jest określony 
jasno — wyrównywanie szans.
Właśnie powstała nowa organizacja skierowana do niepeł
nosprawnych — Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. 
W rozmowie z przewodniczącą stowarzyszenia Katarzyną 
Kaletą przybliżamy okoliczności jego założenia i cele.
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tem jest dbanie o dobro stu
dentów niepełnosprawnych. 
Mamy również nadzieję, że 
działalność nowo powstałego 
zrzeszenia będzie uzupełnie
niem inicjatyw Biura do spraw 
Osób Niepełnosprawnych.

Statut Zrzeszenia określa 
działalność organizacji jako 
pracę społeczną jej człon
ków. Na czym dokładnie bę
dzie ona polegać?

Do podstawowych celów Zrze
szenia należy integrowanie stu
dentów niepełnosprawnych w śro 
dowisku akademickim, udzie
lanie im pomocy koleżeńskiej. 
Zale ży nam również na nawią
zywaniu współpracy z innymi 
organizacjami o podobnym pro
filu działalności. Chcemy przede 
wszystkim upowszechniać wie
dzę o problemach osób niepełno
sprawnych.

Na jaką konkretną pomoc 
będzie się to przekładać? 

Zakres działania Zrzeszenia 
jest bardzo szeroki. Chcemy 
pomagać niepełnosprawnym 
zarówno w kwestiach formal
nych, śledząc na bieżąco doty
czące ich zmiany legislacyjne, 
jak i organizować różne spo
tkania kulturalne. Rzecz jasna, 
nie zapominamy o szeroko po
jętym życiu towarzyskim.

Z jakimi utrudnieniami i pro
blemami spotykają się osoby 
niepełnosprawne?

Wszystko zależy od rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności. 
Największym problemem wyda
ją się braki w dostosowaniu 
Uczelni do potrzeb osób niepeł

nosprawnych. Utrudniają im za
równo dotarcie na zajęcia, jak 
i efektywne w nich uczestnic
two. 

Zakładanie nowego stowa
rzyszenia to pewnie niełatwa 
sprawa. Jak poradziliście so
bie z wszystkimi formalno
ściami? Jakie reakcje spo
tkały Was ze strony pracow
ników Uczelni?

Rzeczywiście, nie jest to łatwe, 
ale otrzymaliśmy duże wspar
cie ze strony wspomnianego 
wcześniej Biura do spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Wiadomo, 
że kwestie formalne zawsze 
wymagają cierpliwości i cza
su.

Kto może zostać członkiem 
Waszego zrzeszenia? Czy tyl
ko osoby niepełnosprawne?

Członkiem zrzeszenia może 
zostać zarówno student niepeł
nosprawny, jak i pełnosprawny, 
przy czym udział studentów 
pełnosprawnych nie może prze
kroczyć 30% wszystkich człon
ków.

Wobec tego życzę owocnego 
działania i sukcesów.

Siedziba Zrzeszenia Studen
tów Niepełnosprawnych znaj
duje się przy ul. Armii Krajo
wej 9 (DS „Krakowiak”) w po
koju 127. Spotkania zrzeszenia 
odbywają się w każdą środę 
o godz. 19. Wszystkich zainte
resowanych serdecznie zapra
szamy!

 
Paulina Łukasik

studentka II roku  
filologii polskiej UP

Idzie nowe
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2 grudnia 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła, 
że rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wo
lontariatu. „Jeśli nasze nadzieje na stworze
nie lepszego i bezpieczniejszego świata mają 
się skonkretyzować, a nie pozostać tylko w sfe
rze marzeń, bardziej niż kiedykolwiek będzie
my potrzebować zaangażowania wolontariu
szy” — powiedział Kofi Annan. 

U progu nowego 2012 roku niech każdy 
spróbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: czym 
jest dla mnie wolontariat? Czy spotkałem się 
kiedyś z taką formą pomocy? 

Voluntarius (łac.) znaczy tyle, co dobro
wolny. Istotą wolontariatu jest pozbawiona 
korzyści finansowych praca na rzecz drugie
go człowieka, różnych organizacji pozarządo
wych świadczących pomoc oraz wszelakich in
stytucji publicznych działających na rzecz spo
łeczeństwa. Przy tej okazji warto uściślić okre
ślenie „pozbawiona korzyści finansowych” — 
w tym znaczeniu jest bowiem to praca bez wy
nagrodzenia materialnego, ale za to przyno
sząca mnóstwo profitów, których nie zastąpią 
największe bogactwa świata.

Poczucie sensu i ogromnej satysfakcji, 
z dobrze wykonanej roboty to tylko niektó
re z tych niematerialnych korzyści. Dla osób 
twardo stąpających po ziemi zachętą może 
być zdobycie szerokiej wiedzy, doświadczenia, 
niepowtarzalnych umiejętności, których nie do
starczy najbardziej obszerny podręcznik aka
demicki, a które na pewno będą bardzo cenio
ne przez przyszłego pracodawcę. Ich posiada
nie świadczy bowiem o tym, że przyszły pra
cownik jest osobą kreatywną i chce się rozwi
jać. Wolontariusz powinien być z natury osobą 
otwartą i komunikatywną, kreatywną, sumien
ną, cierpliwą i odpowiedzialną. Przede wszyst
kim jednak powinien mieć w sobie wiele ener
gii i zapału do działania.

Nie można zaprzeczyć, że z dnia na dzień 
stajemy się coraz bardziej społeczeństwem 
obywatelskim, samorządnym. NGO, trzeci sek
tor, organizacje non profit — pojęcia te brzmią 

dziś obco dla niewielu. Rola organizacji po
zarządowych jest ogromna we współczesnym, 
globalnym społeczeństwie; mają one niebaga
telny wpływ na zmniejszanie się napięć i kon
fliktów, a my — obywatele — mamy możliwość 
wyrażania swojej opinii.

Krakowskie Regionalne Centrum Wolon
tariatu, działające przy Fundacji Biuro Inicja
tyw Społecznych, to najlepszy punkt pośrednic
twa dla osób, które chciałyby się zaangażo
wać w działalność wolontariacką. Pomysł na 
uruchomienie RCW nie był przypadkowy. Bra
kowało instytucji, która pośredniczyłaby po
między wolontariuszami i ogromną liczbą or
ganizacji pozarządowych, chętnych i gotowych 
do współpracy.

RCW przyjmuje zgłoszenia od organizacji 
pozarządowych i zajmuje się rekrutacją wolon
tariuszy. Możesz zarejestrować się w bazie da
nych i zostawić swoje ogłoszenie. Obszar dzia
łania jest ogromny: od pracy z dziećmi i mło
dzieżą (np. wolontariat PROJEKTOR — szczegó
ły na s. 21–22 niniejszego numeru „Student Scri
bit”), a także ludźmi starszymi, przez prace biu
rowe, redagowanie tekstów, aż po działalność 
na rzecz ochrony środowiska czy pomoc huma
nitarną i wiele, wiele innych. Każdy znajdzie coś 
interesującego dla siebie. RCW przygotowuje 
swoich wolontariuszy w profesjonalny sposób, 
organizując szkolenia z zakresu rozwoju kompe
tencji liderskich, pracy w zespole czy prawnych 
aspektów pracy woluntarystycznej.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych. 
Biuro RCW znajduje się w Krakowie przy uli
cy Pomorskiej 8/4. Wszelkie informacje dostęp
ne są na stronie: www.wolontariat.org.pl (sieć 
centrów wolontariatu). Zachęcamy również do 
śledzenia przedsięwzięć organizacji na Face
booku.

Natalia Nóżka
studentka I roku sUM  

poradnictwa zawodowego
i III roku politologii UP

Projekt — wolontariat

„Najlepszą drogą do odnalezienia siebie 

jest zagubienie się w służeniu innym” 
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Nasza Uczelnia już od dwóch 
lat współdziała z PolskoAme
rykańską Fundacją Wolności, 
która jest autorem i fundato
rem programu „PROJEKTOR — 
wolontariat studencki”. 

Do udziału w programie 
fundacja zaprasza studentów, 
absolwentów (do roku od ukoń
czenia studiów) oraz doktoran
tów. Zadaniem wolontariuszy 
jest dotarcie do dzieci miesz
kających na wsi oraz w małych 
miejscowościach (do 20 tys. 
mieszkańców) i podzielenie się 
z nimi swoją wiedzą. Studenci 
też niejednokrotnie uczą dzieci 
i młodzież pozytywnych zacho
wań, przekazują im wzorce 
mo ralne i własnym przykła
dem za chęcają do osobistego 
rozwoju. Na stronie interneto
wej wolonta riatu możemy prze
czytać: „Studencka pasja, ta
lent i zainteresowania stają się 
źródłem dziecięcej radości, bo 
«PROJEKTOR — wolontariat 
studencki» to przestrzeń dla 

twórczego działania, miejsce, 
w którym swoją energię i za
interesowania możesz prze
kształcić w kreatywne projekty 
edukacyjne”.

Projekty, które realizują stu
denci, dotyczą konkretnej dzie
dziny nauki, przedmiotu, zainte
resowania. Częściej oczywiś cie 
wybierają te związane z ling 
wistyką, pedagogiką i psycho
logią. Realizują projekty artys
tycz ne — plastycznomuzyczne, 
a także sportowe. Zajęcia mają 
formę warsztatów edukacyj
nych, opartych na przygoto
wanych wcześniej konspektach 
i scenariuszach. Przebieg reali
zacji danego projektu oraz jego 
zakres tematyczny zawsze usta
lany jest z kadrą szkoły, w któ
rej prowadzone są zajęcia. 

Projekty edukacyjne najczę
ściej prowadzone są w czasie 
wolnym od zajęć, ale także 
w trakcie roku szkolnego oraz 
podczas wakacji i ferii zimo
wych. W ciągu roku szkolnego 

Projektor — good idea 
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grupy studentów realizują tzw. spotka
nia systematyczne, czyli spójne pod 
względem merytorycznym zajęcia z tą 
samą grupą uczestników. Każde zaję
cia trwają co najmniej dwie godziny dy
daktyczne. Cykl realizacji projektu trwa 
nie krócej niż dwa tygod nie i nie dłużej 
niż sześć. Projekty wakacyjne i feryjne 
obejmują natomiast co najmniej pięć 
spotkań, trwających nie mniej niż pięć 
godzin dydaktycznych w ciągu jednego 
dnia. Zarówno projekty systematyczne, 
jak i wakacyjne oraz feryjne prowadzą 
grupy liczące od dwóch do trzech wo
lontariuszy. Minimalna liczba uczestni
ków projektu edukacyjnego to dziesię
ciu uczniów. Ze względów bezpieczeń
stwa na jednego studentawolontariu
sza realizującego projekt edukacyjny 
nie może przypadać więcej niż dziesię
ciu uczniów.

Szkoły, które zapraszają wolontariu
szy, udostępniają miejsce do realizacji 
projektów, a także służą pomocą meryto
ryczną i organizacyjną przy opracowy
waniu scenariusza lekcji. Studenci nie 
ponoszą żadnych kosztów związanych 
z realizacją swoich projektów. Fundacja 
Rozwoju Wolontariatu (która wspiera 
projekt od 2010 r.) zapewnia szkolenia, 
ubezpieczenie, zwrot kosztów przejazdu 
(do 120 zł w przypadku projektu syste
matycznego, pełny zwrot w przypadku 
projektu wakacyjnego lub feryjnego) i za 
kupu materiałów dydaktycznych.

