
Witam wszystkich Czytelników po niemal rocz-
nej przerwie!

Rok 2020 upłynął pod znakiem niepewno-
ści i problemów, jakich się nie spodziewaliśmy. 
Koronawirus dotknął nas wszystkich i niemal 
wszystkich aspektów życia, także naszej aka-
demickiej społeczności.

Ale przecież nie poddajemy się tak łatwo! 
Rok akademicki 2020/2021 jest dla nas szcze-
gólnie ważny, to wszak siedemdziesiąty piąty 
rok istnienia naszej Almae Mater, działającej 
najpierw pod nazwą Państwowa Wyższa Szko-
ła Pedagogiczna, następnie Akademia Peda-
gogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 
a wreszcie Uniwersytet Pedagogiczny im. Ko-
misji Edukacji Narodowej. Ostatnie trzydzieści 
lat jej istnienia okazało się bardzo obfite w wy-
darzenia kształtujące studencką społeczność, 
szczególnie Samorząd Studentów.

Drodzy Czytelnicy, nasza redakcja ma przy-
jemność oddać w Wasze ręce jubileuszowy nu-
mer „Studens Scribit”, w którym będziecie mieć 
okazję przeczytać wywiady z byłymi przewod-
niczącymi Zarządu Samorządu Studentów UP. 
Każdy z nich ma do opowiedzenia historię do-
świadczeń i zmagań z przeciwnościami losu. 

Przewodniczący podzielą się z Wami radami, 
jak studiować, by nie przespać tego czasu, naj-
bardziej rozwijającego w życiu człowieka. Ko-
niecznie sprawdźcie też, gdzie dotarła flaga 
Uniwersytetu Pedagogicznego. W swoim artyku-
le Marek Żołądek zaprasza Was w podróż do-
okoła (dosłownie!) świata.

Dziękuję wszystkim przewodniczącym, któ-
rzy zgodzili się udzielić wywiadów. Dziękuję 
Panu Doktorowi Marcinowi Kani z Oddziału 
Digitalizacji i Reprografii Biblioteki Głównej 
UP za opracowanie cyfrowe zdjęć z Archiwum 
Uczelni. Dziękuję też Biuru Promocji Karier, 
Akademickiemu Związkowi Sportowemu, Nie-
zależnemu Zrzeszeniu Studentów UP oraz  
Panu Grzegorzowi Wajdzie za udostępnienie 
materiałów dokumentujących studenckie życie 
na Uniwersytecie Pedagogicznym. Podzięko-
wania należą się również Samorządowi Stu-
dentów, a przede wszystkim niezawodnym au-
torom, których niezwykłe zaangażowanie przy-
czyniło się do powstania jubileuszowego nu-
meru „Studens Scribit”!
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Wywiad

Polub nas na:  
facebook.com/samorząd.up

Wywiad z Kamilą Kowalczyk, 
przewodniczącą Zarządu 

Samorządu Studentów  
od 2019 roku

Małgorzata Szklarczyk: Jak zachę-
cić studentów do kandydowania do 
organów Samorządu?

Kamila Kowalczyk: Z własnego do-
świadczenia wiem, że jest to świetna 
sprawa, jeżeli ktoś chciałby się zinte-
grować w gronie nowych ludzi. Samo-
rząd Studencki ma swoje samorządy 
instytutowe, ale ten główny, czyli uczel-
niany samorząd to grupa ludzi ze 
wszystkich kierunków. Sama widzę, ile 
różnych osób pojawiło się u nas, 
a dzięki różnorodności ta integracja 
osiąga wysoki poziom. Jest to idealne 
środowisko do rozwijania swoich umie-
jętności, przydatnych w późniejszej 
pracy zawodowej. Kolejną ważną rze-
czą, jaką można w sobie rozwijać, bę-
dąc w Samorządzie, są kompetencje 
miękkie. Jest to również praca, która 
pozwala poznać Uczelnię, jej władze 
oraz nauczycieli akademickich od in-
nej strony. Zachęcam do zaangażo-
wania się w pracę Samorządu, ponie-
waż ma to wpływ na nasz rozwój oso-
bisty.

W jaki sposób można do was dołą-
czyć? Kiedy odbywają się wybory do 
Samorządu?

Według zapisów statutu Samorząd sta-
nowią wszyscy studenci Uczelni. Żeby 
do nas dołączyć i czynnie brać udział 
w działalności studenckiej, wystarczy 
przyjść i zakomunikować chęć współ-
pracy. Można się do nas zgłosić także 
drogą mailową lub wypełnić formularz 
kontaktowy na naszej stronie (www.sa-
morzad.up.krakow.pl). Formularz został 
tak skonstruowany, aby kandydat mógł 
wybrać obszar swoich zainteresowań 
i sekcję, w której widzi swój udział (np. 
w Komisji ds. Promocji). Najbardziej ofi-
cjalną formą tego uczestnictwa jest wy-
startowanie w wyborach, które według 
naszego regulaminu odbywają się co 
dwa lata. W każdym instytucie są 
uprzednio ogłaszane wybory spośród 
osób, które wyrażają chęć działania 
w samorządach instytutowych. Osoba, 
która wygra takie wybory, zostaje prze-
wodniczącym Instytutowej Rady Samo-
rządu Studentów i automatycznie staje 
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się członkiem Parlamentu Studentów 
naszej Uczelni, który składa się właśnie 
z przewodniczących Instytutowych Rad 
Samorządu Studentów i wybiera Za-
rząd Samorządu — w tym przewodni-
czącego.

Z kim samorząd studencki może 
współpracować poza Uczelnią?

Nie ma w tym zakresie ograniczeń. Cały 
czas współpracujemy na przykład z Tym-
barkiem. Przy Juwenaliach nawiązali-
śmy współpracę z Lotto, jak również ze 
Scanmedem, który odpowiadał za ob-
sługę medyczną imprez. Jeżeli jakaś fir-
ma lub organizacja wyrazi chęć współ-
pracy, to chętnie ją podejmujemy.

W jakim stopniu pełnienie funkcji 
przewodniczącej Zarządu zmienia 
lub zmieniło twoje postrzeganie świa-
ta?

W dużym! Poza tym zmieniłam się 
pod wieloma względami, właśnie po 
części przez Samorząd i przez tę dzia-
łalność. Nauczyła mnie ona patrzeć 
na wiele spraw z zupełnie innej stro-
ny. Najprostszy przykład uczelniany: 
gdy jest się studentem, który odgrywa 
jedynie rolę ucznia, a po zajęciach 
ma inne sprawy i obowiązki, to zupeł-
nie inaczej postrzega się Uczelnię niż 
osoba, która po wypełnieniu swoich 
studenckich obowiązków dalej pozo-
staje w strukturach Uczelni i wykonuje 
pewną pracę. Dostrzegam znacznie 
więcej zmian i procesy zachodzące na 
Uczelni, które przez osoby niemające 
z tym nic wspólnego są zupełnie nie-
zauważalne. Widzę, jak działa Uczel-
nia, jak wszystko jest ze sobą powią-
zane i od siebie zależne. Kolejna 
rzecz, której się nauczyłam, będąc 
przewodniczącą Samorządu, to więk-
sza swoboda w rozmowach z pracow-
nikami Uczelni i wypowiedziach na 
posiedzeniach. Już nie boję się o coś 

zapytać z obawy przed krytyką. Zro-
zumiałam, że czasami można coś po-
mylić, ale to wcale nie jest koniec 
świata. Nauczyło mnie to również po-
dejścia „Nie ma rzeczy niemożliwych, 
jak bardzo chcesz coś zrobić, to się 
wszystko da”. Czasami jest trudno, bo 
sam proces trwa długo i coś nie za-
wsze wychodzi po naszej myśli. Naj-
ważniejsze jest próbować, starać się 
i być wyrozumiałym dla innych. Na-
uczyłam się być bardziej wyrozumiała 
dla innych, przez co znacznie wzrósł 
mój poziom empatii wobec drugiego 
człowieka.

Dlaczego zdecydowałaś się na peł-
nienie funkcji przewodniczącej Sa-
morządu? Czy się w niej realizu-
jesz?

Myślę, że zawdzięczam to mojej ambi-
cji, która podpowiadała mi, że mogę 
więcej i lepiej. Dostrzegałam wiele ele-
mentów, które według mnie źle funkcjo-
nowały, a mogłyby działać lepiej w Sa-
morządzie. Wpłynęły na to również roz-
mowy ze studentami, którzy mieli cen-
ne uwagi na temat tego, co można 
zmienić i ulepszyć na Uczelni, dzięki 
czemu dostrzegłam w sobie wolę po-
mocy i działania, aby ludzie mieli więk-
szą łatwość funkcjonowania w społecz-
ności akademickiej.

Proszę, opowiedz o atmosferze pa-
nującej w samorządzie. Jak wygląda 
typowy dzień? 

Obecnie jest ciężko, więc może opo-
wiem, jak to wygląda w porównaniu do 
tego, co było kiedyś. Niestety, teraz nie 
widujemy się praktycznie wcale, ponie-
waż wszystkie kontakty przeniosły się 
w sferę wirtualną. Jest to bardzo przy-
kre, dlatego że przed pandemią, kiedy 
samorząd działał stacjonarnie, w biu-
rze zawsze było mnóstwo osób. Często 
ktoś wpadał na kawę, na herbatę lub 

Wywiad
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Wywiad

Adapciak, 2018

Adapciak, 2019
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Adapciak, 2019

Adapciak, 2019

o coś zapytać. Drzwi były zawsze otwar-
te i wiele ludzi przewijało się przez na-
sze biuro, tworząc żywą i pełną energii 
atmosferę. Co prawda, nasze biuro po-
zostaje otwarte stacjonarnie, ale ze 
względu na pandemię ruch jest znacz-
nie mniejszy. Bardzo chcemy, aby stu-
denci mogli do nas przyjść i nie czuć 
się tu jak w miejscu oficjalnym. Wystar-
czy zapukać, powiedzieć „cześć” (a nie 
„dzień dobry”) i po prostu rozmawiać. 
Chcemy, aby panowała tu koleżeńska 
atmosfera. Mamy regularne spotkania 
z członkami Samorządu, teraz starając 
się je organizować co tydzień w trybie 
online.

Powiedz, proszę, czym aktualnie się 
teraz zajmujecie. Stawiacie sobie 
pewne cele, które chcecie zrealizo-
wać?

Wywiad
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Wywiad

Halloween 2018 Choice

Myślę, że od wybuchu pandemii sku-
piamy się na kształceniu zdalnym. Ca-
ły czas staramy się być w gotowości 
i rozwiązywać nowe problemy z tym 
związane, tak aby każdemu było jak 
najlepiej. Przez pierwsze pół roku wy-
gasły natomiast nasze wydarzenia kul-
turalne czy rozrywkowe dla studentów. 
Byliśmy jednak przekonani, że szybko 
powrócą, dlatego też nie planowaliśmy 
ich przenieść w sferę online. Niektóre, 
takie jak konkursy czy akcje charyta-
tywne, zostały przeniesione do interne-
tu. Obecna sytuacja znacznie ograni-
cza działalność rozrywkową. Od tego 
roku mamy kilka fajnych pomysłów na 
wydarzenia, które mogłyby odbyć się 
online, ale jesteśmy dopiero w trakcie 
ich opracowywania, więc nie będę 
zdradzać szczegółów.

Z jakimi problemami aktualnie zma-
ga się Samorząd? Czy sytuacja zwią-

zana z pandemią wpływa na waszą 
pracę?

Działamy zupełnie inaczej. Widzę 
ogromną różnicę między pracą stacjo-
narna i zdalną. Minus jest taki, że trze-
ba się bardzo motywować do pracy. Je-
stem cały czas w akademiku, w którym 
wszystko odbywa się w jednym miej-
scu. Studiowanie i praca w jednym 
pomiesz czeniu znacznie utrudnia pro-
duktywność. Dostrzegam jednak kilka 
plusów sytuacji pandemicznej. Zmoty-
wowała nas ona do usprawnienia pew-
nych działań. Zaobserwowaliśmy, że 
przydzielanie akademików w formie 
zdalnej może znacznie usprawnić cały 
ten proces. Formularz został zmodyfi-
kowany i można go wypełniać zdalnie 
bez zbędnego stania w kolejkach na 
Uczelni. Pokazało nam to, że pewne 
działania lepiej funkcjonują w innej for-
mie. Nawet jeśli sytuacja na Uczelni 
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Wywiad

Impreza „Dom z Papieru”, 2018

Koordynatorzy Juwenaliów, 2019
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Wywiad

Święty Mikołaj z aniołkami i diabliczką rozdaje prezenty na UP, 2018 

wróci do normy, to zdalne przydziela-
nie akademików raczej pozostanie.