Jak zrealizować projekt? To proste:
1. Zarejestruj się w internetowej ba

zie projektor.org.pl
2. Znajdź jednego lub dwóch znajo

mych, z którymi zechcesz realizować 
projekt. Skontaktuj się z nimi i poproś, 
by również zarejestrowali się w bazie. 
Jeśli nie znasz takich osób, zapytaj 
(używając specjalnego formularza na 
stronie internetowej) Regionalnego Ko
ordynatora Programu o wolontariuszy 
z Twojego regionu.

 3. Wypełnij i odeślij do Biura Pro
gramu „Oświadczenie wolontariusza”, 
które gwarantuje ubezpieczenie w cza
sie trwania projektu.

 4. Wspólnie z przyjaciółmi opra
cujcie projekt edukacyjny.

 5. Zaproponujcie projekt wybranej 
szkole. Możecie ją wyszukać w bazie 
internetowej „Projektora” lub wskazać 
placówkę, która jeszcze w niej nie figu
ruje. Jeśli szkoła wyrazi chęć współpra
cy, możecie zaproponować jej udział 
w programie.

 6. Wybierzcie lidera projektu. Jest 
to osoba, która ze swojego konta w ba
zie loguje projekt edukacyjny. Do obo
wiązków lidera należy: koordynacja 
oraz rozliczenie projektu, a także doko
nywanie niezbędnych zakupów w skle
pie internetowym.

 7. Za pośrednictwem bazy zgłoś
cie projekt do realizacji.

 8. Zaczekajcie na zatwierdzenie 
projektu przez administratora.

 9. Lider zamawia niezbędne mate
riały we wskazanym sklepie interneto
wym.

10. Realizujecie projekt w wybranej 
szkole. Po zaakceptowaniu go w bazie 
przez administratora i dokonaniu nie
zbędnych zakupów wyjeżdżacie na 
pierwsze spotkanie!

11. Rozliczacie projekt.
Zyskujecie poczucie spełnienia, no 

we znajomości, wywołujecie uśmiech 
na twarzy wielu dzieci i udowadniacie, 
że nauka ma różne oblicza! Dodatkowo 
inwestujecie w swoją przyszłość i zdo
bywacie praktyczne umiejętności, a tak
że poszerzacie wiedzę z dziedzin, które 
Was interesują! Dlatego nie traćcie 
czasu! Już dziś straćcie głowę dla wo
lontariatu!

Małgorzata Boguń
studentka II roku  

informacji naukowej  
i bibliotekoznawstwa UP

Projektor — good idea
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Myślisz o poszerzeniu swoich kwalifika
cji zawodowych? Chcesz się rozwijać? 
Interesuje Cię architektura krajobrazu, 
informatyka, a może kosmetologia? 
Wiemy, że wybór drogi zawodowej nie 
należy do rzeczy łatwych. Należy 
uwzględnić nie tylko własne predyspo
zycje, ale i wymagania rynku pracy. 
Często absolwenci szkół wyższych mają 
trudności ze znalezieniem pracy, ponie
waż ich wyuczony zawód cieszy się nie
wielkim zainteresowaniem pracodaw
ców. Dlatego tak ważne jest nieustanne 
zdobywanie nowych umiejętności. 

Taką właśnie możliwość daje Cen
trum Nauki i Biznesu „Żak”. Edukacja tu 
trwa rok lub dwa lata, w zależności od 
wybranego kierunku. Darmowe szkoły 
policealne mają uprawnienia szkół pu
blicznych, a słuchacze po zakończonej 
nauce mogą złożyć egzamin państwowy 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
Z szerokiej oferty edukacyjnej mogą sko
rzystać absolwenci szkół średnich, osoby 
dorosłe chcące zdobyć dodatkowe kwa
lifikacje, a także studenci. 

Centrum „Żak” oferuje możliwość 
kształcenia na wielu kierunkach, takich 
jak: bhp, logistyka, administracja, ar
chitektura krajobrazu, turystyka, infor
matyka, kosmetologia. „Żak” stawia na 
zajęcia praktyczne, które odbywają 
się — w zależności od kierunku — 
w różnych instytucjach, np. w kancela
riach notarialnych, biurach podróży, 
gabinetach kosmetycznych czy też 
w centrum kształcenia praktycznego. 

Słuchacze „Żaka” otrzymują indeks 
oraz legitymację szkolną. Zajęcia od
bywają się co dwa tygodnie, w soboty 

i niedziele (a więc nie kolidują z zaję
ciami na macierzystej uczelni), w bu
dynku II LO przy ul. Sobieskiego 9. 
Obecnie trwa rekrutacja zimowa, która 
rozpoczęła się 5 grudnia 2011 r., a za
kończy 31 marca 2012 r.

Wymagane dokumenty to: świadec
two ukończenia szkoły średniej lub 
świadectwo maturalne (może być du
plikat); dowód osobisty; trzy zdjęcia; 
zaświadczenie lekarskie (skierowania 
na badania można odbierać w sekreta
riacie przy ul. Batorego 25 w Krako
wie).

Korzyści: bezpłatna nauka*; brak 
wpisowego; uprawnienia szkół publicz
nych; tryb zaoczny; zajęcia co dwa 
tygod nie; zaświadczenia do MOPS, 
KRUS, ZUS i WKU; legitymacja upraw
niająca do zniżek komunikacyjnych; ra
baty u kilkuset partnerów w całej Pol
sce; brak kar finansowych wynikają
cych z rezygnacji. 

Dowiedz się więcej!!!

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
ul. Batorego 25
31135 Kraków

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek godz. 8.00–17.00
Sobota godz. 8.00 – 13.00
tel. 12 292 62 94
email: krakow.@zak.edu.pl
www.zak.edu.pl/krakow

Jak na studiach, ale krócej...

Można inaczej

* Pełna oferta szkoły dostępna w sekreta
riacie lub na www.zak.edu.pl
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Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało
by Wasze życie bez ciepłego łóżka, własnej sza
fy z ubraniami czy toalety? Jak radzilibyście so
bie, gdybyście nie mogli zaspokoić podstawo
wych potrzeb? Dla wielu z nas trzy posiłki 
dziennie, dach nad głową, ogrzewanie w zimie 
i bieżąca woda to sprawy tak oczywiste, że nie 
poświęcamy im nawet jednej myśli. To przecież normalne — mieć gdzie miesz
kać, co jeść, gdzie się umyć i ogrzać. Powiem więcej — to absolutne minimum, 
poniżej którego nie wyobrażamy sobie życia.

Co więc mają powiedzieć ludzie, dla których nasza codzienność jest luksusem, 
znajdujący się jedynie w sferze marzeń? Ludzie, którzy z różnych powodów stracili 
dach nad głową, ludzie, którzy codziennie muszą walczyć o to, by jakoś przetrwać? 
Problemu bezdomności w Polsce wciąż nie da się rozwiązać. Środki finansowe prze
znaczone na pomoc dla dotkniętych nią są niewystarczające, osób do pomocy cią
gle brakuje. Nic dziwnego — bezdomni często kojarzą się negatywnie z osobami 
pijącymi, żebrzącymi, awanturującymi się, zanieczyszczającymi klatki schodowe 
i altany śmietnikowe. Wielu z nich straciło dach nad głową z własnej winy, przepi
jając majątek, nie dbając o swoją przyszłość. Czy to jednak znaczy, że powinniśmy 
przechodzić obok nich obojętnie, nie udzielać im pomocy? 

Gdy zadaję sobie to pytanie, przychodzi mi na myśl historia, którą opowie
działa mi moja bliska koleżanka. Mieszka na obrzeżach miasta. Rok temu, w zi
mie, wracała do domu ścieżką przez mały zagajnik. Ponieważ ścieżka prowadzi
ła od przystanku aż do osiedla, była dość uczęszczana, ale z powodu dużych 
opadów śniegu nie dało się iść nią inaczej, jak tylko gęsiego. Koleżanka zwróci
ła uwagę, że mniej więcej w połowie ścieżki każdy przechodzący na chwilę przy
stawał, a następnie przyspieszał kroku. Gdy w końcu ona sama dotarła do tego 
punktu, jej oczom ukazał się przerażający widok — w śniegu leżał starszy czło
wiek. Był obszarpany, nie ruszał się, nie dawał znaków życia, śmierdziało od nie
go alkoholem i brudem. Koleżanka od razu postanowiła mu pomóc, potrząsnęła, 
wołała do niego — żadnej reakcji. Próbowała go podnieść, niestety, nie dała 
rady. Tymczasem minęło ją kilka osób, ale nikt nie kwapił się z pomocą — wręcz 
przeciwnie, mówiono, że to stary pijak, że zasłużył sobie na to, a koleżanka po
winna go zostawić i zająć się sobą... W końcu wezwała pogotowie. Jak się oka
zało, zrobiła to niemal w ostatniej chwili – jeszcze trochę i staruszek pożegnałby 
się z życiem.

Czy bezdomny  
to człowiek 

niższej kategorii?

Otwórz oczy
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Opowieść ta skłoniła mnie do zasta
nowienia się nad kwestią bezdomności. 
Czy faktycznie to, że ten człowiek był 
pijakiem, sprawiło, że zasłużył sobie na 
tak koszmarną śmierć? Czy w ogóle ja
kikolwiek człowiek zasługuje na coś ta
kiego...?

Aby wyrobić sobie zdanie na temat 
bezdomnych, postanowiłam udać się 
na organizowaną co roku na krakow
skim rynku wigilię dla bezdomnych 
i potrzebujących. Odbyła się 18 grud
nia 2011 r. Przygotowano około 220 tys. 
pierogów, 7 tys. litrów barszczu czerwo
nego i zupy grzybowej oraz 5 ton kapu
sty z grzybami. Spodziewano się po
nad 70 tys. osób, a kolejki ustawiały się 
już od wczesnego ranka.

Pierwszym zaskoczeniem był dla 
mnie fakt, że wiele osób stojących 

w kolejce wcale nie wyglądało na bez
domnych lub biednych. Były panie 
w płaszczykach i butach na obcasie, 
plotkujące przy szklance barszczu, pa
nowie w kapeluszach i krawatach zaja
dający się pierogami z talerzyków trzy
manych w rękach, na których pobłyski
wały zegarki... Oczywiście, nie należy 
oceniać ludzi po pozorach, ale jakoś 
trudno mi uwierzyć, że osoby w czyś
ciutkich, wręcz eleganckich strojach, 
oraz wypastowanych butach, z ułożony
mi włosami nie mają dachu nad głową 
i środków do życia. Wydaje mi się to 
niesmaczne — najwyraźniej niektórzy 
uznali, że wigilia dla bezdomnych i po
trzebujących to wspaniała okazja, by 
najeść się za darmo. A przecież w ten 
sposób odbiera się jedzenie ludziom, 
którzy naprawdę go potrzebują i dla 

Otwórz oczy

Wigilia dla bezdomnych  
i potrzebujących w Krakowie  
(fot. autorki)
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których ten posiłek będzie prawdopo
dobnie jedynym tego dnia, bo i takich 
osób przyszło na krakowski rynek bar
dzo dużo.