Jak myślisz, co zmieniło się na 
Uczelni od początku pełnienia przez 
ciebie funkcji przewodniczącej?

Mam nadzieje, że wiele. I to na lepsze. 
Przynajmniej bardzo się o to staram. 
Nie wiem natomiast, w jakim stopniu 

jest to widoczne. Oczywiście z perspek-
tywy mojego działania mogę uznać, że 
wszystko jest sto razy lepsze i piękniej-
sze, ale nie do mnie należy ocena. 
Mam jedynie nadzieje, że studenci tro-
chę bardziej się zaktywizowali. Chęt-
niej działają w instytutach, a ich głos 
na Uczelni jest słyszalny. 
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Wywiad

Spotkanie ze Szczepanem Brzeskim, 2019

Targi Edukacyjne, 2020
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Wywiad

Targi Edukacyjne, 2019
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Wyjazd do Wisły i Żywca, 2019

Wywiad

Zarząd Samorządu od 2019 r. Od lewej: Aleksandra Gierat, Agata Rupala, Kamila Kowalczyk 
i Kinga Tyrka
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Wybory Najmilszych, 2019

Wywiad

Co udało się zrealizować podczas 
twojej kadencji?

Udało mi się ożywić prace Parlamentu. 
Wiem, że z powodu pandemii nie wi-
dać działalności kulturalnej, ale ze 
swojej perspektywy widzę znaczną po-
prawę działania struktur Samorządu. 
Jestem z tego bardzo dumna, ponieważ 
był to cel, który chciałam zrealizować. 
Widzę, że struktury działają bardziej 
prężnie i odpowiedzialnie. Udało nam 
się również pogłębić kontakty z samo-
rządami innych uczelni krakowskich. 
To jest świetna sprawa, ponieważ moż-
na wymieniać się doświadczeniami.

O czym marzysz, aby zostało zreali-
zowane w przyszłości na Uczelni?

Mamy pomysły na różne konkursy 
i granty dla studentów, omawiane w po-
rozumieniu z panią Prorektor ds. Stu-
denckich. Na pewno chcielibyśmy wy-
nagrodzić pracę starostów, ponieważ 
są to osoby, których zaangażowanie 
w kwestie organizacyjne danego kie-
runku jest nie do przecenienia. Planuje-
my też zrobić konkurs na najlepszy po-
mysł na zmianę czegoś na Uczelni. My-
ślałam również o nagradzaniu najlep-
szych prac dyplomowych oraz o tym, 
żeby Samorząd był jeszcze bardziej 
dostrzegalny i prężniej działał. Chcia-
łabym ponadto, aby nowa osoba w ko-
lejnej kadencji kontynuowała współpra-
cę z innymi uczelniami. Będę bardzo 
do tego zachęcać.

Na koniec: jakiej rady udzielisz 
młodszym studentom?

Korzystajcie, jak tylko możecie z możli-
wości studiowania. Nie ma znaczenia 
to, że czasem nie zdacie kolokwium lub 
zdarzy wam się jakaś wpadka — to na-
prawdę nie jest koniec świata. Udzie-
lajcie się w Samorządzie i w kołach na-
ukowych. Nie bójcie się wyjazdów za 
granice i projektów takich jak Erasmus, 
bo drugiej takiej okazji możecie już nie 
mieć. Nawiązujcie dużo znajomości na 
studiach, bo są bardzo wartościowe. 
Wiadomo, że studia i nauka bardzo 
rozwijają, ale dodatkowa aktywność 
tworzy w życiu wartość dodaną. No 
i zachęcam do działania w Samorzą-
dzie, bo jest naprawdę super!

Wywiad przeprowadziła  
Małgorzata Szklarczyk, 

I rok sztuki współczesnej, SUM

 
Wszystkie fotografie w tekście pochodzą z ar-
chiwum prywatnego Kamili Kowalczyk.
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Jak to się wszystko zaczęło?

11 maja 1946 r. powołano Komitet Or-
ganizacyjny Państwowej Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Krakowie, któremu 
przewodniczył prof. Stefan Szuman, 
pierwszy dyrektor PWSP. Tego samego 
roku, 25 października, odbyła się inau-
guracja pierwszego roku akademickie-
go na naszej Uczelni.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie, kontynuujący tradycje założonej 
w 1946 r. Państwowej Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, to pierwsza powstała po 
II wojnie światowej uczelnia pedagogicz-
na w Polsce, utworzona z myślą o kształ-
ceniu powojennej kadry nauczycielskiej. 
W ciągu dwóch lat struktura organiza-

Budynek Uczelni w latach siedemdziesiątych XX w., Archiwum UP. Opracowanie cyfrowe: Od-
dział Digitalizacji i Reprografii BG UP

Z historii Uczelni
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cyjna PWSP się rozrosła. Powstały Wy-
działy: Humanistyczny, Przyrodniczo-Ge-
ograficzny, Matema tycz no-Fizyczny. Po-
jawiły się instytucje akademickie, takie 
jak Senat i Rady Wydziałów. Powołano 
oficjalne stanowiska akademickie: rekto-
ra, prorektora, dziekana, prodziekana1.

Licząca zaledwie 98 studentów pół-
wyższa szkoła zawodowa przygotowy-
wała nauczycieli szkół podstawowych, 
bardzo szybko jednak, wraz z rozpoczę-
ciem czwartego roku akademickiego, 
podjęła kształcenie nauczycieli szkół 
średnich. Ze szkoły zawodowej prze-
kształcono ją w uczelnię akademicką. 
I tak od 1959 roku Wydział Filologiczno- 

1 Zob. Akademia Pedagogiczna im. KEN. Naj-
starsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, oprac. 
J. Krukowski. Kraków 2006, s. 7–10. 

-Historyczny oraz Wydział Geograficzno- 
-Biologiczny otrzymały prawo nadawa-
nia stopni doktorskich, a w 1967 r. Wy-
dział Filologiczno-Historyczny uzyskał 
uprawnienia do przeprowadzania prze-
wodów habilitacyjnych2.

29 września 1973 r. Wyższej Szkole 
Pedagogicznej, na mocy Rozporządze-
nia Rady Ministrów, nadano imię Komi-
sji Edukacji Narodowej, a 8 lipca 1999 r. 
przekształcono ją w Akademię Pedago-
giczną im. Komisji Edukacji Narodowej. 
Od 3 października 2008 r. znana jest 
pod nową nazwą — Uniwersytet Peda-
gogiczny im. Komisji Edukacji Narodo-
wej.

Siedemdziesiąt pięć lat historii i tra-
dycji, modernizacji, przekształceń i roz-

2 Tamże, s. 7–13.

Segment z Aulą i Biblioteką, oddany do użytku w październiku 1974, fot. Archiwum UP

Z historii Uczelni
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woju. Nie sposób tej historii streścić 
w jednym artykule. Dla nas, studentów, 
szczególnie istotną datę stanowi 20 grud-
nia 1986 r., gdyż to właśnie wtedy 
ówczes ny Rektor Mieczysław Rozmus 
złożył podpis pod decyzją w sprawie 
utworzenia samorządu studenckiego3.

W 2010 r. na łamach czasopisma 
„Konspekt” opublikowano artykuł prof. 
Bogusława Skowronka, pierwszego 
przewodniczącego Samorządu WSP 
(I 1987–IX 1988). Tekst oddaje ducha 
tamtej epoki i atmosferę początków ru-
chu studenckiego na naszej Uczelni 
oraz samorządu, jednego z najbardziej 
prężnie działających w Krakowie — 
obok samorządów UJ i AGH.

3 Trzy dekady Samorządu Studentów UP 
(1986–2016), oprac. M. Glogier, „Studens Scribit” 
2017, nr 17/1, s. 7.

Rola samorządów akademickich 
w latach osiemdziesiątych miała ograni-
czać się tylko do wydawania opinii doty-
czących procesu dydaktycznego i sty-
pendiów4. Nie było mowy o podejmowa-
niu decyzji. Dziś samorządy studenckie 
są instytucjami, z którymi trzeba się li-
czyć. Trzydzieści lat temu trzeba było 
negocjować, pisać petycje, demonstro-
wać na ulicach i mieć świadomość, że 
w każdej chwili mogły przyjechać zmoto-
ryzowane oddziały milicji i potraktować 
studentów gazem łzawiącym5. Proble-
mem okazało się również małe zaintere-
sowanie — albo inaczej niewielkie za-

4 Zob. B. Skowronek, O początkach Samorzą-
du Studenckiego naszej Uczelni, „Konspekt” 2010,  
nr 34 (1), s. 8.

5 Zob. Spotkanie przy kawie. Rozmowa 
z prof. Bogusławem Skowronkiem, rozm. E. Jan-
kowska, „Studens Scribit” 2017, nr 17 (1), s. 17.

Specjalistyczna i nowoczesna pracownia dydaktyczna, Archiwum UP. Opracowanie cyfrowe: Od-
dział Digitalizacji i Reprografii BG UP

Z historii Uczelni
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Uniwersytet Pedagogiczny, nowy budynek, Biuro Promocji UP

Z historii Uczelni
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ufanie — studentów do nowo powstają-
cego samorządu. Walka o samorząd-
ność i jej idea ostatecznie doprowadziły 
do ukonstytuowania się w 1987 r. Uczel-
nianej Rady Samorządu Studenckiego 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krako-
wie. W kolejnym roku rozpoczęły się re-
alne działania Samorządu, mające na 
celu zjednoczenie i zaktywizowanie spo-
łeczne studentów WSP. Samorząd wal-
czył o zwiększenie swej reprezentatyw-
ności oraz możliwość inspirowania dzia-
łań o charakterze naukowym, kultural-
nym i sportowym. Wreszcie nadszedł rok 
1988 i majowe strajki hutników w kombi-
nacie im. Lenina, ostatni taki zryw przed 
1989 r.6

6 Zob. B. Skowronek, dz. cyt., 8–9.

Drogi Czytelniku, dalszą część 
opowieści o Samorządzie i naszej 
Uczelni znajdziesz na kolejnych stro-
nach tego numeru. Bezpośredni uczest-
nicy tamtych wydarzeń, ci, którzy od-
dychali atmosferą przemian, ci, którzy 
otrzymali lekcję obywatelstwa i zaan-
gażowania, zgodzili się udzielić nam 
wywiadów. Ich historia jest naszym 
dziedzictwem. Inspiracją. Oddajmy 
zatem głos byłym przewodniczącym 
Samorządu naszej Almae Mater 
i przekonajmy się, że my, studenci, 
mamy głos i jesteśmy siłą, z którą 
trzeba się liczyć.

Urszula Maciuga 
I rok kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach, SUM

Rozpoczęcie Juwenaliów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, lata siedemdziesiąte 
XX w., Archiwum UP. Opracowanie cyfrowe: Oddział Digitalizacji i Reprografii BG UP

Z historii Uczelni
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Wywiad

Katarzyna Boczkowska: Dzień do-
bry. W imieniu redakcji bardzo dzię-
kuję, że zgodził się Pan udzielić 
nam tego wywiadu.

Bogusław Skowronek: Dzień dobry.

Jak wspomina Pan początki działal-
ności Samorządu Studentów jako 
jego pierwszy przewodniczący?

Pamiętam, że były to czasy niezwykle 
ciekawe. Cofnijmy się zatem o ponad 
trzydzieści lat.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie 
wyższym z 1985 r. dawała możliwość za-
istnienia samorządu na każdej uczelni 
w Polsce obok istniejących już instytucji 
politycznych, takich jak np. Związek So-
cjalistycznej Młodzieży Polskiej. Nieza-
leżne Zrzeszenie Studentów było zdele-
galizowane, działać nie mogło. W myśl 
zaleceń władz ministerialnych samorzą-
dy, choć miały reprezentować studentów, 
zgodnie ze wspomnianą nowelizacją nie 
mogły się wtrącać do życia studenckie-
go. W zakres ich działań wchodziło jedy-
nie opiniowanie spraw socjalnych i bie-
żących. W żadnej mierze nie wolno im 
było konkurować z oficjalnymi organiza-
cjami studenckimi. Przypominam, że rok 
1985 to jeszcze czasy realnego socjali-

zmu — nikomu się jeszcze nie śniło, że 
cztery lata później komunizm upadnie. 
Takie było tło polityczne.