Następnym zaskoczeniem było dla 
mnie zachowanie zebranych wokół sto
łów. Część stała kulturalnie w kolej
kach, inni zaś zachowywali się niemal 
jak zwierzęta. Przepychali się, tłoczyli, 
zgniatali siebie nawzajem, krzyczeli 
i wyzywali. Wszyscy wyciągali ręce, 
aby dostać darmowe paczki świątecz
ne. W ciągu pół godziny dwukrotnie 
trzeba było wzywać pogotowie ratunko
we, gdyż osoby ściśnięte w tłumie 
omdlewały, a pozostali, zamiast udzie
lić pomocy, pchali się jeszcze bardziej, 
mimo iż wielokrotnie mówiono, że pa
czek starczy dla wszystkich. Zdarzali 
się również tacy, którzy po otrzymaniu 
paczki narzekali na jej zawartość. Pani 
stojąca tuż obok mnie wściekle wymy
ślała organizatorom, ponieważ w swo
jej paczce nie znalazła tabliczki czeko
lady. Nieco dalej usłyszałam rozmowę 
grupki bezdomnych, którzy obmyślali, 
jak by tu wykiwać ochroniarzy i jeszcze 
raz ustawić się w kolejce po świąteczne 
paczki. W tym celu wymieniali się czap
kami i upychali zdobytą wcześniej żyw
ność po kieszeniach kurtek.

Szczerze mówiąc, nie tego się spo
dziewałam. Myślałam, że ludzie będą 
spokojnie stać w kolejce, brać swoją 
porcję jedzenia, a potem kulturalnie 
konsumować w towarzystwie innych 
osób, dzielić się opłatkiem i składać so
bie życzenia. Zderzenie moich wyobra
żeń z rzeczywistością okazało się boles
ne. Każdy na każdego patrzył wilkiem, 
każdy kombinował, co by tu zrobić, 
żeby dostać jak najwięcej, oczywiście 
kosztem bliźniego.

I tutaj nasuwa mi się pytanie: co do
prowadziło ludzi do takiego stanu, 
w którym brak już zwykłej ludzkiej ser
deczności i ciepła? W pierwszej chwili 

zezwierzęcenie tego dzikiego tłumu 
mnie przeraziło. Przyznaję, do niektó
rych z tych ludzi — brudnych, pija
nych — czułam wstręt. Dopiero później 
przyszło współczucie, bo przecież to nie 
ich wina, że tacy są... To trudne warun
ki życiowe sprawiły, że przestali wie
rzyć w życzliwość, przestali doceniać 
uśmiech drugiego człowieka. I nie dzi
wię im się, przecież tym uśmiechem żo
łądków nie napełnią. Są agresywni, 
chcą zdobyć jak najwięcej, bo nie mają 
nic do stracenia, a wiele do zyskania. 
Jedna paczka nie starczy na długo, 
a do następnych świąt jeszcze cały rok. 
Nic dziwnego, że kombinują.

Żal mi tych ludzi, bo stracili coś 
o wiele ważniejszego niż dach nad 
głową i źródło dochodów. Zatracili po
czucie moralności, człowieczeństwo, 
które pozwala na ocenę tego, co jest 
słuszne, a co nie. W ich świecie nie 
istnieje pojęcie dobra i zła. Na tym 
etapie liczy się tylko przetrwanie. A ja
kim kosztem? To już nie jest dla nich 
ważne.

Dlatego następnym razem, gdy 
ktoś z was pomyśli o bezdomnym: 
„Wstrętny, zapijaczony żebrak, sam 
sobie zapracował na taki los”, niech 
zastanowi się, jak sam by postąpił, 
gdyby całe jego życie legło w gru
zach, czy faktycznie miałby dość siły, 
aby zrobić coś ze sobą i poprawić 
własny los. Przecież poczucie bezsil
ności i ucieczka w alkohol często to
warzyszy nam przy problemach dużo 
mniejszego kalibru. Kto nigdy nie po
szedł na piwo, aby zapomnieć o zawo
dzie miłosnym bądź nie oblewał nie
zaliczonego egzaminu — niech pierw
szy rzuci kamieniem.

 
Oliwia Dąbrowska

studentka II roku  
informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa UP
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Siedząc w wygodnym fotelu z kubkiem go
rącej herbaty czy pędząc na kolejne zajęcia, 
otuleni ciepłym szalikiem, rzadko mamy 
okazję dokładniej przyjrzeć się światu, który 
nas otacza. Każdemu z jego niezbędnych 
elementów. Zwykle udaje nam się zauważyć 
tylko to, co najbardziej widoczne, lub to, co 
widzieć chcemy. Zwłaszcza w przedświą
tecznej atmosferze wszystko wydaje się ra
dosne i kolorowe. Okazuje się, że jednak nie 
dla wszystkich.

Są wśród nas tacy, którzy świąt nawet nie 
zauważą. Jak można zauważyć święta, kiedy 
nie ma się miejsca do ich spędzenia, bo wła
śnie straciło się kolejne mieszkanie? Oczywi
ście, wszyscy mijamy tych samych roześmia
nych mikołajów, choinki dla każdego świecą 
tak samo jasno, ale bożonarodzeniowej rado
ści nie da się poczuć ze świadomością, że 
mróz to obecnie nasz jedyny towarzysz, a nie 
przejściowa niedogodność, która zniknie po 
wejściu do ciepłej klatki schodowej.

Właśnie takimi osobami — Bezdomnymi 
i Ubogimi — zajmują się od 1995 r. ludzie 
ze Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Są to 
lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny 
i wiele innych osób, które bezinteresownie 
niosą pomoc pacjentom Przychodni dla 
Ubogich i Bezdomnych przy ulicy Olszań
skiej 5. Osoby odwiedzające Przychodnię 
często nie otrzymały pomocy w innych miej
scach, nie mają też ubezpieczenia. Na Ol
szańskiej mogą znaleźć schronienie i na
dzieję, że nie zostały całkiem same ze swo
im słabnącym zdrowiem. Wolontariusze sta
rają się opatrywać rany, zapewnić niezbęd
ne leki, a nawet służą pomocą psycholo
giczną, również w walce z nałogami.

Niestety, placówki podobne do tej pro
wadzonej przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Nadziei nie mają zwykle racji bytu w brutal
nym świecie ekonomii. W dobie cięć budże
towych dosyć łatwo jest pozbawić dofinan

sowania grupy, którym trudno jest się bro
nić. I tak też się stało z podopiecznymi Sto
warzyszenia.

W związku z problemami, z jakimi bory
ka się organizacja, studenci należący do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studen
tów Medycyny IFMSA — Poland postanowili 
zorganizować akcję pomocy, która pozwoliła
by wesprzeć Przychodnię w najgorszym, zi
mowym okresie. Właśnie wtedy najwięcej jest 
ran, powstałych między innymi wskutek od
mrożeń, a więc potrzeba największej ilości 
materiałów opatrunkowych. Mamy nadzieję, 
że akcja nie pozostanie jednorazowym odru
chem dobrego serca, a przerodzi się w stałą 
pomoc w służbie najbiedniejszym.

Na terenie krakowskich uczelni i aptek 
zostaną umieszczone specjalne pudła opa
trzone plakatami akcji, do których każdy 
klient apteki będzie mógł wrzucić dowolne 
środki opatrunkowe, które dla nas stanowią 
niewielki wydatek, a dla innych mogą zna
czyć tak wiele. Potrzebne są bandaże, gazi
ki, opaski elastyczne, wata oraz plastry. 

Do włączenia się do akcji zachęcamy 
wszystkich, zarówno studentów, jak i pra
cowników uczelni, gdyż każda pomoc jest 
niezmiernie cenna. Aby nawiązać z nami 
współpracę, najłatwiej odnaleźć nas na 
stronie Stowarzyszenia: www.krakow.ifmsa.pl 
w zakładce SCORP lub szukać pudeł na 
dary na Waszej uczelni.

Pokażmy solidarność społeczności aka
demickiej z najbiedniejszymi mieszkańcami 
Krakowa!

Iza Jałowiecka 
studentka Collegium Medicum UJ 
Międzynarodowe stowarzyszenie  

studentów Medycyny IFMsA — Poland 

Opatrunek serca

Kampania społeczna
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Żeby napisać tekst, trzeba się nad nim 
zastanowić. Usiadłyśmy więc i zaczęły
śmy myśleć. Jedna z nas w głowie mia
ła wers pewnej piosenki, który ostatecz
nie został umieszczony w tytule. „Wy
dłuż dobę jakimś sposobem...” Druga 
podeszła do sprawy bardziej praktycz
nie: zerknęła do jednej z (naj)bardziej 
znanych wyszukiwarek z nadzieją uzy
skania odpowiedzi od internautów na 
postawione w temacie pytanie. Nieste
ty, po wpisaniu: „jak rozciągnąć czas?” 
na jednym z forów, pojawiło się pytanie 
zdesperowanej internautki: „jak rozciąg
nąć za ciasne buty?” oraz kilka rad na 
temat tego, jak rozciągnąć mięśnie lub 
ścięgna.

Doba — 24 godziny, 1440 minut 
i 86 400 sekund — dla każdego taka 
sama, tyle samo godzin, minut i se
kund, i ani chwili dłużej. Z tego krótkie
go czasu, który mamy do dyspozycji, aż 
osiem godzin należy według mądrych 
ludzi (naukowców, lekarzy) przezna
czyć w wieku do(jrzałym)rosłym na sen. 
Jeżeli statystyczny Polak, tak bardzo 
szanujący ekspertów i słuchający ich 
rad, śpi owe „nakazane” osiem godzin, 

to do dyspozycji pozostaje mu jedyne 
16 godzin. Ktoś mógłby spytać, co moż
na robić aż 16 godzin?! To bardzo traf
ne pytanie! Ale my zapytamy: ilu rzeczy 
nie zdążę zrobić przez te 16 godzin? 
Czy też: ile rzeczy dodatkowo zrobił(a)
bym, gdybym miał(a) do dyspozycji 16 
godzin więcej?

Jak więc sprawić, żeby jednak doba 
była dłuższa? Obiektywnie rzecz ujmu
jąc, zrobić się tego, niestety, nie da — 
człowiek natury nie poprawi. Su
biektywnie — można próbować szukać 
różnych metod, które pozwolą nam 
bardziej efektywnie wykorzystać nasz 
czas.

Jeśli nie klon – to co?

Któż nie zna z własnego doświadcze
nia stanu, w którym w głowie pojawia 
się myślenie życzeniowe: „Chcę się roz
dwoić...”, „Gdyby było mnie choć o jed
nego/jedną więcej, mógłbym/mogła
bym zrobić jeszcze tyle rzeczy...”, czy 
narzekanie, że doba ma tylko 24 godzi
ny, a przydałoby się co najmniej dwa 
razy więcej?

Sztuka życia

„Wydłuż dobę jakimś 
sposobem...”, 

czyli 
jak rozciągnąć czas
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Taki stan pojawia się najczęściej 
wtedy, kiedy mamy bardzo dużo zajęć 
w ciągu dnia, sporo obowiązków i na 
przykład ochotę na spotkanie ze znajo
mymi. Jeśli poddamy się załamaniu 
i rozpaczy, najpewniej pogrążymy się 
w niemocy i nie zrealizujemy nawet mi
nimum tego, co powinniśmy, w ciągu 
dnia. Tymczasem — można w to wie
rzyć lub nie — istnieje kilka sposobów 
na może nie tyle wydłużenie doby, ile 
na jej lepsze zorganizowanie. Trzeba 
tylko wykazać się, a jakże, kreatywnoś
cią i elastycznością. Wszak tego wyma
ga od nas współczesny, szybko zmie
niający się i pędzący ciągle do przodu 
świat.

Mówi się o optymalnych ośmiu go
dzinach snu... Opinia, zdanie, rada 
eksperta, jak uczy nas psychologia, ma 
ogromny wpływ na to, co robimy, ale 
czy musi nas tak bardzo determino
wać? Niekiedy warto być wyjątkiem od
biegającym od reguły. Spanie od czasu 
do czasu po pięć, sześć godzin też jest 
możliwe. Mało tego, może być owocne 
i sprawiać ogromną radość. Zyskuje się 
wtedy dwie dodatkowe albo trzy godzi
ny ż y c i a. Oczywiście, sen ma ogrom
ne właściwości dobroczynne dla orga
nizmu — nie od dzisiaj wiadomo, że 
wpływa korzystnie na pamięć i uspraw
nia elastyczne myślenie; podczas snu 
wyrównuje się oddech i ciśnienie, a co 
ciekawe, kiedy my sobie smacznie śpi
my, w tym samym czasie rośniemy, 
gdyż uaktywnia się hormon wzrostu. 
Sen jest również niezbędny dla oczu 
i skóry, podczas snu wytwarzane są 
substancje chemiczne, odpowiedzialne 
na przykład za kontrolę apetytu. 

Jak widać, z jednej strony, sen jest 
bardzo potrzebny. Ale z drugiej strony, 
pięć lub sześć godzin snu sprawia, że 
nasze myślenie będzie elastyczne i bar
dzo kreatywne dzięki motywacji do ta
kiego rozporządzenia czasem, by nowy 

dzień przyniósł nam wiele radości, sa
tysfakcji i nauczył nas czegoś nowego. 
Jeśli chodzi o oddech i ciśnienie, cóż, 
do czego można porównać ten przy
śpieszony oddech i radosne bicie ser
ca, kiedy wracamy z ciekawych warsz
tatów, spotkania kulturalnego, konfe
rencji czy z akcji wolontariatu? To fan
tastyczne uczucie. Nuda jest w końcu 
taka nudna. Hormon wzrostu? Tu nie 
ma o czym mówić. W końcu małe jest 
piękne. Kontrola apetytu oznacza oczy
wiście, że nie tyjemy. Ale bieganie z za
jęć na zajęcia, jeśli na przykład studiu
jemy dwa kierunki niekiedy sprawia, że 
nasza figura przypomina postawę 
gwiazd programu „Tap Madl”. Ważne 
jest też odpowiednie odżywianie, daw
kowane posiłków w stosownym czasie. 
Ciepły obiad około godziny trzynastej 
to raczej naturalna kolej rzeczy, ale 
krakowskie obwarzanki, pochwycone 
w biegu, czy awiteksowe drożdżówki 
też zapełnią głodny studencki brzu
szek. Do wszystkiego się można przy
zwyczaić, nawet do obiadokolacji o go
dzinie dwudziestej. 

Kraków daje wiele możliwości. 
Czas między zajęciami można spę
dzić, buszując po Galerii Krakowskiej. 
Można przycupnąć gdzieś na wydzia
łowych schodach, korytarzach, pa
trzeć beznamiętnie na przechodzą
cych tam i z powrotem ludzi, zerkać co 
chwilę na telefon, w którym zapewne 
„zainstalowany” jest Internet. Można 
narzekać, że „uczelnia tak dziwnie 
układa te zajęcia i takie straszne 
nudy”, bo czasami zdarzają się trzy
godzinne okienka i dzień się strasznie 
ciągnie. Ale wolne godziny między za
jęciami można wykorzystać pożytecz
nie. Może to być smakowanie różnych 
trunków gdzieś w pobliżu, inną opcją 
jest dorywcza praca zarobkowa albo 
drugi kierunek studiów. Drugie stu
dia... Na początku bywa ciężko. Cał

Sztuka życia
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kowita zmiana, o 180 stopni. 
Z trzech godzin ćwiczeń w cią
gu dnia robi się siedem. Ćwi
czenia = przygotowanie/prze
czytanie tekstu bądź zapisa
nie się na warsztaty aktorskie 
na temat „Jak sprawić wraże
nie, że jestem przygotowany?” 
Ponadto (ponoć to obciach) 
z d a r z a  się, że studenci l u 
b i ą  chodzić na wykłady, 
zwłaszcza jeśli są ciekawe. To 
jeszcze bardziej ogranicza ich 
wolny czas. Często bywa tak, 
że zajęcia odbywają się w róż
nych miejscach, więc pozosta
je 20 minut na przemieszcze
nie się. Zazwyczaj wtedy, kie
dy pojawiają się wyczekiwane 
minuty przerwy, odzywają się 
niektóre z piramidy potrzeb 
Maslowa, choćby fizjologicz
ne. Oczywiście, wiemy (bądź 
nie), że ich zaspokojenie jest 
konieczne, jeśli chcemy wspi
nać się po szczebelkach dra
biny coraz wyżej. Następnym 
krokiem jest więc nauczenie 
się sztuki przepraszania sza
nownego wykładowcy za spóź
nienie. Niezręcznie jednak tłu
maczyć się chęcią spożycia 
posiłku z racji wykorzystania 
chwili wolnego czasu, dlatego 
też trzeba pomyśleć w trakcie 
konsumowania studenckiego 
c z e g o k o l w i e k  o logicznym 
uzasadnieniu.

Ktoś kiedyś powiedział, że 
im mniej się ma czasu, tym na
gle, dziwnym sposobem, jest go 
więcej i starcza go nam na 
wszystko, trzeba tylko ten czas 
dobrze zorganizować. Zawsze, 
gdy mamy irytującą kilkugo
dzinną przerwę między zajęcia
mi, można wykorzystać okazję 

i sprawdzić się jako wolonta
riusz w jednej z kilkudziesięciu 
świetnie prosperujących placó
wek opiekuńczych czy organiza
cji pozarządowych na terenie 
Krakowa. W mieście organizuje 
się także całe mnóstwo warszta
tów i darmowych szkoleń dla 
studentów dbających o własny 
rozwój i pragnących poszerzyć 
wiedzę zgodnie ze swoimi zain
teresowaniami.

Wszystko dobrze, ale jak 
można to zrobić i nie pogubić 
w tej całej bieganinie? Wie
dzieć, kiedy jakie zajęcia, kie
dy przerwa, kiedy randka/ka
wa i ploteczki, spotkanie z przy
jaciółmi, kino, koncert, a kiedy 
można zwolnić tempo i po pro
stu się wyspać? Co robić, żeby 
nie stracić kontroli nad kierow
nicą własnego aktywnego ży
cia?

Punkt pierwszy — 
kalendarz

Żeby jakoś sobie poradzić 
z czasem, należy, po pierwsze, 
zaopatrzyć się w kalendarz. 
Najlepiej duży, gruby, z osobną 
kartką na każdy dzień roku. 
A po drugie — i najważniej
sze — systematycznie i często 
z niego korzystać. Co to znaczy: 
korzystać z kalendarza? Może 
to zabrzmi banalne, ale żeby — 
paradoksalnie — mimo nawału 
zajęć zyskać trochę czasu dla 
siebie, należy zapisywać w ka
lendarzu wszystkie działania, 
które przewidujemy na dany 
dzień. Dobrze jest uwzględnić 
w nim godziny i czas trwania 
naszych zajęć. Najlepiej więc 
na początku roku wpisać godzi

Sztuka życia
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ny wykładów i ćwiczeń, na które zamie
rzamy uczęszczać, godziny stałych za
jęć. Wtedy się przekonamy, ile czasu 
może my przeznaczyć na inne zajęcia. 
Łatwiej jest też wykroić sobie choćby go
dzinkę na spotkanie i kawę z przyjacie
lem czy trzy na interesujące szkolenie 
lub warsztaty. Zatem kalendarz, mała 
inwestycja a cieszy.

Punkt drugi — organizacja

Organizacja dnia, tygodnia, miesiąca 
czy nawet semestru wiąże się ściśle 
z posiadaniem kalendarza i korzysta
niem z niego. Jeśli mamy pod daną 
datą zapisane różne działania, w któ
rych chcemy wziąć udział, a ponadto 
uwzględniamy godziny rozpoczęcia i za 
kończenia zajęć, możemy w prosty spo
sób zorganizować sobie czas i wyko
rzystać go do maksimum na rzeczy 
konstruktywne i konkretne. Nie musimy 
zastanawiać się, co można zrobić, nie 
marnujemy ani chwili na nudę, a czas 
nie przecieka nam przez palce. Może
my nawet dojść do zaskakującego 
wniosku, że IM WIĘCEJ ZAJĘĆ, TYM 
WIĘCEJ CZASU do zagospodarowania.

Punkt trzeci — planowanie

Ważnym punktem, wiążącym się z dwo
ma powyższymi, jest planowanie na
szych działań. Sprowadza się ono 
przede wszystkim do ustalania hierar
chii ważności poszczególnych zajęć. In
nymi słowy — są rzeczy ważne i waż
niejsze. Zajmując się taką „drabiną” 
działań istotnych, należy zastanowić 
się, które sprawy wymagają poświęce
nia im czasu natychmiast, a które moż
na na razie odłożyć. Warto w tym miej
scu zwrócić uwagę na terminy, których 
trzeba dotrzymać, oraz na zajęcia bez
terminowe — nimi można zająć się 

później. Dobrze też uwzględnić w pla
nie dnia czy tygodnia czas tylko dla 
siebie — na odpoczynek, regenerację, 
ulubione zajęcia. Świadomość tego, że 
mimo natłoku różnych zajęć mamy jesz
cze wolny czas, dodaje nam sił i ener
gii. Te zaś możemy z kolei wykorzystać 
na szybsze działanie i wypełnianie 
obowiązków, co przekłada się wprost 
na zaoszczędzenie czasu, który można 
przeznaczyć na zasłużony relaks. 

Im więcej zajęć, tym mniej... nudy!

Współczesny świat wymaga od prze
ciętnego człowieka coraz szybszego 
tempa życia. Mimo że w porównaniu 
z ludźmi żyjącymi w dawnych wiekach 
o wiele mniej czasu poświęcamy na 
pracę, wolnych chwil mamy bardzo nie
wiele. Czasami chcemy rozciągnąć 
czas do granic możliwości i naszej wy
trzymałości albo marzymy o sklonowa
niu się. Tymczasem wystarczy trochę 
systematyczności i planowania, szczyp
ta kreatywności i elastyczności — i już 
możemy naginać czasoprzestrzeń, nie 
rezygnując z aktywnego życia. 

Aktywność to działanie. A działanie 
to możliwość zmienienia czegoś w ży
ciu. Dokonanie zmiany zaś to wzrost 
poczucia „sprawstwa” i decyzyjności. 
Jeśli mogę sprawić, żeby coś się za
działo, to mogę również sprawić, że 
będę bliżej swoich marzeń. Zatem nie 
bójmy się działać. Rozciągajmy czas 
i realizujmy marzenia!