Samorząd powstał u nas w 1987 r. 
Wtedy pojawiła się inicjatywa władz 
Uczelni, by go powołać. Mnie się to 
bardzo spodobało. Zwołałem koleżan-
ki i kolegów, abyśmy mogli takie ciało 
utworzyć i zacząć działać, ale — nie 
ukrywam — szło to bardzo opornie, po-
nieważ brać studencka nie bardzo wie-
rzyła w siłę i znaczenie samorządów. 
Podchodziła do nich dość sceptycznie. 
Pierwsze wybory do Rad Wydziało-
wych, a potem do Uczelnianej Rady 
Samorządu, odbyły się w 1987 r. 
i Samo rząd zaczął działać oficjalnie 
w październiku, w roku akademickim 
1987/1988. Dopiero wtedy ukonstytuo-
wa ły się wszystkie organy. Cała dzia-
łalność Samorządu, taka poważna, 
rozpoczęła się w 1988 r. Byłem wów-
czas na czwartym roku studiów. Wspo-
minam to bardzo dobrze, dlatego że 
w 1988 r. studenci już zaczynali rozu-
mieć, że te polityczne, oficjalne organi-
zacje ich nie reprezentują. Działalność 
NZS była nielegalna, więc pozostawa-
ło ono wciąż na marginesie. Jedynie 
Samorząd mógł zatem podjąć działa-
nia prostudenckie.

Wywiad  
z prof. Bogusławem Skowronkiem, 

pierwszym przewodniczącym 
Zarządu Samorządu Studentów  

(1987–1988)
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Mam tu przed sobą magazyn „Le-
gion” — wydawane nielegalnie pismo 
NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej, da-
towane 20 marca 1988 r. Chciałbym 
zwrócić uwagę na artykuł pt. Samorząd, 
którego autor pyta: „Jak zachować się 
wobec nowo utworzonych samorządów, 
a zwłaszcza najbliższego nam, na 
WSP?”1. Dalej pisze: „Kiedy ja wraz 
z kolegami i koleżankami zajęliśmy sta-
nowisko, takie czysto polityczne, jak ma 
działać Samorząd, jak ma wyglądać 
pluralizm na uczelniach i jak oceniamy 
praktyki robotnicze roku zerowego2 [...]. 

1 Samorząd, „Pismo NZS WSP LEGION” 
1988, nr 1 (20 III), s. 2.

2 Pan Profesor tłumaczy obecnym studentom, 
że wszyscy studenci, niezależnie od tego, jaki kie-
runek studiowali, przed rozpoczęciem pierwszego 
roku musieli odbyć obowiązkowo tzw. praktykę ro-
botniczą. Polegała ona na tym, że jechali na wieś 
i pomagali w pracach rolniczych albo pracowali 
w fabrykach.

Dyskusja na Uczelni, 26 IV1988

Wywiad

Dyskusja na Uczelni, 26 IV 1988
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Stanowiska te pokrywają się w większoś-
ci ze stanowiskiem NZS. I jeżeli udałoby 
się osiągnąć porozumienie, to byłoby 
wspaniałym osiągnięciem. Tak między 
innymi NZS WSP apeluje o wyrażenie 
poparcia Samorządowi3”. Artykuł, przy-
pomnijmy, pochodzi z marca 1988 r., 
a w kwietniu i maju zaczęły się wydarze-
nia, które zredefiniowaly, albo raczej 
zdefiniowały, istnienie Samorządu na 
naszej Uczelni.

W 1988 r., w kwietniu, a potem 
w maju, rozpoczęły się strajki w kra-
kowskiej Hucie, wtedy noszącej imię 
Lenina. Studenci uczelni krakowskich 
(pierwszy był Uniwersytet Jagielloński) 
oficjalnie poparli strajki na wiecach. 
Wcześniej, w kwietniu, zrobiłem spotka-
nie w „Bakałarzu” z władzami naszej 
Uczelni. Wtedy Rektorem był już nieży-
jący prof. Mieczysław Rozmus, a Pro-
rektorem ds. (jak to się wówczas ładnie 
nazywało) Wychowawczych4 — prof. Je-
rzy Jarowiecki. Zorganizowaliśmy spo-
tkanie. Władze naszej Uczelni, że tak 
powiem, dość ostrożnie podchodziły do 
samorządu, powiedzmy wprost: raczej 
niechętnie. Uważali, że samorząd za 
bardzo związany jest z NZS, czyli za 
bardzo wchodzi w politykę. Nie zajmu-
je się tylko rozdziałem (chociaż wtedy 
nawet tego nie wolno było robić) miejsc 
w domach studenckich, sprawami so-
cjalnymi, nie jest jedynie przybudówką, 
listkiem figowym dla władz, tylko bie-
rze się za politykę. 

Nie ukrywam, że działałem tak, aby 
jednak brać się za politykę. Wtedy był 
taki czas, kiedy naprawdę samorząd 
musiał powiedzieć, że jesteśmy siłą, 
która wyraża sąd studentów: „Nie po-
doba nam się to, co się dzieje w na-
szym kraju. Chcemy daleko idących 

3 Samorząd..., s. 2.
4 Współcześnie jest to stanowisko Prorektora 

ds. spraw Kształcenia.

zmian”. Na jednym ze spotkań, dokład-
nie w kwietniu 1988 r., spotkały się — 
nielegalnie oczywiście — samorządy 
wszystkich uczelni Krakowa oraz nie-
których uczelni spoza miasta. Na tym 
spotkaniu uchwaliliśmy wiele postula-
tów dotyczących tego, jak ma wyglą-
dać samorządność na uczelniach, jak 
ma wyglądać życie studenckie. Jak 
można było przewidzieć, nie spotkały 
się one z akceptacją władz. 5 maja od-
był się wiec na UJ, potem na terenie 
Miasteczka Studenckiego AGH uzgod-
niono, że powstanie tu międzyuczelnia-
ny komitet strajkowy. Dzień później roz-
począł się strajk okupacyjny. 

Czynnie uczestniczyłem w strajku. 
Budynki były oflagowane, studenci 
strajkowali, władze się przestraszyły, 
zomowcy usiłowali nas prowokować, 
jeżdżąc dookoła Miasteczka, trąbiąc 
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Procesja pokutna, 3 IV 1989

Wywiad
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Ulice Krakowa, 1988–1989
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i próbując nas wyprowadzić z równo-
wagi, ale im się to nie udało. Efektem 
strajku było to, że władze rektorskie na-
szej Uczelni oraz UJ i AGH usiadły do 
stołu i 9 maja udało się podpisać poro-
zumienie kończące strajk, ale równo-
cześnie gwarantujące, że nikt nie po-
niesie konsekwencji: samorządność bę-
dzie traktowana poważnie i będzie 
można mówić o sprawach politycznych. 
Samorząd wtedy urósł w siłę. Stał się 
jedyną oficjalną reprezentacją studen-
tów na naszej Uczelni. Bo nikt nie trak-
tował poważnie ani Związku Socjali-
stycznej Młodzieży Polskiej, ani Związ-
ku Studentów Polskich, czyli tych komu-
nistycznych, wtedy jedynych słusznych 
politycznie, organizacji. NZS było wciąż 
zdelegalizowane — do 1989 r., współ-
pracowaliśmy z nim nielegalnie. 

W 1987 i na początku 1988 r. próbo-
waliśmy przekonać studentów, żeby 
zrobili cokolwiek. To był czas mara-
zmu, smutne lata po stanie wojennym. 
Po strajkach było już jednak zupełnie 
inaczej — wszystkim się chciało, wszyst-
kim zależało, choć oczywiście możliwo-
ści skutecznych działań były praktycz-
nie zerowe. Dzisiejszy Samorząd to 
wielka siła — Parlament Studentów, 
możliwości finansowe, kompetencje 
w zakresie rozdziału miejsc w akade-
mikach, uczestnictwo w obradach Se-
natu, w pracach komisji. Kiedy ja za-
czynałem, jedynym „majątkiem” Samo-
rządu była stara maszyna do pisania. 
Nie mieliśmy nawet własnego pokoju. 
Dysponowaliśmy tylko tablicą ogło-
szeń, wiszącą mniej więcej w tym sa-
mym miejscu co teraz. Było nas kilkoro, 
którzy działali w Uczelnianej Radzie, 
i kilkoro w Radach Wydziałowych. Pi-
saliśmy m.in. pisma wstawiające się za 
naszymi aresztowanymi kolegami. Pi-
saliśmy też pisma dotyczące podwyżek 
cen. Wypowiadaliśmy się o wszystkich 
sprawach, które były wtedy ważne dla 

Ulice Krakowa, 1988–1989

studentów. Czy nasze działania spotka-
ły się z jakimś odzewem? Będę szcze-
ry — praktycznie z żadnym. Nie ukry-
wam, że pod koniec 1988 i na począt-
ku 1989 r. władze Uczelni zaczynały już 
rozumieć, że czas komunizmu się koń-
czy. Samorząd „wstrzelił się” w ostatni 
rok przed wyborami i przełomem 
1989 r., miał więc bardzo mocny start, 
by móc zaistnieć jako siła. Potem poja-
wiło się ponownie zalegalizowane NZS, 
mogliśmy zatem nawiązać z nim ofi-
cjalną współpracę. Zniknęły z horyzon-
tu ZSP i ZSMP, przybudówki komuni-
styczne. 

Czy to znaczy, że Samorząd zyskał 
większą władzę sprawczą? 

Reprezentację Samorządu zapraszano 
m.in. na posiedzenia władz Uczelni, 
głównie dotyczące spraw studenckich. 
Byłem pierwszym przewodniczącym 
Samorządu, który wchodził w skład Se-
natu. Uczelnie nie mogły już udawać, 

Wywiad
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Porozumienie Samorządów Szkół Wyższych Krakowa, 1988
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że samorządów nie ma; przed zalega-
lizowaniem NZS oraz przy partyjnych 
organizacjach studenckich — które 
z kolei ignorowano, a sami studenci 
postrzegali przynależność do nich co 
najmniej źle — jedyną realną siłą był 
Samorząd. Czy się udawało cokolwiek 
zrobić? I tak, i nie. W sprawach poważ-
nych — politycznych — oczywiście nic, 
ale to wtedy nikomu się nie udawało. 
Gdy nie było woli politycznej, to nawet 
Rektor nic nie mógł zrobić. On też mu-
siał słuchać poleceń centrali. W spra-
wach innych, np. socjalnych, już było 
lepiej. Moja kadencja trwała półtora ro-
ku, ponieważ w 1989 r., kiedy studiowa-
łem na piątym roku i pisałem pracę 
magisterską, oddałam stery mojej kole-
żance, także z polonistyki, Renacie Bar-
nak (dzisiaj Olbrysz, wysoka urzędnicz-
ka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; swego męża poznała zresz-
tą w Warszawie podczas obrad Parla-
mentu Samorządu Studenckiego). Była 
moją następczynią, a potem pojawiały 
się kolejne osoby, które sukcesywnie 
przejmowały pałeczkę przewodniczą-
cych Samorządu.

Jak dużo się zmieniło od tamtego 
czasu na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym? 

Zmieniło się wszystko. Przede wszyst-
kim Samorząd teraz jest jednym z wie-
lu podmiotów mających wpływ na życie 
studentów. A w sprawach autentycznie 
studenckich, takich jak sprawy socjalne 
czy akademiki, Samorząd jest głów-
nym podmiotem decyzyjnym. To Pro-
rektor ds. Spraw Studenckich pozysku-
je informacje od Samorządu, nie od-
wrotnie. Przewodniczący Samorządu 
dzisiaj jest członkiem Rady Uczelni, 
czyli ma wpływ na najważniejsze decy-
zje. Przedstawiciele Samorządów Stu-
dentów i Doktorantów mają miejsca 
z prawem głosu w Senacie Uczelni. 

W latach, w których działałem, Samo-
rząd był jakąś siłą instytucjonalną, lecz 
praktycznie raczej się nie liczył. Pamię-
tać jednak trzeba, że wciąż panował 
ustrój komunistyczny i Samorząd próbo-
wał działać tak, jak wszystkie inne or-
ganizacje walczące o pluralizm, o pra-
wa człowieka, o demokrację. Oczywi-
ście nasza Uczelnia też się zmieniła. 
Wtedy funkcjonowała jako Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, dziś jesteśmy 
Uniwersytetem — bardzo liczącym się, 
najlepszą uczelnią pedagogiczną w Pol-
sce. Samorządność to dziś zupełnie in-
na jakość. Wtedy student był petentem, 
nie miał takich praw jak teraz. Obecnie 
studenci mają duże prawa, kierują się 
regulaminem i demokratycznymi zasa-
dami, a ich praw muszą przestrzegać 
wszyscy pracownicy uczelni. Wtedy 
można było skreślić studenta z błahe-
go powodu, np. za uczestnictwo w de-
monstracji politycznej. Przed strajkami 
majowymi w 1988 r. co kilka dni odby-
wały się w Krakowie wielkie demon-
stracje. Spójrzcie np. co dzisiaj dzieje 
się na Białorusi — wtedy tak właśnie 
wyglądał Kraków: armatki wodne, zo-
mowcy strzelający pociskami z gazem 
łzawiącym do studentów, ludzie ucieka-
jący do bram. I my: biegający, skandu-
jący hasła, czasem też rzucający różny-
mi przedmiotami w zomowców. Były 
osoby, które nie raz, nie dwa dostały 
pałą w plecy, niektórych naszych kole-
gów zatrzymywano. Wielokrotnie byłem 
wzywany przed kolegium ds. wykro-
czeń, takiego niby-sądu, gdzie pytano 
mnie np.: „Dlaczego obywatel Skowro-
nek nie opuścił nielegalnego zgroma-
dzenia?”. Do Archiwum Uczelni przeka-
załem jedno z takich wezwań. Dzisiaj, 
kiedy mamy zagwarantowaną wolność 
zgromadzeń, brzmi to wręcz śmiesznie. 
Wtedy państwo, mimo że chyliło ku 
upadkowi, dalej utrzymywało komuni-
styczny rygor. Poza tym uczestnictwo 
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w protestach groziło wyrzuceniem 
z uczelni. Z prorektorem Jarowieckim 
(który, teraz na emeryturze, jest moim 
kolegą profesorem) nie zgadzaliśmy 
się przeważnie co do prezentowanych 
stanowisk. Chcę jednak bardzo wyraź-
nie podkreślić: nigdy nie spotkała mnie 
żadna przykrość ze strony władz na-
szej Uczelni. Nikt nigdy nie mi groził re-
legowaniem. To byłaby zresztą dla 
mnie katastrofa, gdybym został wtedy 
wyrzucony, studiowałem na piątym ro-
ku i pisałem pracę magisterską. Rektor 
Rozmus, choć bardzo ostrożny, może 
nawet niechętny, nie przeszkadzał jed-
nak w działalności Samorządu. Wszy-
scy rektorzy mieli zresztą świadomość, 
że to są już ostatnie dni komunizmu, to-
też pozwalali nam na więcej niż daw-
niej.

Rozumiem, że wspomnieniom z tam-
tego okresu towarzyszą bardzo silne 
emocje. 

Oczywiście. Chcę powiedzieć jeszcze 
jedno. Tak jak starsi ode mnie wspomi-
nają rok 1981 i stan wojenny jako czas 
formacyjny, tak dla mnie takim czasem 
formacyjnym były lata 1988–1989. Mó-
wiłem na początku, że poruszyć studen-
tów, aby cokolwiek zrobili, było trudno, 
muszę jednak też powiedzieć, że takie-
go entuzjazmu, takiego zapału i zaan-
gażowania nigdy później nie widzia-
łem... Nawet już po latach, pracując na 
Uczelni od 1989 r., nie widziałem, aby 
studenci byli tak bardzo zaangażowa-
ni, tak aktywni, tak zdyscyplinowani jak 
wtedy, kiedy były strajki studenckie, 
kiedy się szło na demonstrację, kiedy 
trzeba było podpisać jakąś petycję. To 
był naprawdę czas formacyjny, który 
ukształtował mnie jako obywatela. To 
było coś niesamowitego. Potem, po 
1989 r., oczywiście studenci mieli o wie-
le lepiej, kiedy już działał legalnie Sa-
morząd i wszystkie organizacje mogły 

funkcjonować jawnie, kiedy można by-
ło się spotykać — był to już zupełnie in-
ny czas, czas wolności. 

Potem zająłem się pracę naukową, 
odszedłem od idei samorządności stu-
denckiej, bo i nie byłem już studentem. 
Teraz mogę tylko z sympatią spoglą-
dać na moich następców. 

Czy z perspektywy czasu uważa Pan, 
że działalność w Samorządzie pomo-
gła panu w wyborze kariery nauko-
wej?

Nie, to są dwie całkiem różne rzeczy, po-
nieważ praca w samorządzie była pra-
cą organizacyjno-społeczno-polityczną, 
a praca naukowa jest pracą stricte na-
ukową. To dwie różne drogi. Kiedy 
w 1989 roku pisałem pracę magisterską, 
moje miejsce zajęła Renata Barnak. 
Wówczas już wiedziałem, że poświęcę 
się pracy naukowej, i etap działalności 
w Samorządzie uznałem za zamknięty.

Czy zaangażowanie w życie Uczelni 
i działalność w Samorządzie wpłynę-
ło na Pańskie postrzeganie świata? 

Zdecydowanie tak. Jako szef Samorzą-
du mogłem poznać od kuchni zarzą-
dzanie uczelnią. Spotykałem się z rek-
torami, na posiedzeniach Senatu — 
z profesorami, a oni mnie traktowali już 
inaczej, poważniej, jako reprezentanta 
ważnej organizacji. Zacząłem wówczas 
rozumieć mechanizmy władzy, polityki, 
mechanizmy społeczne. Bardzo się w to 
wtedy zaangażowałem, zarówno w sen-
sie społeczno-polityczno-organizacyj-
nym, jak i ludzkim. Przeszedłem też 
wielką szkołę dojrzałości. Stałem się 
nie tylko odpowiedzialnym studentem, 
ale i obywatelem. Od tamtej pory wiem, 
że trzeba chodzić na wybory, być ak-
tywnym, działać, krótko mówiąc: nie 
wolno przespać czasu na studiach. 
Trzeba funkcjonować w organizacjach, 
trzeba coś robić — dać z siebie coś 

Wywiad
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Regulaminy studiów na WSP z lat osiemdziesiątych XX w.



30

Wywiad

więcej, bo to potem zawsze procentu-
je.

Czyli warto się angażować?

Warto działać w Samorządzie, ale też 
w innych organizacjach, bo wtedy czło-
wiek poznaje sam siebie, co więcej, po-
znaje siebie od każdej strony. Dowia-
duje się nawet, czego unikać, czego nie 
robić. Tu na pewno nauczy się odpo-
wiedzialności, dojrzałości, umiejętności 
nawiązywania kontaktów z ludźmi, ale 
i umiejętności wychodzenia ze strefy 
komfortu  na rzecz działania pro publi-
co dla innych — dla społeczności. I to 
jest bardzo istotne: rezygnujemy z czę-
ści prywatnych zajęć, by starać się 
spojrzeć na świat oczyma osoby bar-
dziej zaangażowanej. Pod tym wzglę-
dem działalność w Samorządzie jest 
niezwykle ważna. 

Jakie są Pańskie zainteresowania 
pozanaukowe? Jak spędza Pan wol-
ny czas i radzi sobie z obecną sytu-
acją pandemiczną? 

Tak się składa, że jedną z rzeczy, który-
mi się zajmuję naukowo, jest badanie fil-
mu, i tu mam szczęście, że moją wielką 
pasją, a jednocześnie pracą jest kino, 
film. Bardzo dobrze, a może nawet naj-
lepiej spędzam czas, kiedy oglądam fil-
my — teraz niestety w kinie rzadko się 
to odbywa, choć nie ukrywam, że dzięki 
platformom streamingowym mam do-
stęp do wielu rzeczy i pasjami oddaję 
się swojemu hobby i pracy, czyli ogląda-
niu filmów. Jako absolwent polonistyki 
nie będę też oryginalny, jeśli również po-
wiem, że nie ma nic wspanialszego niż 
dobra lektura. No i trzecia pasja — sta-
ram się być człowiekiem aktywnym. Jeśli 
mam czas, aby odpocząć, to staram się 
odpoczywać czynnie: podróże i wędrów-
ki to także jest moja wielka pasja. Nawet 
wtedy, kiedy mam trzy czy cztery dni 
urlopu, wybieramy się wraz z małżonką 

właśnie na takie krótkie wypady. Uwiel-
biam ruch, podróże, „dzianie się”. Tak 
więc filmy, książki i podróże to są moje 
trzy główne pasje. Poza filmoznaw-
stwem, medioznawstwem, lingwistyką 
kulturową, mediolingwistyką, którymi się 
zajmuję naukowo, bardzo lubię też... 
biologię. Jedną z innych moich pasji jest 
właśnie czytanie książek z dziedziny bio-
logii i odwiedzanie muzeów jej poświę-
conych (w trakcie podróży).

Można powiedzieć, że to taka od-
skocznia...

Doskonała odskocznia. W dziedzinie 
biologii szczególnie interesuje mnie 
zoologia, paleontologia i paleoantro-
pologia. Dowiadywanie się na przy-
kład o naszych przodkach jest fascynu-
jącą lekturą, odskocznią i relaksem. 
Chciałem kiedyś być zresztą biologiem, 
ale wybrałam polonistykę. 

A jak sobie radzę z sytuacją pande-
mii? Staram się nie zwariować. Staram 
się pracować ostrożnie i nie ryzykować, 
bo mam świadomość, przed jak poważ-
nym zagrożeniem stoimy. Staram się 
też nie wpadać w stany depresyjne ani 
lękowe. To są rzeczy, które miną. Świat 
będzie inny, ale przetrwa. Więc osobi-
ście skłaniam się raczej w stronę ostroż-
nego optymizmu niż stanów pesymi-
styczno-lękowych.

Dziękuję bardzo za wywiad. Było mi 
niezmiernie miło go z Panem prze-
prowadzić. 

Również bardzo dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła 
 Katarzyna Boczkowska 

I rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach, SUM

Wszystkie fotografie i materiały w tekście pocho-
dzą z archiwum prywatnego prof. Bogusława 
Skowronka.
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Na krańcach świata,  
czyli szukając  

the best of the best

Aconcagua

Ten położony w Argentynie szczyt o wy-
sokości 6961 m n.p.m. jest najwyższym 
punktem Andów oraz całej Ameryki Po-

łudniowej. Z tego względu wchodzi 
w skład Korony Ziemi, obejmującej naj-
wyższe punktu na każdym z kontynen-
tów. Jednocześnie jest to najwyższa gó-
ra naszej planety położona poza konty-

W bieżącym numerze czasopisma „Studens Scribit” prezentuję temat  ■
związany z jubileuszem 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego. Tym razem 
odwiedzimy kilka wybranych miejsc na naszej planecie, gdzie razem 
z moją ekipą dotarła również oficjalna flaga Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Oczywiście liczba kilometrów pokonanych różnymi środkami 
transportu jest trudna do oszacowania. Trasy wypraw wiodły przez wszyst-
kie strefy krajobrazowe na sześciu kontynentach. Oto kilka najważniej-
szych geograficznie miejsc naszej planety, do których dotarła flaga UP.

Obóz I na Aconcagui, fot. M. Żołądek
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nentem azjatyckim. Pomimo dosyć du-
żej wysokości bezwzględnej wejście na 
Aconcaguę jest często określane naj-
wyższym trekkingiem na Ziemi. Główne 
przeszkody dla każdego zdobywcy sta-
nowią wysokość oraz pogoda, same 

trudności „techniczne” są natomiast 
znikome. Mocną stroną Aconcagui jest 
widok z rozległego szczytu obejmujący 
wody Oceanu Spokojnego na zacho-
dzie oraz zielone tereny argentyńskiej 
pampy na wschodzie. 