 
Paulina Koperna

studentka I roku sUM  
pedagogiki przedszkolnej UP

Natalia Nóżka
studentka I roku sUM  

poradnictwa edukacyjnego  
i zawodowego i III roku politologii UP
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Wampir to postać, której bez 
wątpienia nie trzeba przedsta
wiać. Zamiłowanie do nocnego 
trybu życia, długie kły, spływa
jąca z ust strużka krwi (najle
piej dziewiczej), brak odbicia 
w lustrze, awersja do czosnku 
i kołka osinowego — to akce
soria najczęściej kojarzone 
z tym fenomenem kulturowym. 
Krwiopijca, wywodzący się z lu
dowych wierzeń, zabobonów 

oraz rumuńskich legend, stał 
się niewyczerpanym źródłem 
inspiracji dla filmu fabularne
go (chociażby Nosferatu — 
symfonia grozy), seriali (True 
Blood, Pamiętniki wampirów), 
literatury, a nawet baletu oraz 
komiksu. Musi być coś intrygu
jącego w tej postaci, ponieważ 
nieustająco — czasem w mniej
szym, czasem w większym stop 
niu — jest obecny w kulturze 
i świadomości odbiorców. Może 
właśnie dlatego warto zasta
nowić się nad nowym wizerun
kiem wampira, zwłaszcza w kon 
tekście sagi Zmierzch Stephe
nie Meyer, która zyskała ogrom
ną popularność na całym świe
cie. Również filmy realizowane 
na jej podstawie cieszą się po
wodzeniem wśród wiernych czy
telników (przede wszystkim płci 
żeńskiej). Jak autorka wpłynęła 
na sposób postrzegania tej iko
ny grozy w obecnych czasach? 
Dlaczego losy Edwarda Culle
na i Belli Swan są śledzone 
z zaintere so waniem przez rze
sze fanów?

IKONA GROZy

Odpowiedź na te pytania nie 
jest możliwa bez krótkiej choć
by wzmianki na temat dwóch 
dzieł literackich, które przyczy
niły się do rozkwitu zaintereso
wania wampirami i stanowią 
fundamenty dla późniejszych 
tekstów.

Kochany krwiopijca — 
fenomen Edwarda i Zmierzchu

Kultura — film
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Pierwszy z nich to Dracula Brama 
Stokera. Powieść, wydana w 1897 r. 
w Londynie, natychmiast odniosła 
ogromny sukces. Autor zawarł w niej 
liczne nawiązania do ludowych przesą
dów i wierzeń (strzygi, demony, ,,space
rujący” zmarli). Jest to historia księcia 
(i w dodatku wampira), który udaje się 
do Londynu, by krzewić tam kult ,,dzieci 
nocy”. Jego zamiary zostają jednak uda
remnione, gdy Harker — gość Draculi — 
ucieka z zamku swego gospodarza i po
dejmuje współpracę z doktorem Helsin
giem, specjalistą w dziedzinie wampiry
zmu. Stoker nasycił swą powieść ele
mentami grozy, zmysłowości, a także 
przemocy. Wykorzystał tu autentyczną 
postać księcia Wołoszczyzny Vlada Dra
kuli, słynącego z okrucieństwa i skłonno
ści sadystycznych (lubił na przykład wbi
jać swoje ofiary na pal).

Drugą powieścią, która odegrała nie
bagatelną rolę w popularyzowaniu po
staci wampira, jest Wywiad z wampirem 
Anne Rice, rozpoczynający cykl „Kronik 
Wampirów”. Autorka skupiła się przede 
wszystkim na przedstawieniu egzysten
cjalnych rozterek wampira, obdarzone
go ludzką duszą. Louis de Pointe du Lac 
wbrew własnej woli stał się krwiopijcą, 
co doprowadziło go do moralnego ka
lectwa, nie potrafił także odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Dzięki Rice 
wampir stał się bardziej „ludzki”, bu
dził współczucie, może nawet sympatię. 
Jego historia inspirowała także do sta
wiania pytań natury czysto filozoficznej. 
Czym jest zło? Czy Bóg istnieje? Bohate
rowie książki nie są poddają się jedno
znacznej ocenie moralnej — dobro prze
nika się ze złem, a czerń z bielą.

WAMPIR ZE ZmierZchu

Jak na tle wspominanych dzieł i odwołań 
prezentuje się Zmierzch? Jest to rozpisa
na na cztery tomy opowieść o rodzącym 

się uczuciu pomiędzy przeciętną nasto
latką, Bellą Swan, a wampirem Edwar
dem — atrakcyjnym i zagadkowym ró
wieśnikiem (no, może nie całkiem...). 
Para napotyka na drodze do szczęścia 
różne przeszkody, takie jak wrogo nasta
wione wampiry czy niechęć ojca boha
terki do jej wielbiciela. Pojawia się „ten 
drugi” — wilkołak Jacob, który także za
mierza walczyć o serce panny Swan. 

Akcja sagi rozgrywa się we współ
czesnym miasteczku i skupia na życiu 
nastolatki zafascynowanej tajemniczym 
Edwardem. Odkrycie prawdy o ukocha
nym nie prowadzi do rozterek czy wąt
pliwości natury moralnej. Rozważania, 
które pojawiały się we wspominanych 
wcześniej powieściach, tutaj w ogóle 
nie istnieją. Różnica wieku, doświad
czenia czy nawet zetknięcie się poten
cjalnego łowcy z ofiarą nie stanowią 
problemu. Czym tu się martwić? Ow
szem, krew Belli jest kuszącym przy
smakiem, można go jednak zastąpić 
daniem z upolowanego zwierzęcia. Po
zwala to na zaspokojenie głodu bez 
krzywdzenia ludzkiej istoty. 

,,DROBNA” PRZyPADŁOŚć?

Wampiryzm jest czymś niewinnym, 
a wręcz atrakcyjnym. Edward i jego 
przybrana rodzina nie wyróżniają się 
wśród zwykłych ludzi, prowadzą prawie 
normalne życie (opiekun Cullena jest le
karzem). Uroda, niezwykły czar, piękny 
dom, szybki samochód — oto nowe atry
buty krwiopijcy. A gdzie groza? Brakuje 
okrucieństwa, autentycznego przeraże
nia, głębszego spojrzenia na naturę 
człowiekabestii, połączonego z analizą 
przeżyć wampira. Edward nie odczuwa 
nudy, bezsensu istnienia, wystarcza mu 
możliwość czytania w myślach i rozgry
zania psychiki pewnej śmiertelniczki. 

Nienasycona żądza krwi zostaje za
stąpiona łagodną alternatywą: „dobre” 

Kultura — film
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wampiry polują na zwierzęta. 
Co w takim razie z kołkiem osi
nowym i czosnkiem, tradycyjny
mi metodami, które pozwalały 
unicestwić wampira? Otóż stra
ciły swoją moc, zamiast tego 
rozrywa się wampira i pali. 
Światło? Nic z tego. Owszem, 
Cullen unika promieni słonecz
nych, ale i tak nie czynią mu 
większej szkody poza tym, że 
jego ciało w ich blasku lśni jak 
diament. Ta specyficzna właś
ciwość budzi zachwyt Belli. 
A samo miasteczko jest i tak 
jednym z najczęściej zachmu
rzonych miejsc w kraju. 

Problem wampiryzmu zosta
je zredukowany do atrakcyjno
ści Edwarda, jego boskiego wy
glądu, wspaniałych manier, wy
ostrzonych zmysłów. Bella nie 
zastanawia się, jak można bu
dować wspólne życie na zupeł
nie sprzecznych fundamentach. 
Wystarcza jej możliwość nie
ustannego podziwiania ukocha
nego. Rodzina Cullenów reali
zuje także wzorzec „dobrego”, 
ucywilizowanego wampira. Mo
że nie wszyscy jej członkowie są 
arcysympatyczni, ale na pewno 
nie przypominają upiorów, po
zbawionych pośmiertnego spo
koju i skazanych na potępienie. 
Nie budzą odrazy ani strachu. 
Ich odmienność staje się źró
dłem pożądania. 

Można powiedzieć, że po
staciom stworzonym przez au
torkę brakuje wielowymiarowo
ści. Podział na dobro i zło jest 
dość wyraźny i konsekwentny. 
Dla „dobrego” wampira za
wsze istnieje zresztą jakieś wy
tłumaczenie niewłaściwego po
stępku.

TęSKNOTA ZA IDEAŁEM

Podsumujmy. Co sprawia, że ta 
w gruncie rzeczy prosta i przy
jemna historyjka, która spłyciła 
wielowiekową tradycję, stała 
się tak popularna? Wynika to 
zapewne z obecnych uwarun
kowań kultury masowej i po
trzeb odbiorców. Co tu ukry
wać — wiele osób ceni sobie 
proste opowieści, dostosowane 
do ich postrzegania świata. 
Nie wymagają one głębszej re
fleksji czy rozterek moralnych, 
w dodatku mają zawsze szczę
śliwe zakończenie. Są miłą od
trutką na szarą i monotonną 
rzeczywistość.

Ważne jest także to, iż 
Zmierzch dostarcza emocji, po
zwala na przeżycie czegoś no
wego i niezwykłego bez ko
nieczności wychodzenia z do 
mu. Edward ucieleśnia ideał 
mężczyzny, być może niereal
ny, ale przez to bardziej po
żądany i fascynujący. Która 
dziewczynka nie marzy o przy
stojnym księciu na białym ru
maku, niczym z filmów Dis
neya? Która nie czeka na wiel
ką i szaloną miłość? Dziew
czynka może dorosnąć, ale jej 
marzenia pozostają często te 
same, dzięki czemu saga Me
yer doskonale trafia w oczeki
wania czytelniczek. Książę zmie 
nia się w bladego wampira, 
a one mogą z wypiekami na 
twarzy śledzić jego losy i ocze
ki wać na własnego księcia z baj 
ki.

 
sylwia Kępa

studentka II roku 
filologii polskiej UP
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Milonga zaczyna się jak każda podobna impreza. 
Część osób sączy piwo, część wino, ktoś popija 
kawę. Choć impreza odbywa się w klubie czy ka
wiarni, to większość osób się zna i — na wzór 
hiszpańskiego „Que tal?” — przy powitalnym bu
ziaku zagaduje: „Co słychać?”. Rozmowy toczą 
się dość leniwie, w końcu dwudziesta pierwsza to 
wczesna pora.

Kiedy zaczyna grać muzyka, zaczynamy wi
dzieć różnicę — większość tancerzy od razu wy
chodzi na parkiet, jakby tylko czekali na ten mo
ment. Muzyka jest piękna, wiele osób zmęczonych 
ciężkim dniem przychodzi tu tylko po to, żeby po
słuchać głosu Argentyny. 

Na wstępie muszę rozczarować Czytelnika — 
nie ma tu róż w zębach i teatralnych gestów. Jest 
coś znacznie bardziej fascynującego — dziesięć 
par na małym parkiecie, które potrafi ą tańczyć, 
nie zderzając się, a ich taniec jest zdecydowanym 
przeciwieństwem tuptania w miejscu. Każda para 
toczy własną rozmowę, w tangu nie ma skompli
kowanych, wyuczonych na pamięć układów ru

Pionowy 
wyraz 
poziomych 
pragnień

Wolny czas
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chów — jest figura partnera, 
która jest „pytaniem”, i „odpo
wiedź” partnerki, która jest jej 
interpretacją. Obserwowanie 
par jest fascynujące, bo prze
cież każdy dialog jest inny. 
Jedna piosenka, a tyle różnych 
sposobów jej słyszenia, ilu jest 
tańczących. To taniec pełen 
ekspresji, pozbawiony stresu 
związanego z obawą, że po
myli się kroki. Tango ma być 
zapomnieniem o problemach, 
zatraceniem się w muzyce i ru
chu.