Transport ekwipunku do Base Camp Aconcagua, fot. M. Apollo

Lokalne spotkanie w drodze do Agulhas, fot. M. Żołądek
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Denali

Ten szczyt, bardziej znany pod starą 
nazwą (do 2015 r. obowiązywała rów-
nież nazwa Mount McKinley), jest naj-
wyższą górą Ameryki Północnej. Wzno-
szący się na 6190 m n.p.m. Denali, jest 
celem alpinistów z całego świata. Z po-

wodu istnienia na Ziemi rejonów o sta-
łym podwyższonym lub obniżonym ci-
śnieniu atmosferycznym realna wyso-
kość odczuwana na szczycie Denali to 
około 6900 m n.p.m. (w tym rejonie Ala-
ski występuje stały niż baryczny). Do-
datkowo położenie na 63 stopniu szero-
kości geograficznej północnej powodu-

Denali oraz masyw Alaska Range z Talkeetna, fot. M. Żołądek

Przelot do Base Camp Denali, fot. M. Żołądek
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je, iż masy arktycznego powietrza z re-
jonu Bieguna Północnego łatwo docie-
rają do Denali i z tego powodu jest to 

jeden z najzimniejszych szczytów na-
szej planety. Również wysokość względ-
na szczytu jest jedną z największych na 

Autor w drodze na Denali, fot. M. Apollo

Rozległy masyw wulkanu Mauna Kea, fot. M. Żołądek
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Na szczycie Mauna Kea, fot. M. Żołądek

naszej planecie i wynosi ponad 5500 
m. Odosobnienie masywu Alaska Ran-
ge oraz jego wielkość mają również 
wpływ na ciekawy rodzaj transportu, 
którym alpiniści osiągają bazę główną 
(Base Camp). Aby do niej dotrzeć, trze-
ba skorzystać z małego samolotu. Lot 
z miejscowości Talkeetna do lądowiska 
na lodowcu trwa około 40 minut. 

Mauna Kea

Kolejnym punktem na naszej trasie jest 
hawajski wulkan Mauna Kea o wy-
sokości 4207 m n.p.m. Mimo iż jego wy-
so kość bezwzględna to „tylko” 4207 m 
ponad poziomem Pacyfiku, to jego wyso-
kość względna jest rekordowa na naszej 
planecie. Wulkan ten wznosi się z dna 
Oceanu Spokojnego i od pod stawy na 
dnie oceanicznym aż do szczytu ma wy-
sokość względną 10 203 m. Cały archi-
pelag Hawajów, położony w centralnej 
części Pacyfiku, jest bardzo oddalony od 
brzegów kontynentów. Najbliżej jest wy-
brzeże Kalifornii, znajdujące się w odle-

głości około 4000 km. Powoduje to więk-
sze zaciemnienie nieba nad Hawajami, 
gdyż nie docierają tutaj światła z obsza-
rów miejskich — do najbliższych jest 
zbyt daleko. To był jeden z głównych po-
wodów zbudowania na szczycie Mauna 
Kea kompleksu wielkich teleskopów 
astronomicznych. Innymi korzystnymi 
czynnikami są położenie na małej szero-
kości geograficznej, niska wilgotność, 
wysokość bezwzględna oraz czystość 
powietrza. Wszystko to powoduje, że 
Mauna Kea jest jednym z najlepszych 
miejsc na naszej planecie do prowadze-
nia naziemnych badań astronomicz-
nych.

Przylądek Igielny

Następne miejsce, które odwiedziliśmy, 
to najdalej na południe wysunięty punkt 
kontynentu afrykańskiego. Znany rów-
nież pod portugalską nazwą Agulhas, 
jest także umowną granicą między Oce-
anem Atlantyckim i Indyjskim. Położony 
na terytorium RPA, stanowi jedno z naj-
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Pingwin przylądkowy w okolicach Kapsztadu, fot. M. Żołądek

ważniejszych miejsc związanych z histo-
rią odkryć geograficznych. W czasach 
przed powstaniem Kanału Sueskiego 
opłynięcie niespokojnych wód oceanicz-

nych wokół przylądka było konieczne 
podczas morskiej podróży z Europy do 
Azji. Pokonanie tego akwenu było jed-
nym z najniebezpieczniejszych etapów 

Wulkan Ngauruhoe, fot. M. Żołądek

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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długiej podróży na pokładach statków. 
Bardzo interesująca jest również flora 
i fauna tego rejonu. Na lądzie można 
spotkać typowo afrykańskie zwierzęta, 
takie jak zebry i pawiany. W morskich 

wodach żyją tutaj m.in. żarłacze białe, 
a na lokalnych plażach można natrafić 
w środowisku naturalnym na pingwina 
przylądkowego, którego wyróżniają czar-
ne płetwy.

Górne piętro Doliny Miyar, lodowiec Tawa, fot. M. Żołądek

Pasterz w himalajskiej Dolinie Miyar, fot. M. Żołądek

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Ngauruhoe

Ten położony na Wyspie Północnej 
w Nowej Zelandii czynny wulkan ma 
wysokość 2291 m n.p.m. Nie jest to jed-

nak jego największa atrakcja, gdyż 
wiele innych wulkanów naszej planety 
jest wyższych lub bardziej aktywnych. 
Ngauruhoe został wybrany przez reży-
sera filmowej trylogii Władca Pierścieni 

High Camp w drodze na Forgotten Peak, fot. M. Apollo

Autor na wulkanie Ngauruhoe, fot. M. Apollo

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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do roli mitycznej Góry Przeznaczenia 
w stworzonej przez J. R. R. Tolkiena 
krainie Śródziemia. Z tego powodu 
oprócz wulkanologów szczyt jest rów-
nież często odwiedzany przez fanów 
trylogii. Stojąc na krawędzi krateru, 
można obserwować niezwykle koloro-
we skały szczytowe oraz liczne fumaro-
le, przez które wydobywają się gorące 
gazy wulkaniczne. 

Forgotten Peak

Ostatnim punktem na naszej trasie jest 
najważniejszy w tym zestawieniu 
punkt — himalajski szczyt Forgotten 
Peak o wysokości 5889 m n.p.m. Poło-
żony w mało znanej Dolinie Miyar w in-
dyjskim dystrykcie himalajskim Lahoul, 
został po raz pierwszy zdobyty przez 
polsko-brytyjską wyprawę w dniu 21 
sierpnia 2012 r. Jako pierwsi ludzie 
w historii na tym dziewiczym szczycie 
stanęli Brytyjczyk Phil Varley oraz Pola-

cy Michał Apollo wraz z niżej podpisa-
nym. Oczywiście flaga naszego Uni-
wersytetu również dotarła z nami na 
szczyt. Wysokość szczytu została zmie-
rzona za pomocą GPS-u oraz altime-
trów. Nazwa, którą został ochrzczony, 
nawiązuje do lokalizacji poza utartymi 
szlakami w Himalajach. Sama droga 
prowadząca na szczyt została nazwa-
na Never Ending Story, a jej trudność 
w skali UIAA to V+, WI4, 650 m. Wy-
prawa na Forgotten Peak była jedną 
z kilku wypraw eksploracyjnych w Hi-
malaje, których celem była esencja du-
cha prawdziwej geografii, czyli szuka-
nie i odkrywanie białych plam na ma-
pie naszej planety. Forgotten Peak nie 
był ostatnim dziewiczym szczytem na 
Ziemi. Wciąż można odnaleźć w odda-
lonych od cywilizacji rejonach niena-
zwane i niezmierzone szczyty czekają-
ce na swoich zdobywców.

 
Marek Żołądek

Forgotten Peak, 5889 m n.p.m., Himalaje, Indie, fot. P. Varley

Z Uniwersytetem Pedagogicznym dookoła świata
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Małgorzata Kasprzyk: Jak wspomi-
na Pan początek swojej działalności 
w Samorządzie?

Piotr Kciuk: Bardzo dobrze, choć był 
to czas niezwykle dynamicznych, nie-
raz trudnych zmian, w tym transfor-
macji ustrojowej. Zostałem przewodni-
czącym Samorządu, gdy prof. Zenon 
Uryga z Instytutu Filologii Polskiej zo-
stał Rektorem naszej Uczelni. Dzięki 
jego przychylności udało się wypraco-
wać kilka dobrych dla braci studenc-
kiej rozwiązań organizacyjno-praw-
nych. Wspieraliśmy też naszych kole-
gów w innych krajach upadającego 
Bloku Wschodniego, np. na Litwie...

Jak układała się współpraca z wła-
dzami Uczelni w latach dziewięćdzie-
siątych? Czy obecnie Samorząd ma 
większy wpływ na decyzje podejmo-
wane w murach Uniwersytetu?

Zwykle jest tak, że ścierają się dwie 
opcje: „starzy” i „młodzi” — tradycja 

Wywiad  
z Piotrem Kciukiem, 

przewodniczącym Zarządu 
Samorządu Studentów  
w latach 1990–1992
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Powitanie nowych władz w roku akademickim 1990/1991, Aula Główna
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Baner Juwenaliowy

Juwenalia WSP, przekazanie kluczy do Uczelni, prowadzący — Benedykt Węgrzyn, wejście głów-
ne do budynku Uczelni od ul. Podchorążych 2
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Wybory Najmilszej Studentki WSP, maj 1991, Aula Główna

i nowoczesność. Osobiście zawsze sta-
rałem się pozostawać pośrodku. Łago-
dziłem emocje „młodych”, „seniorom” 
tłumaczyłem natomiast, o co chodzi 
osobom z „niższym” peselem. Posie-
dzenia samorządów były wówczas 
ostre i burzliwe. Spory toczyły się na tle 

politycznym oraz ideologicznym, doty-
czyły także kwestii działań podejmowa-
nych na bieżąco. Przejmowaliśmy wów-
czas od Uczelni przydział miejsc w aka-
demikach, była to zatem duża odpo-
wiedzialność. Dzięki temu mogliśmy 
jednak pomóc wielu studentom w zna-
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50 lat WSP, występ kabaretu, Aula Główna

Juwenalia WSP, w środku Prorektor ds. Studenckich prof. Czesław Kuś
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lezieniu wygodnej bazy noclegowej. 
Samorząd zajmował się również roz-
działem bonów na stołówki. Ponadto 
współpracowaliśmy z Urzędem Miasta 
Krakowa. Funkcjonowało też porozu-
mienie samorządów uczelni krakow-
skich, w którym kluczową rolę odgrywa-
ły Uniwersytet Jagielloński, Akademia 
Górniczo-Hutnicza oraz nasza Alma 
Mater. Mieliśmy wtedy bardzo duży 
wpływ na to, co się dzieje w tej samo-
rządności w Krakowie, i wspólnie wy-
stępowaliśmy do władz poszczególnych 
uczelni oraz władz Krakowa z konkret-
nymi propozycjami. Bywało też, że we-
towaliśmy uchwały Senatu WSP, które 
były niekorzystne dla studentów. W kil-
ku przypadkach po takim wecie Rektor 
zawiesił uchwałę. Jeśli chodzi o pytanie 
drugie, to trudno powiedzieć, czy Sa-
morząd ma obecnie większy wpływ na 

decyzje podejmowane na Uczelni. Są-
dzę, że wszystko zależy od dobrej woli 
oraz wypracowanych porozumień, 
a także sytuacji polityczno-gospodar-
czej. Czynniki zewnętrzne pełnią bo-
wiem istotną rolę w zarządzaniu tak 
dużą instytucją.

Z jakimi problemami mierzył się 
ówczesny Samorząd? Jakie cele so-
bie wyznaczał?

Na pewno była to walka o sprawy so-
cjalne. W latach dziewięćdziesiątych 
zaczęła wkraczać do Polski gospodar-
ka wolnorynkowa, studenci zatem utra-
cili wiele przywilejów. W czasach słusz-
nie minionych akademiki i stołówki by-
ły bardzo tanie, po 1989 r. to się zmie-
niło. Wprowadzono też zasadę, że zniż-
ki na przejazdy środkami komunikacji 
masowej obowiązywały tylko do dwu-

Wybory Najmilszej Studentki WSP, maj 1994; w środku Prorektor ds. Studenckich prof. Jacek 
Chrobaczyński
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dziestego szóstego roku życia. W górę 
poszybowały ceny za noclegi w akade-
mikach, w dół natomiast — stypendia 
naukowe i socjalne. Niestety, pieniądz 
jest twardym graczem i niewiele udało 
nam się w tej materii zdziałać. Podno-
siliśmy za to kwestię praktyk studenc-
kich, które odbywały się we wrześniu, 
czyli poza rokiem akademickim. Jako 
Samorząd lobbowaliśmy za tym, aby 
studenci nie płacili za noclegi w czasie 
praktyk. Poruszaliśmy również kwestie 
związane z kulturą studencką. Zainau-
gurowaliśmy cykl imprez powitalnych, 
które Samorząd przygotowywał z oka-
zji wyboru nowych władz naszej Uczel-
ni. W tym czasie tworzyły się nowe 
regu lacje wewnątrzuczelniane, w tym 
również te dotyczące kompetencji Sa-
morządu Studentów. Były ostre tarcia, 
ponieważ chcieliśmy mieć jak najwięcej 
praw, a władze nie bardzo chciały nam 
te prawa nadać. Pieniędzy na działal-
ność Samorządu nie było w ogóle, do-
piero kilka lat później, po ustabilizowa-
niu się sytuacji gospodarczej w nowej 
Polsce, zaczęły do nas trafiać. Były to 
jednak kwoty maleńkie, zwłaszcza gdy 
porównuje się je obecnymi. Chcę jesz-
cze wspomnieć inne organizacje stu-
denckie, które wykonywały wówczas 
świetną robotę. Były to: Akademicki 
Związek Sportowy, Klub Włóczęgów 
PTTK, Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów oraz Zrzeszenie Studentów Pol-
skich. To ostatnie organizowało słynne 
rajdy majowe, które przejął Samorząd. 
W wydarzeniach tych uczestniczyło po 
kilkaset osób. Organizowaliśmy rów-
nież imprezy kulturalne w Auli WSP. 
Przychodziło na nie nawet do 900 osób, 
a trwały one czasem do późnych go-
dzin nocnych. To były głównie bale 
karnawałowe i andrzejkowe. Pojawiały 
się także studenckie kabarety. W Klu-
bie „Bakałarz” z kolei obecni byliśmy 
na otrzęsinach. Działo się!

Co się zmieniło od tego czasu na 
Uniwersytecie Pedagogicznym?

Czasy! Czasy się zmieniły! Funkcjonuje 
takie powiedzenie: „Dawniej było faj-
niej, bo ludzie żyli ze sobą bliżej”. 
Oczywiście nie wszyscy się kochali i ży-
li w zgodzie, można jednak powiedzieć, 
że istotnie tworzyliśmy wielką rodzinę 
uczelnianą. Studia jednolite trwały 
wówczas pięć lat, zatem młodzi ludzie 
mieli czas poznać się, podjąć wspólne 
działania, a nade wszystko związać się 
z Uczelnią (pięć lat to dla młodego 
człowieka to bardzo dużo!). Wykładow-
cy też lepiej znali swoich studentów. 
Pracownicy uczelni chętnie uczestniczy-
li w imprezach studenckich i wydarze-
niach, które organizowaliśmy. Poza tym 
studiowały głównie osoby przekonane 
do swojego wyboru. Trudniej się było 
dostać na studia (obowiązywały egza-
miny wstępne), toteż było nas mniej 
i czuliśmy się niejako ukierunkowani 
przez wiedzę, którą otrzymywaliśmy. 
O internecie nie było jeszcze mowy. 
Wiedzę czerpało się z książek, od wy-
kładowców, z dyskusji z kolegami, 
a przede wszystkim z własnych spo-
strzeżeń i obserwacji. Wydaje mi się, że 
obecny system studiów 3 + 2 nie daje 
możliwości takiego „zakorzenienia” się 
na Uczelni jak ten poprzedni. A może 
to tylko narzekania dziadka?

Z jakimi emocjami kojarzy się Panu 
okres studiów? Czy pamięta Pan 
może jakąś szczególną sytuację, 
która się wtedy wydarzyła?

Juwenalia to był dla braci studenckiej 
szczególny czas. Pierwsze, wznowione 
juwenalia ogólnokrakowskie zorganizo-
wano w Miasteczku Studenckim AGH. 
Jednym z punktów programu był wybór 
Najmilszej Studentki Krakowa. Naszą 
reprezentantką była Iwona Sajdłow-
ska. Ja wówczas zasiadałem w jury, ra-
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zem z Jerzym Stuhrem i prof. Ryszar-
dem Pado. Pamiętam, że gdy Iwona 
stała już na scenie, padło pytanie: „Jak 
daleko stąd znajduje się najbliższa 
gwiazda?”. Iwona zastanowiła się i mó-
wi: „Dziesięć metrów. Jest nią pan Jerzy 
Stuhr!”. I właśnie ta odpowiedź zadecy-
dowała, że Iwona wygrała wybory! Ja-
ko ciekawostkę dodam, że w tych wy-
borach startowała również przyszła 
Miss Polonia Ewa Wachowicz. 

Sam okres mojej działalności w Sa-
morządzie wspominam pozytywnie, 
mimo że zdarzały się sytuacje bardzo 
nerwowe. Wiele się wtedy nauczyłem 
i jeszcze sporo lat później ta chęć dzia-
łania na rzecz innych mnie prześlado-
wała. Wtedy mówiłem, że dopóki je-
stem studentem, to walczę o interesy 
studentów i ich reprezentuję. Można 
powiedzieć, że ta walka o prawa stu-
dentów podziałała trochę niekorzyst-
nie, gdy później starałem się o pracę 
na Uczelni... Ale w końcu udało się i je-
stem pracownikiem Uniwersytetu Peda-
gogicznego. 

Czy Pana życie mogłoby wyglądać 
inaczej bez Samorządu?

Oczywiście, że tak! Przede wszystkim 
wielu rzeczy bym nie umiał. Samorząd 
to była „kuźnia”, która przygotowywała 
nas do przyszłej pracy zespołowej lub 
jakiejś samodzielnej działalności go-
spodarczej. Ja akurat związałem się 
z Uczelnią i uważam, że osoby, które 
działają aktywnie na Uczelni, powinny 
zostawać w jej murach, bo są w stanie 
dokładnie ją poznać. Zawsze twierdzi-
łem, i dalej tak jest, że uczelnia jest dla 
studentów. Podstawą istnienia i racją 
bytu tej instytucji jest właśnie student, 
o czym, niestety, się zapominało i wciąż 
zapomina. Ja nigdy nie zapominam, że 

byłem studentem i myślę, że takie po-
dejście jest bardzo ważne. 

Jakie są Pańskie zainteresowania? 
Jak spędza Pan wolny czas?

Dawniej kochałem góry, podróże, a te-
raz preferuję ogród. Stałem się dział-
kowiczem. Mieszkam pod Krakowem. 
Mam kawałek ogrodu i to mnie pasjo-
nuje. Moja żona zajmuje się kwiatami, 
a ja uprawą warzyw i owoców. Nie 
czytam już tak dużo jak kiedyś, ale 
oglądam sporo dobrych filmów. My-
ślę, że to zamiłowanie do filmu wzięło 
się z tego, że w klubie „Bakałarz” 
działał Dyskusyjny Klub Filmowy, któ-
rego dobrym duchem był prof. Bogu-
sław Skowronek. No i można powie-
dzieć, że pozostał we mnie sentyment 
do wycieczek, ale już nie takich dale-
kich, raczej w obrębie Jury Krakowsko- 
-Częstochowskiej.

Czy ma Pan jakieś rady dla studen-
tów oraz przyszłych przewodniczą-
cych Samorządu? 

Warto kierować się takimi wartościami, 
jak uczciwość i otwartość. Jeszcze jed-
na ważna rzecz, którą cenię u ludzi — 
szacunek do słabszego. To jest podsta-
wowa rzecz: stać w obronie słabszego. 
Z tego wynikał również ten mój zapał 
do działalności studenckiej. Zawsze 
walczyłem o prawa studentów i o ich 
godność.

Wywiad przeprowadziła 
 Małgorzata Kasprzyk 
I rok kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach, SUM

Jeśli nie podano inaczej, fotografie w tekście 
pochodzą z archiwum prywatnego Piotra Kciu-
ka.
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Mariola Stopińska: Jak wspomina 
Pan tę przygodę? 

Adrian Tomasik: Moja przygoda z Sa-
morządem zaczęła się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. O ile dobrze 
pamiętam, do siedziby Zarządu Samo-
rządu, mieszczącej się w budynku głów-
nym na parterze w pokoju 48B, trafiłem 
z jakąś pilną sprawą studencką, akurat 
w czasie organizowania rajdu i, od sło-
wa do słowa, trochę w żartach, zaofe-
rowałem swój udział oraz pomoc w tych 
przygotowaniach — i tak to się za-
częło. 

Udział w organizowaniu różnych 
przedsięwzięć studenckich pozwolił mi 
poznać fantastycznych ludzi działają-
cych w Zarządzie Samorządu Studen-
tów oraz innych organizacjach studenc-
kich i zaprzyjaźnić się z nimi. Z czasem 
ta przygoda stała się czymś więcej — 
pasją, która mnie pochłonęła (w do-
brym tego słowa znaczeniu). To chyba 
dzięki temu zaangażowaniu w sprawy 
studenckie, uzyskałem nominację i po-
parcie studentów w wyborach na prze-
wodniczącego Samorządu Studentów.

Przewodniczącym byłem w kadencji 
Rektora prof. Zenona Urygi (1990/91– 
–1992/93), a następnie prof. Feliksa Ki-
ryka (1993/94–1998/99). 

Kiedy Piotr Kciuk, mój poprzednik, 
przekazywał mi tę funkcję, byłem pełen 
obaw, czy podołam tak wielkiej odpo-
wiedzialności — reprezentowaniu i dba-
niu o interes wszystkich studentów 
Uczelni. Wiedziałem jednak, że mogę 
liczyć na wsparcie ze strony „starych” 
i „nowych” członków Samorządu. 
Wspomnę tu m.in.: Piotra Maurka, za-
stępcę przewodniczącego, Krzysztofa 
Brykalskiego, Grzegorza Maciąga, Grze-
gorza Niedużaka, Jarka Sobotę, Jago-
dę Rybicką, Roberta Gębkę, Stanisła-
wa Gabrysia, Jaromira Zemanka (nie-
wymienionych bardzo przepraszam) — 
to dzięki ich wsparciu oraz pomocy 
możliwe było zapewnienie Zarządowi 
prawidłowego funkcjonowania, dalszy 
rozwój Samorządu oraz sprostanie 
oczekiwaniom braci studenckiej.

Mam wrażenie, że obecny Samo-
rząd wygląda trochę inaczej, ma inne 
problemy, inne priorytety. 

Wywiad  
z Adrianem Tomasikiem, 

przewodniczącym Zarządu 
Samorządu Studentów  
w latach 1992–1993
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Z uwagi na powszechne trudności 
finansowe zajmowaliśmy się szeroko 
pojmowaną pomocą materialną: sty-
pendiami socjalnymi, naukowymi, roz-
działem i dofinansowaniem miejsc 
w akademikach (których zawsze było 
mało), kartami stołówkowymi, zapomo-
gami. Wszystkie te działania były 
wspierane i koordynowane przez Ry-
szarda Markiewicza, kierownika Działu 
Spraw Studenckich. To w tym dziale 
(pok. 168–170) odbywały się czasami 
bardzo burzliwe dyskusje (często wręcz 
małe awantury) przy ustalaniu zasad 
i wysokości wypłat stypendiów socjal-
nych.

Zapamiętałem pana Ryszarda Mar-
kiewicza jako osobę, dla której Uczel-
nia była drugim domem, w pełni zaan-
gażowaną w działalność Samorządu 
i innych organizacji studenckich. Nigdy 
później w administracji nie spotkałem 
nikogo, kto byłby tak oddany środowi-
sku studenckiemu.

Inną ważną dziedziną działalności 
samorządu była organizacja imprez 
kulturalnych, rajdów, obozów — w tym 
obozu roku zerowego, balów karnawa-
łowych, które odbywały się w auli bu-
dynku głównego (Klub „Bakałarz” do-
piero wznawiał działalność pod kierow-
nictwem Piotra Kciuka). Wiele organi-
zacji studenckich, tj. ZSP, PTTK, AZS, 
koła naukowe, jak również wielu nie-
zrzeszonych w organizacjach studen-
tów, chętnie uczestniczyło w przygoto-
waniach takich imprez, np. za ustala-
nie i przygotowanie tras rajdu odpo-
wiadali studenci z PTTK — wybierali 
miejsca noclegowe, a zaproponowane 
trasy sami wcześniej przechodzili 
i sprawdzali je pod względem trud-
ności.