Na milongach tańczy się 
już po pierwszej lekcji, zresztą 
większość nauczycieli do tego 
nakłania. Nie potrzeba lat ćwi
czeń, żeby podejść i poprosić 
najładniejszą kobietę na sali 
(choć sensowniej jest poprosić 
tę, która najlepiej tańczy). Tan
go zrodziło się z chodzenia, 
w Argentynie o dobrym tance
rzu mówi się, że dobrze chodzi. 
Muzykę odbieramy już samym 
krokiem — dłuższy, krótszy, 
wolny, impulsywny. Potem do
chodzą obroty, pivoty, piękne 
kształty kreślone nogami... Im 
dłużej tańczy się tango, tym 
bardziej pragnie się osiągnąć 
harmonię, bliskość, swobodę 
w wykonywaniu figur, kontrolę 
ruchu. 

Tango argentyńskie obec
nie tańczy się w wielu zakąt
kach świata. Mnie osobiście 
bardzo pomogło, kiedy poje
chałam do Barcelony i nie zna
łam nikogo. Na pierwszej mi
londze wielu ludzi zaintereso
wało się, kim jestem, po dru
giej już miałam z kim umówić 
się na kawę czy spacer po 
pięknych zakątkach miasta. 

Nie poznałam osoby, która tań
czy, a której nie potrafiłabym 
polubić. Do tego po prostu trze
ba mieć charakter.

Muzyka jest różnorodna — 
niekiedy przywodzi na myśl 
przedwojenne bale, niekiedy ro
mantycznie melancholijną chwi
lę zakochanych, kiedy indziej 
dramatyczny szał emocji, ale są 
również nowoczesne klubowe 
brzmienia, kojarzące się z at
mosferą miejsc zamykanych do
piero wczesnym rankiem.

Zachęcam, żeby na począ
tek przyjść na milongę na przy
kład we wtorek po dwudziestej 
drugiej do „Masady” (ul. Ska
wińska 2), w czwartek do „Ko
lanka No. 6” (ul. Józefa 17) czy 
w poniedziałek do „Cafe Foyer” 
w podziemiach Teatru Słowac
kiego. Potem udać się na zaję
cia, można samemu, można 
w towarzystwie. Zacząć zaraz. 
Nie odkładać tego na później, 
nie zasłaniać się wymówkami 
typu: „jeszcze nie mam czasu”, 
„już nie mam czasu”, „nie 
umiem”, „nie mam poczucia ryt
mu”... Jeśli nigdy nie tańczyłeś, 
przekonasz się, że najlepiej za
cząć od tanga. Jeśli jesteś entu
zjastą tańca — zobaczysz, jak 
wiele możliwości daje Ci tango. 
(Więcej informacji: www.tango.
krakow.pl, www.tangonuevo.pl 
czy www.tangovirri.pl)

Nie mam żadnego interesu 
w tym, żeby zachęcać innych 
do tańczenia, poza chęcią na
wiązania jeszcze jednej „roz
mowy”... Brzmi to jak tangoho
lizm. 

 
sylwia solak

studentka II roku grafiki UP
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Od niepamiętnych czasów na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, obok społecz
ności polskiej, żyły liczne mniejszości 
narodowe i etniczne. Wśród nich była 
ludność żydowska. Można powiedzieć, 
że jej dzieje stanowią nieodłączny frag
ment historii Polski. W związku z tym 
nie ulega wątpliwości, że wielowiekowa 
obecność Żydów w Polsce musiała po
zostawić niezatarty ślad zarówno w kul
turze materialnej, jak i duchowej kraju. 
Niniejszy tekst poświęcony będzie wła
śnie tym zagadnieniom.

Z raportu sporządzonego w 1989 r. 
przez Eleonorę Bergman i Jana Jagiel
skiego wynika, że na terytorium dzisiej
szej Polski znajduje się 1008 żydow
skich cmentarzy, z których 855 zostało 
odwiedzonych, opisanych i skatalogo
wanych przez badaczy1.

Spośród tej raczej niemałej liczby 
warto poświęcić uwagę założonemu 
w 1892 r. cmentarzowi żydowskiemu znaj
dującemu się w Łodzi przy ul. Brackiej. 
Przykuwa on uwagę nie tyle z powodu 
zajmowanej powierzchni (39,6 ha)2, co 
przede wszystkim z racji tego, że pocho

1 Por. http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_
polsce/obiekty.html (dostęp: 3 XII 2011 r.).

2 Por. http://www.jewishlodzcemetery.org/PL/
OCmentarzu/OCmentarzuNaBrackiej/Default.
aspx (dostęp: 3 XII 2011 r.).

wane są na nim ofiary Holokaustu. „Na 
części cmentarza zwanego Polem Getto
wym pochowanych zostało ok. 43 000 
ofiar getta łódzkiego zmarłych z głodu 
i wycieńczenia”3. Jeśli uwzględni się dane 
szacunkowe, które wskazują, że na cmen
tarzu w sumie pogrzebano blisko 160 000 
osób4, to liczba ofiar getta powinna prze
mówić do wyobraźni.

Na cmentarzu znajduje się charak
terystyczny, wykonany z czerwonego 
piaskowca sarkofag Izaaka Hertza, fa
brykanta, filantropa i działacza spo
łecznego. Na krypcie nagrobkowej do
strzec można upamiętniający napis: 
„BP. IZAAK HERTZ/URODZONY W 1830 R./
ZMARŁ 21 LISTOPADA 1905 R./CZEŚĆ 
JEGO PAMIĘCI!”

Naprzeciwko sarkofagu widnieje nie
mogące umknąć uwadze monumentalne 
mauzoleum Izraela Poznańskiego, wyko
nane z szarego granitu i marmuru. Może 
się ono poszczycić opinią jednego z naj
większych żydowskich grobowców na 
świecie. Zbudowano je w latach 1903– 
–1905 (już po śmierci Poznańskiego) 

3 Por. http://www.jewishlodzcemetery.org/PL/
OCmentarzu/OCmentarzuNaBrackiej/Default.
aspx (dostęp: 3 XII 2011 r.).

4 Por. http://www.jewishlodzcemetery.org/PL/
OCmentarzu/OCmentarzuNaBrackiej/Default.
aspx (dostęp: 3 XII 2011 r.).

Echa historii

Ślady obecności Żydów 
w Łodzi i Krakowie
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Stacja Radegast Fragment stacji Radegast

Mauzoleum Izraela 
Poznańskiego
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Fragment cmentarza Remu
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w stylu secesyjnym, według projektu 
łódzkiego architekta Adolfa Zeligsona.

Wspomnieć też należy o łódzkiej 
stacji Radegast, skąd w czasie drugiej 
wojny światowej Niemcy wywozili Ży
dów „do obozów pracy w Poznańskiem, 
a także do budowy węzła kolejowego 
ŁódźOlechów. Od 1941 roku na Rade
gast przywożono transporty Żydów 
z Europy Zachodniej, m.in. z Berlina, 
Pragi, Wiednia i Luksemburga, a także 
Cyganów z Burgenlandu. Potem także 
ludność żydowską z likwidowanych gett 
miast i miasteczek Kraju Warty”5. Od 
1942 r. regularnie wywożono Żydów do 
obozów zagłady w Chełmnie i w Oświę
cimiu6.

Obecnie w drewnianym budynku 
stacji Radegast znajduje się muzeum 
łódzkiego getta Litzmannstad. Uwagę 
zwraca rozciągający się na długości 
kilkudziesięciu metrów i wypełniony 
ciemnością tunel kolejowy naprzeciw
ko muzeum. Gdy przemieszczamy się 
wzdłuż niego, rozświetlone zostają ko
lejne partie ekspozycji naściennej, 
upamiętniającej tragiczne wydarzenia 
z okresu wojny. Koniec tunelu zwień
czony jest niewielkim pomieszczeniem, 
stanowiącym w rzeczywistości we
wnętrzną część konstrukcji architekto
nicznej symbolicznego komina.

Pisząc o śladach obecności Żydów 
w Polsce, nie sposób pominąć jednego 
z najstarszych cmentarzy żydowskich 
w Europie — Remuh, zwanego też Re
mu, znajdującego się w Krakowie na 
Ka zimierzu, przy ul. Szerokiej 40. Cmen
tarz zajmuje powierzchnię 4,5 ha i „oto
czony jest kamiennym murem. Obiekt 
należy do najstarszych cmentarzy ży
dowskich w Europie, został założony 

5 Por. http://www.lodzgetto.pl/lodzgetto.html, 
38 (dostęp: 10 XII 2011 r.).

6 Por. http://www.lodzgetto.pl/lodzgetto.html, 
38 (dostęp: 10 XII 2011 r.).

w 1533 r.”7 W murze zostały osadzone 
w tynku fragmenty połamanych macew 
(macewa — żydowska stela nagrobna), 
zniszczonych podczas drugiej wojny 
światowej8. Nazwa Remuh (Remu), po
chodząca od słów „rabin Mosze”9, zwią
zana jest z postacią Mojżesza ben Is rae
la Isserlesa, talmudysty i filozofa, żyjące
go w XVI w. W internetowej Encyklopedii 
żydowskiej można przeczytać o nim, co 
następuje: „[...] was recogniz ed as the 
authority not only in rabbinic law but 
also in Cabala, philosophy, and the se
cular sciences, legends attach ed them
selves to him”10. Mojżesz, syn Israela Is
serlesa, spoczął na cmentarzu Remu 
w r. 1572. Miał on niegdyś powiedzieć: 
„[...] jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski 
jako schronienia, los Izrae la byłby rze
czywiście nie do zniesienia”11. Słowa te 
wielu osobom mogą wydać się kontro
wersyjne, mimo to zasługują na upamięt
nienie, ilustrują bowiem nadzieje społecz
ności żydowskiej pokładane w Polsce.

Obok Mojżesza ben Israela Isserle
sa na cmentarzu spoczywa wiele wybit
nych postaci, które zapisały się w histo
rii Krakowa, m.in. Izrael syn Józefa, fun
dator znajdującej się przy cmentarzu 
synagogi Remu, ale także jeden z naj
bogatszych kupców siedemnastowiecz
nego Krakowa Izaak Jakubowicz (reb 
Ajzyk reb Jekeles).

7 Por. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kra
kow/12,cmentarze/1915,cmentarzremuulsze
roka40/ (dostęp: 3 XII 2011 r.).

 8 Por. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kra
kow/12,cmentarze/1915,cmentarzremuulszero
ka40/ (dostęp: 3 XII 2011 r.).

 9 Por. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kra
kow/12,cmentarze/1915,cmentarzremuulszero
ka40/ (dostęp: 3 XII 2011 r.).

10 Por. http://www.jewishencyclopedia.com/
articles/8340isserlesmosesbenisraelrema, 
(dostęp: 3 XII 2011 r.).

11  B. Weinryb, The Jews of Poland. A so-
cial Economic History of the Jewish Communi-
ty in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia 
1972, s. 166.