Pamiętam, że sukcesem było zała-
twienie do biura Samorządu elektrycz-
nej maszyny do pisania, czy też telefo-
nu z wyjściem na miasto.

Teraz to może wydawać się śmiesz-
ne, ale w tamtym czasie takie rzeczy 
były praktycznie niedostępne, brako-
wało też pieniędzy, dlatego im więcej 
zrobiło się samemu, tym więcej środ-
ków pozostawało dla uczestników 
np. na noclegi, przejazdy, wyżywienie. 
Nie było również tak wielu nowoczes-
nych narzędzi, jak internet, komputer, 
drukarka czy smartfon. Pisma pisali-
śmy na maszynie, a plakaty i zaprosze-
nia wykonywało się ręcznie — w tym 
zawsze pomagały studentki plastyki 
oraz wychowania technicznego.

Często chętnych do udziału w raj-
dach czy obozach było więcej niż 
miejsc, co pokazywało, jak ogromne 
jest zainteresowanie środowiska aka-
demickiego tego typu działaniami, któ-
re tak naprawdę nas jednoczyły i bu-
dowały silne poczucie wspólnoty. Wów-
czas nie było w Krakowie aż tylu klu-
bów, pubów i innych miejsc, w których 
teraz spotykają i bawią się studenci. 
Nasze imprezy odbywały się głównie 
w akademikach, więc teraz, spotykając 
się z koleżankami i kolegami, z uś-
miechem i rozrzewnieniem je wspomi-
namy. 

W tym miejscu chciałbym przypo-
mnieć, że Samorząd brał udział w bar-
dzo ważnym przedsięwzięciu, jakim 
była organizowana przez władze Uczel-
ni i Instytutu Filologii Polskiej Letnia 
Szkoła Języka Polskiego dla Polaków, 
Nauczycieli z Zagranicy. Głównymi ko-
ordynatorami byli: prof. Anna Dyduch, 
prof. Marek Buś oraz mgr Ryszard Mar-
kiewicz. Członkowie Samorządu Stu-
denckiego byli opiekunami uczestni-
ków kursu, organizowali zajęcia kultu-
ralne: wyjścia do teatrów, muzeów, 
zwiedzanie Krakowa, wycieczki krajo-
znawcze do Wieliczki, Oświęcimia, Wa-
dowic itp. Ulubionym przewodnikiem 
był prof. Jacek Rozmus. Przyznam się, 
że dzięki tym corocznym kursom zwie-
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dziłem wszystkie muzea w Krakowie 
i było to nie tylko rozwijające intelektual-
nie, ale i duchowo, a nie każdy student 
przyjeżdżający do Krakowa ma taką 
możliwość. 

Uczestnicy Szkoły Letniej pochodzi-
li z całego świata, przyjeżdżali na na-
szą Uczelnię z Litwy, Kazachstanu, Ro-
sji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Ja-
ponii, Brazylii i podkreślali nie tylko wy-
soki poziom merytoryczny zajęć, ale 
także wspaniałą atmosferę oraz życzli-
wość studentów i pracowników.

Słuchanie opowieści o ich losach, 
o tym, co spowodowało, że znaleźli się 
tak daleko od Polski, było dla nas 
wszystkich niezapomnianą lekcją histo-
rii i patriotyzmu. 

Z czym w tamtym okresie musiał 
zmagać się Samorząd i jakie stawiał 
sobie cele? 

Ponieważ był to okres kontynuacji trans-
formacji ustrojowej w Polsce, zapocząt-
kowanej w 1989 r., dla nas, studentów, 
lata te były nie tylko ciekawe, ale 
i trudne. Samorząd bardziej angażo-
wał się w działanie Uczelni. 

Ze względu na ówczesną sytuację 
w kraju Samorząd był poważnym, li-
czącym się partnerem dla władz Uczel-
ni w dyskusjach dotyczących spraw 
materialno-bytowych studentów oraz 
funkcjonowania Uczelni. Zmagaliśmy 
się z licznymi problemami, musieliśmy 
się zastanawiać, jak podzielić skromne 
środki finansowe, by wsparcie otrzyma-
ło jak najwięcej studentów (mówimy 
o stypendiach socjalnych, dofinanso-
waniu obiadów itp.). Formą pomocy 
były także akademiki — to był kolejny 
problem. W latach dziewięćdziesiątych 
uczelnia miała tak naprawdę tylko je-
den, i to żeński, akademik — Dom Stu-
dencki „Zaułek” przy ul. Piekarskiej. 
Pozostałe miejsca w akademikach po-
zyskiwaliśmy od innych uczelni, m.in. 

w budynkach na ul. Pomorskiej czy też 
w Miasteczku Studenckim AGH. Proble-
mem był też brak własnej stołówki stu-
denckiej, korzystaliśmy ze stołówek 
znajdujących się m.in. w Miasteczku 
AGH — ta potocznie nazywana była 
świniarnią — lub w Domu Studenckim 
„Piast” UJ. Potem pojawiła się możli-
wość uruchomienia stołówki w dawnym 
Hotelu Nauczyciela Studiującego „Kra-
kowiak” (obecnie Dom Studencki „Kra-
kowiak”), która funkcjonuje do dzisiaj. 
Podsumowując: główne działania doty-
czyły spraw bytowych i socjalnych stu-
dentów, brakowało nam miejsc w aka-
demikach i to był problem, z którym na 
co dzień się zmagaliśmy. Od otrzyma-
nia miejsca w akademiku niejednokrot-
nie zależało, czy dana osoba podejmie 
studia, a to przecież Prorektor ds. Stu-
denckich na podstawie naszych opinii 
podejmował te tak ważne, decydujące 
o losach młodego człowieka postano-
wienia. Inicjowaliśmy różne działania 
w celu pozyskania większej liczby 
miejsc w akademikach. Za sukces uwa-
żam podpisanie porozumienia pomię-
dzy naszą Uczelnią i AGH o użyczeniu 
w Miasteczku dwóch akademików (Ba-
bilon i Akropol), w których zamieszkali 
tylko nasi studenci. Opracowywaliśmy 
też procedury, które pomogły przyzna-
wać akademiki studentom najbardziej 
potrzebującym. W tym okresie Samo-
rząd przydzielał również studentom 
karty stołówkowe, uprawniające do za-
kupu tanich obiadów, ponieważ posiłki 
te były dofinansowane w 50%. 

Jaka atmosfera panowała wtedy na 
Uczelni?

To był dość trudny, niespokojny okres. 
Po burzliwych latach osiemdziesiątych 
stopniowo następowała stabilizacja, 
ale my także byliśmy uczestnikami ak-
cji ogólnopolskiego pogotowia strajko-
wego studentów. 
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Cały czas z tyłu głowy mieliśmy 
myśl, że coś jeszcze może się niedobre-
go wydarzyć, na dodatek w okresie tym 
organizacje studenckie, jak i zresztą 
sami studenci, były zawsze w centrum 
uwagi, nie tylko władz Uczelni. 

Atmosfera na Uczelni — co należy 
podkreślić — była jednak bardzo do-
bra i życzliwa dla studentów, pełna zro-
zumienia oraz tolerancji dla różnych 
poglądów i przekonań. Tę dobrą at-
mosferę pomiędzy studentami i wła-
dzami budowali w czasie mojej kaden-
cji także prorektorzy ds. studenckich: 
prof. Marian Śnieżyński i prof. Jacek 
Chrobaczyński.

Wchodząc do gabinetu Rektora, 
czuło się szczególną atmosferę, obo-
wiązywało bezwzględne przestrzega-
nie wartości i zasad akademickich. 
W trakcie rozmów obowiązywało wza-
jemne poszanowanie oraz etykieta. Na 
każdym kroku powtarzano, że bez stu-
dentów nie ma uczelni. Czuliśmy się 
ważną częścią akademickiej wspólnoty. 
Od pracowników naukowych otrzymy-
waliśmy ogromne wsparcie, był zacho-
wany układ mistrz i uczeń. W Senacie 
traktowano nas jak młodszych kolegów 
i właśnie ci senatorowie byli dla nas 
wzorem, byli też mistrzami-mentorami. 
Wskazywali nam, jak się należy zacho-
wać, jak rozwiązywać problemy, jak 
o nich konstruktywnie dyskutować i do-
chodzić do konsensusu. Każdy członek 
Senatu bez wyjątku był ważny, liczono 
się z jego zdaniem, o wzajemnym ob-
rażaniu, pomawianiu nie było mowy. 
Z czasem, jak widać, to wszystko ule-
gło zatarciu, a wartości akademickie 
zostały zepchnięte na bok, przestały 
być najważniejsze.

Jakie zmiany, Pana zdaniem, zaszły 
na Uczelni od tego okresu? 

Uczelnia i jej infrastruktura bardzo się 
zmieniły, istniejące obiekty rozbudowa-

no i zmodernizowano, powstały nowe 
budynki dydaktyczne, akademiki. W tym 
zakresie najbardziej widoczne zmiany 
zaszły w czasie kadencji Rektora prof. 
Michała Śliwy, którego głównym celem 
było polepszenie i unowocześnienie wa-
runków kształcenia oraz bazy socjalno- 
-bytowej studentów. Pozyskano m.in. 
budynek socjalny przy ul. Grochowej, 
który zamieniono na akademik (DS 
„Atol”), w 2004 r. oddano do użytku no-
wy akademik „Za Kolumnami”; Hotel 
Studiującego Nauczyciela wyremonto-
wano i zmieniono na Dom Studencki 
„Krakowiak”. Dom Studencki „Zaułek” 
przy ul. Piekarskiej rozbudowano i wy-
remontowano. 

Zauważalne są też zmiany w funk-
cjonowaniu Uczelni i standardach 
akademickich. Nie chciałbym zostać 
źle zrozumiany, ale mam wrażenie, że 
w ostatnim czasie zostały zaszczepio-
ne na Uczelni zasady korporacyjne, 
które według mnie stopniowo wypiera-
ją wartości uniwersyteckie, wręcz nisz-
czą atmosferę wspólnoty akademic-
kiej. 

 W kwestii życia studenckiego jest 
mi się trudno wypowiedzieć, ponieważ 
nie jestem już studentem, pracuję od 
ponad 26 lat, patrząc jednak choćby 
na to, jak wygląda życie w akademiku, 
to można odnieść wrażenie, że teraz 
studenci są jakby zamknięci w swoich 
pokojach, mają internet, telefony i to 
chyba powoduje, że potrzeba kontak-
tów bezpośrednich nie jest najważniej-
sza. 

Przedtem nie mieliśmy takich nowi-
nek technologicznych, chcąc ze sobą 
porozmawiać, musieliśmy się spotkać. 
Wszystko było takie proste i sponta-
niczne — wystarczyło, że ktoś głośniej 
puścił w akademiku muzykę, wyszedł 
na korytarz z gitarą i zaraz schodzili 
się mieszkańcy, zaczynała się wspólna 
zabawa i śpiewy. 

Wywiad



54

Wspomniane różnice mogą wynikać 
też stąd, że studenci są teraz bardziej 
zajęci, wielu pracuje, żeby się utrzy-
mać, studiują na kilku kierunkach itd., 
a do akademika wpadają tylko na krót-
ki odpoczynek.

Zmiany widać również w podejściu 
i sposobie organizacji studenckich im-
prez, np. juwenaliów oraz koncertów 
i wydarzeń im towarzyszących, które te-
raz urządzane są przez każdą większą 
uczelnię z osobna. Wcześniej wszystkie 
wydarzenia związane z juwenaliami or-
ganizowały wspólnie samorządy uczelni 
Krakowa. Efektem tej wieloletniej współ-
pracy samorządów było powołanie 
w 1993 r. Porozumienia Samorządów 
Studenckich Uczelni Krakowa (PSSUK).

Jak praca w Samorządzie Studentów 
wpłynęła na Pana karierę oraz po-
strzeganie świata? 