Echa historii



41

Izaak Jakubowicz był założycielem 
synagogi, znajdującej się obecnie przy 
ul. Kupa 18 na Kazimierzu. Z synago
gą, jak i zresztą z samą postacią Iza
aka, łączy się legenda. Opowiada ona 
o jego śnie:

Gdy jeszcze był młody i ubogi przy
śniło mu się, że pod mostem w czeskiej 
Pradze zakopany jest wielki skarb. Ru
szył więc w drogę. Gdy dotarł do Pragi 
zobaczył, że most otoczony jest woj
skiem i że w żaden sposób nie będzie 
mógł poszukać wyśnionego skarbu. 
Odważył się jednak opowiedzieć o swo
im śnie jednemu z żołnierzy. Ten wy
buchnął śmiechem i odparł, że jemu też 
się śni skarb, ale zakopany pod piecem 
Izaaka Jakubowicza — jakiegoś Żyda 
z Kazimierza, a przecież co drugi z nich 
nazywa się Izaak. Reb Ajzyk wrócił do 
siebie, rozebrał piec i znalazł pod nim 
ogromny skarb, który pozwolił mu nie 
tylko na rozwinięcie swojej faktorii, ale 
także na wystawienie najpiękniejszej 
synagogi w mieście12.

„Krakowscy Żydzi mieszkali [...] na 
terenie całego miasta, niekoniecznie 
na Kazimierzu, jak zwykło się uprasz
czać. Ci mieszkańcy Śródmieścia, Kro
wodrzy, Kazimierza musieli się prze
nieść do «zamkniętej dzielnicy miesz
kaniowej»”13. Mowa tu o dzielnicy Kra
kowa sąsiadującej z Kazimierzem — 
Podgórzu, gdzie w czasie drugiej wojny 
światowej znajdowało się getto. Jednym 
z zabytkowych miejsc na terenie getta 
jest plac Zgody, którego nazwę, dla 
upamiętnienia ofiar Holokaustu, zmie
niono na plac Bohaterów Getta. Miej
sce to, interesujące pod względem ar
chitektury przestrzennej, przypominać 

12 Por. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kra
kow/11,synagogidomymodlitwyiinne/3730, 
sy na gogaizaakaulkupa18/ (dostęp: 3 XII 
2011 r.).

13 Plac Bohaterów Getta, red. M. Jafiszow, 
P. Kubisztal, G. Szydło, Kraków 2010, s. 37.

ma o tragicznych wydarzeniach. „Na 
placu i przylegających do niego po
dwórzach doszło do wielu egzekucji, 
między innymi podczas akcji likwida
cyjnej w dniu 14 marca 1943 roku roz
strzelano tu dziesiątki osób niedołęż
nych, bezrobotnych i dzieci”14. Pozosta
li, zdolni do pracy mieszkańcy getta 
przeniesieni zostali do obozu koncen
tracyjnego w Płaszowie, którego ko
mendantem był Amon Leopold Göth. 
Do dziś odwiedzający krakowski kopiec 
Krakusa mogą zobaczyć miejsce, gdzie 
niemieccy okupanci dopuszczali się 
morderstw na Żydach i zmuszali ich do 
przymusowej pracy w nieludzkich wa
runkach w znajdującym się nieopodal 
kamieniołomie. Interpretację m.in. tych 
wydarzeń przedstawił Steven Spielberg 
w filmie Lista schindlera.

14 marzec 1943 r. krakowskie getto 
przestało istnieć. Dla upamiętnienia 
zamordowanych tam i w Płaszowie Ży
dów co roku w Krakowie odbywa się 
Marsz Pamięci, który ma początek na 
placu Zgody w Podgórzu, a koniec — 
przy pomniku ofiar obozu w Płaszo
wie. 

Niektórzy powiedzą, że każde ist
nienie jest na miarę złota, inni — że ist
nienie ludzkie stanowi wartość samo 
w sobie, jest więc bezcenne. Niestety, 
znajdą się też tacy, dla których ustana
wianie różnic między ludzkimi istnie
niami jest sprawą życia i śmierci — się
gając myślami do wydarzeń z lat 1939–
1945, łat wo można się domyślić skut
ków takich praktyk. „Historia magistra 
vitae est”15 — pisał Cyceron.

 
Konrad Pyznar

student I roku sUM historii UP

14 Por. http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kra
kow/13,miejscamartyrologii/3796,placbo ha
terowgettadawnyplaczgody/, (dostęp: 3 XII 
2011 r.).

15 Cyceron, O mówcy, II, 9, 36.
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Z fl agą Uniwersytetu Pedagogicznego na szczycie Kilimandżaro

Pięćdziesiąt dolców na wjeździe

Już na lotnisku Nairobi Kenia przywi
tała nas pięćdziesieciodolarową opła
tą wizową. Płaci każdy, bez wyjątku — 
procedury emigracyjne zepchnięte są 
na drugi plan, liczy się zysk. Przed 
wyjściem z terminalu należy przygoto
wać się na atak natrętnych miejsco
wych, każdy, począ wszy od taksówka
rzy, a na wszelakich pośrednikach 
skończywszy, oferuje pomoc, która ni

gdy nie jest bezinteresowna. Stolica, 
zwana z powodu licznych kradzieży 
oraz napadów „Night Roberry”, za
chwyciła nas nowoczesnością, czystoś
cią i przyjemną jak na Afrykę tem
peraturą, wahającą się w okolicach 
25°C. 

Małym busikiem matatu dotarliśmy 
do położonego na południowych zbo
czach masywu Kilimandżaro Moshi 
(800 m n.p.m.), skąd zaczęliśmy trek
king na najwyższą górę Afryki. 

Przygoda w sercu 
Gondwany

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata

Pierwszym naszym kontaktem z Czarnym Lądem była ponaddwumie ■
sięczna wyprawa na początku 2007 r. Wielce szokujące i zaskakujące były 
dla nas nieprzyzwoicie wysokie ceny w odwiedzanych krajach Afryki 
Wschodniej (Kenia, Tanzania), zwłaszcza te przeznaczone dla mzungu, czy
li białych.
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Ekipa
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Michał i Marek w drodze na Kilimandżaro, w tle Mount Meru

Dach Afryki

Walory Kilimandżaro, największego ma 
sywu wulkanicznego Afryki, dostrzeżo
no już w 1921 r., zakładając na jego ob
szarze rezerwat przyrody. W 1973 r. 
górę powyżej granicy drzew (około 
2600 m n.p.m.) przekształcono w Park 
Narodowy Kilimandżaro, a 14 lat póź
niej wpisano na listę światowego dzie
dzictwa UNESCO, by chronić roślin
ność piętrową oraz lodowce. W okresie, 

w którym globalne temperatury były 
znacznie niższe niż dzisiaj, a pokrywa 
lodowa obejmowała duże części Euro
py (około 10 tys. lat temu), formując 
rzeźbę Starego Kontynentu, w tym na
szych rodzimych Tatr, na wszystkich 
trzech szczytach Kilimandżaro (Kibo, Ma
wenzi, Shira) zalegały lodowce. Współ
cześnie formy lodowcowe występują 
stale tylko na wierzchołkowej kalderze 
Kibo oraz na jej obrzeżu. Największy 
z nich, lodowiec Penck, ma około 2,4 km 
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długości i rozciąga się w dół zachod
niego zbocza do wysokoś ci około 
5000 m n.p.m. Znaczny zanik lodowców 
można zaobserwować, patrząc na osa
dy żwirów i głazów pozostawionych 
przez topniejący lód do wysokości 
3600 m n.p.m. na południowych zbo
czach masywu. 

Obraliśmy trasę prowadzącą połu
dniowozachodnimi stokami stosunko
wo młodego wulkanu — Machame 
Road. Wiedzie ona przez rozbudowany 
układ pięter roślinnych różnorodnych 
stref klimatycznych. Podczas sześciu 
dni trekkingu prowadzi do położonego 
wśród lodów wierzchołka, wcześniej 
przecinając równikowy las deszczowy, 
piętra karłowatej roślinności, wrzosowi
ska, powulkaniczną pustynię oraz łąkę 
alpejską.

1000 dolarów, by osiągnąć szczyt

Nasza ekipa składała się z pięciu osób: 
Mariusza Śliwki, Łukasza Rębisza, Ra
fała Olszewskiego oraz niżej podpisa
nych. Po załatwieniu wszystkich formal
ności związanych z wynajęciem prze
wodnika i opłaceniu permitu (około 
1000 dolarów za osobę) ruszyliśmy 
z Machame Gate (1828 m n.p.m.) w kie
runku Hemingwayowskich śniegów. 

Pierwszego dnia przedzieraliśmy się 
krętymi ścieżkami przez bogaty w kolo
ry i gatunki flory las deszczowy. Poroś
nięte mchem konary drzew, zwisające 
liany i odgłosy wydawane przez małpy 
sprawiały, iż poczuliśmy atmosferę ota
czającej nas dżungli. Kolejne dni przy
niosły uboższe piętra roślinne, nielicz
ne, bezlistne drzewa oplecione pajęczy
nami porostów, pola pełne zarośli, kar
łowatych drzew i traw. Dalej rozciągała 
się już tylko pustynia wulkaniczna, na 
której występuje jedna z najbardziej 
efektownych roślin świata — gigantycz

ny starzec, należący do tej samej rodzi
ny co rosnący w Tatrach starzec kar
packi. Mijane obozy przyciągają „sprzą
taczy” po turystach, głównie gryzonie 
(szczury i myszy) oraz ptactwo (szcze
gólnie kruka białoszyjnego). 31 stycz
nia 2007 r. stanęliśmy na wierzchołku 
krateru Kibo — Uhuru Peak (Szczyt 
Wolności; 5895 m n.p.m.). Podczas ata
ku szczytowego towarzyszyła nam śnie
życa, powodująca zaleganie pokrywy 
od wysokości 4800 m n.p.m. Szczęśliwie 
dla nas, podczas godzinnego przeby
wania na szczycie Lśniącej Góry prze
jaśniło się, co pozwoliło na podziwianie 
lodowców Kilimandżaro.

Safari

W przeszłości słowo „safari” oznaczało 
wyprawy myśliwskie, które przetoczyły 
się przez kraje Afryki Wschodniej, powo
dując nieodwracalne straty w przyrodzie. 
Spora liczba najbardziej znanych zwie
rząt sawanny (antylopy, gazele, żyrafy, 
wielkie drapieżne koty) została podczas 
nich wybita. Obecnie — w dobie rozwo
ju globalnej turystyki — safari to raczej 
forma zorganizowanego wypoczynku 
i rekreacji, polegająca na podziwianiu 
i fotografowaniu naturalnej przyrody, 
zwłaszcza świata zwierząt. „Wyprawa 
w dzicz”, określana mianem safari, nie 
ogranicza się tylko do „naziemnego” 
zwiedzania, wielkie pieniądze zasilające 
budżet Kenii sprawiają, iż organizatorzy 
starają się zadowolić nawet najbardziej 
wybrednego turystę. Malownicze tereny 
za określoną gażę można podziwiać 
z lotu ptaka — z samolotu lub balonu. 
Wschodnioafrykańskie safari zyskało sta 
tus jednej z największych atrakcji na na
szym globie. Bezsprzecznymi władcami 
sa wanny są ssaki, które najlepiej ze 
wszystkich zwierząt przystosowały się 
do wa runków naturalnych środowiska 

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Kili nocą

Safari w Serengeti

wschodnioafrykańskiego. Rozwojowi po
pulacji afrykańskich gatunków sprzyjał 
głównie fakt, iż największy wróg świata 
zwierząt — człowiek — przybył na te te

reny stosunkowo późno. Dawniej, prócz 
polowań, skutecznie wyniszczało liczeb
ność dzikich zwierząt ciągłe powiększa
nie areałów ziemi uprawnej. W dzisiej
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szych czasach problem stanowią kłusow
nicy, którzy, zorganizowani w uzbrojone 
gangi, systematycznie zabijają słonie 
i nosorożce z powodu ich bezcennych 
kości, drastycznie obniżając populację 
tych zwierząt.

W połowie XX w. większość atrakcyj
nych obszarów Kenii objęto rządową 
ochroną, ustanawiając parki narodowe 
i rezerwaty. Wstęp do większości z nich 
jest ściśle kontrolowany i podlega wy
sokim opłatom wejściowym. Olbrzymia 
liczba turystów w roku sprawia, iż zwie
rzęta przyzwyczaiły się do widoku lu
dzi. Podchodzą do aut, nie czując żad
nego zagrożenia ze strony zwiedzają
cych. 

Liczba zwierząt oraz występowanie 
określonych gatunków na danym ob
szarze jest uzależniona od pory roku. 
Najlepiej dowiedzieć się w centrum in
formacyjnym, w jakim parku obecnie 
znajdują się zwierzęta, które chcemy 
zobaczyć (dotyczy to głównie lwów, ge
pardów czy panter). Na uwagę zasługu
ją trzy największe obszary chronione 
Kenii: Park Narodowy Tsavo Wschodni, 
Zachodni oraz Rezerwat Masai Mara. 
Ten ostatni warto szczególnie obejrzeć 
podczas migracji zwierząt z tanzań
skiego Parku Narodowego Serengeti 
właśnie do Masai Mara, która odbywa 
się na przełomie lipca i września. Ma
lownicze tereny zachwycają turystów 
nie tylko zmotoryzowanych, ale również 
tych, którzy z lotu ptaka podziwiają 
w balonie dziewicze piękno przyrody. 
Dzięki rozwojowi infrastruktury wspoma
gającej turystykę odwiedzający mogą 
na własnej skórze odczuć prawdziwą 
przyrodę, spędzając noc w jednym 
z wielu obozowisk wśród odgłosów dzi
kich zwierząt. Kwatery utrzymane są 
w stylu z początku XX w., a swym stan
dardem zadowolą każdego gościa.

Wielka Piątka

Termin „wielka piątka” (ang. the Big 
Five) został wprowadzony przez daw
nych, białych myśliwych, którzy próbo
wali upolować grubą zwierzynę. Zali
cza się do niej pięć najbardziej niebez
piecznych afrykańskich zwierząt, miano
wicie: słonia afrykańskiego, nosorożca 
czarnego, bawołu afrykańskiego, lwa 
oraz lamparta. Kiedyś stanowiły one 
trofea myśliwych, dziś są uwieczniane 
na fotografiach podczas bezkrwawych 
safari i wciąż dostarczają turystom 
ogromnych emocji. Według klasyfikacji 
Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatun
ków, publikowanej przez IUCN (Między
narodową Unię Ochrony Przyrody i Jej 
Zasobów) wysoki stopień zagrożenia 
wyginięciem mają: nosorożec (CR), słoń 
(VU), lew (VU), zaś lampart i bawół 
afrykański występują jako gatunki naj
mniejszej troski (LC).

Słoń afrykański to największe współ
cześnie żyjące lądowe zwierzę, ma do 
4 m wysokości i waży do 6 ton, a jedy
nym zagrożeniem jest dla niego czło
wiek. Słonie wędrowały kiedyś po ca
łym kontynencie, a ich liczba wynosiła 
około miliona sztuk. Współcześnie moż
na je znaleźć wyłącznie na obszarach 
chronionych, a ich populacja w ostat
nim półwieczu zmniejszyła się o 90%. 
W 1989 r. wprowadzono całkowity za
kaz handlu kością słoniową, złagodzo
ny w 1997 r., który przyczynia się do re
konstrukcji populacji.

Nosorożce afrykańskie, mimo wagi 
przekraczającej 1,5 t, biegają dość szyb
ko, co sprawia, iż są często niedocenia
ne przez nierozsądnych turystów. Popu
lacja nosorożca czarnego (nosorożec 
zwyczajny) została prawie zupełnie wy
trzebiona w ostatnim stuleciu, a przyczy
ną tego, oczywiście prócz rogów używa
nych do wyrobu ozdób lub remedium na 
choroby w medycynie Dalekiego Wscho
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du, była również niska rozrodczość (cią
ża u samicy nosorożca trwa około 460 
dni) i mała gęstość populacji.

Jedynym przedstawicielem dzikiego 
bydła w Afryce jest osiągający wagę do 
pół tony bawół afrykański. Zwierzę jest 
uważane za najbardziej podstępne 
w buszu, ponieważ potrafi zaatakować 
z błahego powodu, a fakt, iż zabija 
każdego roku kilka osób, czyni je bar
dzo niebezpiecznym. Podczas pory su
chej stada (dochodzące do 2 tys. osob
ników) dzielą się na mniejsze grupy. 
Starsze byki są odganiane i zakładają 
tzw. stada kawalerów, które stwarzają 
największe ryzyko ataku dla intruza. 
Ich populacja drastycznie spada, czego 
przyczyną są choroby, takie jak księgo
susz oraz polowania dla mięsa.

Lew, drugi po tygrysie największy 
mięsożerny ssak z rodziny kotowatych, 
waży przeszło 200 kg; cechuje go cha
rakter stadny i większy dyformizm płcio
wy. Jego masywne ciało z umięśniony
mi, zakończonymi ostrymi pazurami ła
pami, wyposażone w silne szczęki, jest 
doskonale przystosowane do powala
nia i zabijania nawet bardzo dużych 
zwierząt. Lwy polują głównie na śred
nie i duże kopytne (antylopy gnu, gaze
le, zebry), guźce, gryzonie, żywią się 
również strusimi jajami. Znane są przy
padki polowań „królów dżungli” na lu
dzi, np. lwy z Tsavo polują na robotni
ków.

Lampart — czwarty pod względem 
wielkości kot świata (po tygrysie, lwie 
i jaguarze), z reguły nie jest zwierzę
ciem stadnym, choć zdarzają się grupy 
do sześciu osobników. Zamieszkuje nie
mal wszystkie środowiska afrykań
skie — od lasów, buszu, zadrzewionej 
sawanny po dżunglę, a przedstawiciela 
tego gatunku można spotkać nawet na 
przedmieściach dużych miast. Polują 
z zaskoczenia, głównie na zwierzęta 
roś linożerne, duże ptaki, gryzonie oraz 

naczelne. Doskonałe predyspozycje do 
wspinaczki po drzewach chronią je 
przed lwami i pozwalają ukryć oraz 
przechować zdobycz.

Afrykańska sielanka

Na odpoczynek po trudach trekkingu 
wybraliśmy położoną nad Oceanem In
dyjskim wyspę Zanzibar, gdzie pod cie
niem palm kokosowych ładowaliśmy 
akumulatory przed kolejnymi wyzwa
niami. Doszło tutaj do spotkania bli
skiego stopnia z rekinem, który na 
szczęście był już martwy. Przemierzając 
równoleżnikowo Tanzanię, dotarliśmy 
nad Jezioro Wiktorii, a po drodze minę
liśmy chronione obszary Ngorongoro 
oraz Serengetii. Nad Jeziorem Wiktorii 
wspinaliśmy się po granitowych gła
zach, które przybierają zaokrąglone 
formy o wysokości do 20 m, a ich naj
większe skupisko znajduje się w okoli
cach Musomy.

Dolina Wielkich Ryftów 

Kolejnym etapem naszej wyprawy była 
Great Rift Valley i znajdujący się na jej 
terenie Park Narodowy Hell’s Gate, 
w którym jako jednym z nielicznych 
można wybrać się na piesze safari. 
Park ten stanowi doskonałe naturalne 
miejsce do obserwacji afrykańskiej flo
ry i fauny. Na jego terenie znajdują się 
miejsca do uprawiania wspinaczki skał
kowej, z najbardziej znanym ostańcem 
skalnym zwanym Fischer Tower, na któ
rym pokonaliśmy dwie drogi wspinacz
kowe, w tym jedną częściowo nowym 
wariantem o trudnościach VI+/VII–, któ
ry nazwaliśmy Znakiem Pokoju. Wybra
liśmy się również na safari do pobli
skiego rezerwatu Crater Lake z malow
niczym jeziorem w sercu wygasłego 
wulkanu.

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Kenijska Riviera

Ostatnia część afrykańskiej eskapady 
obejmowała region wybrzeża Oceanu 
Indyjskiego, tym razem należący do Ke
nii. Najpierw zwiedziliśmy Mombasę, 
następnie największą fermę krokodyli 
na Czarnym Lądzie w Mamba Village, 
gdzie znajduje się największy w Afryce 
okaz tego gatunku o długości 5,5 m, 
zwany Big Daddy. Następnie — miej
scowości turystyczne Kilifi i Watamu, 
gdzie podczas odpoczynku na piasz
czystych plażach, a w czasie odpływu, 
wspinaliśmy się po „wulkanicznych” 
skałach. Z Oceanem Indyjskim poże
gnaliśmy się w Malindi, gdzie kilkaset 
lat wcześniej zawitał Vasco da Gama 
w czasie swej podróży do Indii. Obec
nie w tym miejscu znajduje się monu
ment upamiętniający to wydarzenie — 
Vasco Pillar.

Powrót

W końcu nadszedł czas wylotu, który 
zaczął się z małymi kłopotami. Problem 
stanowił jeden z bagaży podręcznych, 
a raczej jego zawartość (lina wspinacz
kowa), który miał być umieszczony na 
pokładzie. Według obsługi naziemnej 
był to przedmiot „bardzo niebezpiecz
ny”. Na szczęście z pomocą przyszedł 
kapitan Boeinga 777, dzięki któremu 
z kompletnym ekwipunkiem opuściliś
my kontynent afrykański.
 
Uczestnicy wyprawy pragną serdecznie po
dziękować za pomoc merytoryczną i finan
sową: Rektorowi Uniwersytetu Pedagogiczne
go w Krakowie, Prorektorowi ds. Studenckich 
i Współpracy z Oświatą prof. Romanowi Ma
larzowi i prof. Janowi Lachowi z Instytutu Geo
grafii UP, a także: Samorządowi Doktorantów 
UP, Samorządowi Studentów UP, Jerzemu Wa
łędze (wójtowi gminy Moszczenica), Januszowi 
Potaczkowi (wójtowi gminy Niedźwiedź) oraz 
wielu firmom i instytucjom, bez których pomo
cy wyprawa nie doszłaby do skutku.

Michał Apollo
Marek Żołądek

Absolwenci geografii UP
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Pakowanie

 
 
W tekście wykorzystano fotografie autorów. 