Pracę w samorządzie postrzegam jako 
świetną praktykę, wspaniałą lekcję 
przygotowania do życia. Tyle spraw, 
problemów, z którymi trzeba było się 
zmierzyć — to był prawdziwy poligon. 
Nasze działania w Samorządzie uczyły 
odpowiedzialności, organizacji, plano-
wania, uczyły, jak należy zachować się 
w określonych sytuacjach, nie wspomi-
nając już o tzw. kindersztubie.

Te doświadczenia i nabyte umiejęt-
ności zdecydowanie pomogły mi w póź-
niejszym życiu zawodowym, lepiej radzi-
łem sobie z wyzwaniami i problemami. 
Można śmiało powiedzieć, że praca 
w Samorządzie to były drugie studia 
z zarządzania, organizacji, administra-
cji, ale też psychologii i negocjacji. Dzię-
ki licznym kontaktom i rozmowom ze 
wspaniałymi ludźmi, pracownikami na-
ukowo-dydaktycznymi, profesorami, se-
natorami i rektorami poszerzyłem rów-
nież swoją wiedzę i horyzonty.

Nigdy nie zapomnę słów jednego 
z profesorów, który, zachęcając mnie 

do pracy na Uczelni, powiedział bar-
dzo ważne dla mnie słowa: „Uczelnia 
to nie budynki, to ludzie i od nich zale-
ży, jaka ta uczelnia jest i będzie, a lu-
dzie są tu wspaniali...” — i chyba rów-
nież dzięki tym słowom postanowiłem 
zostać i pracować na Uczelni, przyczy-
niając się do jej rozwoju.

Jakie są Pańskie zainteresowania? 

Zainteresowania mam różne i z cza-
sem się one zmieniały. Ponieważ intere-
sowałem się podróżami i światem, 
ukończyłem na naszej Uczelni geogra-
fię, potem zafascynowałem się nowin-
kami technologicznymi i zarządzaniem, 
w efekcie tego ukończyłem informatykę, 
a następnie zarządzanie szkołami wyż-
szymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Lubię żeglarstwo i górskie wędrówki, to 
zapewne dlatego, że pochodzę z tere-
nów Żywiecczyzny.

A co poradziłby Pan studentom? 

Chciałbym im powiedzieć, żeby nie za-
mykali się w wirtualnym świecie, byli 
otwarci, spontaniczni, pozytywnie za-
kręceni i wykorzystywali każdą wolną 
chwilę do realizacji swoich marzeń. 
Studia to jest najlepszy i najpiękniejszy 
okres w życiu młodego człowieka, który 
powinni maksymalnie wykorzystać, bo 
jest on bardzo krótki i szybko mija. 

Serdecznie zachęcam do aktywne-
go uczestniczenia w życiu Uczelni, dzia-
łania w Samorządzie, bo tam można 
się bardzo dużo nauczyć i poznać 
wspaniałych ludzi, a także zdobyć przy-
jaciół na całe życie.

Bardzo dziękuję za udzieleniu wy-
wiadu oraz poświęcony czas.

Wywiad przeprowadziła 
 Mariola Stopińska 

I rok kulturoznawstwa  
i wiedzy o mediach, SUM

Wywiad
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Małgorzata Kasprzyk: Jak Pan wspo-
mina początki swojej działalności 
w Samorządzie?

Łukasz Bandoła: Moja przygoda 
z Samorządem zaczęła się mniej wię-
cej w połowie pierwszego roku stu-
diów. Starsi koledzy zachęcili mnie do 
zaangażowania się w działalność Sa-
morządu Studentów. Zawsze chętnie 
podejmowałem się tego typu przedsię-
wzięć. W szkole średniej byłem prze-
wodniczącym klasy, a na pierwszym 
roku studiów zdecydowałem się dołą-
czyć do Samorządu. Na początku po-
magałem podczas wyborów do Samo-
rządu Studentów starszym kolegom, 
a później, w wyniku wyborów, zosta-
łem członkiem Parlamentu Studentów. 
Następnie zostałem wybrany do Za-

rządu Samorządu Studentów, a pod-
czas kolejnych wyborów startowałem 
już na przewodniczącego i od 2003 do 
2007 r. pełniłem tę funkcję. Oczywiście 
nie był to koniec mojej działalności, 
ponieważ później zostałem współzało-
życielem Samorządu Doktorantów 
i pierwszym przewodniczącym tej 
nowo powstałej struktury. Z perspekty-
wy czasu myślę, że gdyby nie moja 
osobista chęć działania oraz motywa-
cja ze strony kolegów, nie byłoby mnie 
w Samorządzie. 

Jak układała się współpraca z wła-
dzami Uczelni w tamtym czasie 
(w latach 2003–2007)? Czy obecnie 
Samorząd ma większy wpływ na de-
cyzje podejmowane na Uniwersyte-
cie?

Wywiad  
z Łukaszem Bandołą, 

przewodniczącym Zarządu  
Samorządu Studentów  
w latach 2003–2007

Wywiad
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Współpraca układała się bar-
dzo dobrze. Wydaje mi się, że 
obecnie Samorząd Studentów 
ma trochę większy wpływ na 
decyzje władz Uczelni niż kie-
dyś, ale to wynika z pewnych 
zmian społecznych i ustawo-
wych. Na przykład Przewodni-
czący Samorządu zasiada dziś 
w Radzie Uczelni. Za moich 
czasów takiego organu nie by-
ło. Aktualnie władze Uczelni 
bardziej interesują się sprawa-
mi studenckimi, ale, jak wcześ-
niej wspomniałem, wynika to 
między innymi z mniejszego 
dystansu społecznego pomię-
dzy nimi a studentami. W cza-
sie, gdy pełniłem funkcję prze-
wodniczącego, było duże zain-
teresowanie działalnością w Sa-
morządzie. Obecnie studenci 
mniej się angażują pomimo 
lepszych warunków i możliwo-
ści, jakie wynikają ze zmian 
pokoleniowych. Władze Uczel-
ni są otwarte na propozycje 
studentów, co nie znaczy, że 
w moich czasach tak nie było. 
Twierdzę jednak, że władze 
były bardziej zachowawcze 
w swoich decyzjach niż teraz. 
Oczywiście wynikało to rów-
nież z tego, że pewne rozwią-
zania pochłaniały bardzo dużo 
czasu w przeciwieństwie do 
dzisiejszych realiów. Wiele rze-
czy zmieniło się w Polsce i na 
świecie. Postęp technologiczny 
ułatwił i usprawnił działania 
Samorządu. Istotne jest rów-
nież to, że gdy byłem przewod-
niczącym, Samorząd musiał 
rywalizować z innymi organi-
zacjami studenckimi, takimi 
jak NZS, ZSP czy różne po-
mniejsze organizacje, które już 

nie istnieją na naszej Uczelni. 
Każda z tych organizacji pręż-
nie działała i realizowała wie-
le projektów. Była duża rywali-
zacja o Samorząd pomiędzy 
dwiema grupami. Przewodni-
czącego Samorządu wybierał 
Parlament Studentów. Podczas 
wyborów poparło mnie 16 osób 
na 30 (za czasów mojej pierw-
szej kadencji). Trzeba było pil-
nować, aby wszystkie te osoby 
pojawiały się na każdym spo-
tkaniu w Parlamencie, ponie-
waż w każdej chwili tzw. więk-
szość mogła ulec zmianie, a co 
za tym idzie — konieczne było 
powołanie nowego przewodni-
czącego i zarządu Samorządu 
Studentów. Przede wszystkim 
konkurowaliśmy — ale na 
zdrowych zasadach — na pro-
gramy. Dochodziło do tego, że 
były dwie szkoły starostów lub 
dwa obozy adaptacyjne. Nam 
jako Samorządowi udało się 
zapisać 40 osób na obóz ada-
ptacyjny i NZS-owi udało się 
zapisać taką samą liczbę osób 
na swój obóz. Można powie-
dzieć, że ta rywalizacja była 
bardzo prostudencka. Obecnie 
wydaje mi się, że trudno zmo-
bilizować studentów do działa-
nia ze względu na niejednolity 
model studiów (3 + 2) oraz 
większą niż kiedyś możliwość 
znalezienia pracy dorywczej. 
Za naszych czasów rynek pra-
cy był trudny. Aktualnie, nie li-
cząc przejściowych zawirowań 
związanych z pandemią, moż-
na łatwiej znaleźć pracę do-
rywczą, choćby w handlu, czy 
odbyć płatne praktyki w wielu 
krakowskich firmach, z którymi 
później można już się związać 
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Łukasz Bandoła, przewodniczący Samorządu, udziela wywiadu podczas uroczystości otwarcia 
nowego akademika „Za Kolumnami”, 27 września 2004
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zawodowo. Piętnaście lat temu studio-
waliśmy w większości przez pięć lat 
(jednolite studia magisterskie), więc si-
łą rzeczy przez ten czas pozostawali-
śmy w silnych związkach z naszą Alma 
Mater i dla niektórych działalność spo-
łeczna na Uczelni była dodatkową 
możliwością zdobycia doświadczenia, 
które później procentowało w pracy za-
wodowej.

Z jakimi problemami mierzył się 
ówczesny Samorząd? Jakie cele so-
bie wyznaczał?

Przede wszystkim chcieliśmy, aby stu-
denci rozpoznawali nas jako członków 
Samorządu oraz żeby Samorząd był 
miejscem, gdzie studentom się poma-
ga. Na naszej stronie internetowej 
tworzyliśmy wzory pism w Wordzie, 
tak by student wiedział, jak napisać 
podanie np. o przedłużenie sesji. Za-
rząd Samorządu Studentów musiał 
znać regulamin studiów, żeby przed-
stawić studentowi prawa, jakie mu 
przysługują. Dodatkowo przewodni-
czący miał rozpisane na drzwiach dy-
żury, tak samo członkowie Samorządu 
przydzieleni do poszczególnych sek-
cji. Każdy, kto zapukał do pokoju 48B, 
mógł liczyć na to, że spotka jakiegoś 
działacza. Bardzo często brałem stu-
denta/studentkę za rękę i próbowa-
łem przedstawić problem w dziekana-
cie tak, aby ta sprawa została zała-
twiona. Myślę, że to dawało efekty 
oraz mobilizowało nas do działania. 
Studenci wiedzieli, że gdy mają pro-
blem, którego nie są w stanie załatwić 
sami, to z pomocą Samorządu będzie 
to możliwe. Samorząd walczył rów-
nież o przestrzeganie praw studenc-
kich, takich jak możliwość zdawania 
w jednym dniu tylko jednego egzami-
nu. Współdecydowaliśmy z władzami 
Uczelni o wysokości opłat za domy 
studenckie oraz zajmowaliśmy się 

przyznawaniem miejsc w akademi-
kach, co Samorząd robi do dzisiaj. 
Była to bardzo odpowiedzialna praca, 
ponieważ to od nas zależało, czy stu-
dent ostatecznie dostanie miejsce 
w akademiku. Oczywiście, tak jak dziś 
miejsca były przyznawane na podsta-
wie rankingu opartego na wcześniej 
zaakceptowanym przez Prorektora 
ds. Studenckich regulaminie rozdziału 
miejsc w domach studenckich. Zgła-
szaliśmy władzom Uczelni potrze- 
bę wygospodarowania dodatkowych 
miejsc w akademikach, zakup dodat-
kowego wyposażenia, tworzenie tzw. 
miejsc cichej nauki, reprezentowali-
śmy i studentów na komisjach dyscy-
plinarnych, uczestniczyliśmy w pra-
cach komisji rektorskich i senackich 
oraz byliśmy członkami Senatu Uczel-
ni. Zarządzaliśmy również finansami, 
które musieliśmy podzielić między Sa-
morząd, ZSP, NZS czy AZS. Oczywi-
ście cały czas gorąco zachęcaliśmy 
studentów, aby angażowali się w dzia-
łalność samorządową oraz szkolili-
śmy przyszłych następców. Samorząd 
organizował również warsztaty i szko-
lenia (np. kurs komputerowy), obozy 
adaptacyjne, otrzęsiny pierwszego 
roku, dyskoteki, andrzejki, wigilię aka-
demicką, juwenalia — zarówno u nas 
na Uczelni, jak i ogólnokrakowskie. 
Na te uroczystości zawsze oficjalnie 
zapraszaliśmy władze Uczelni oraz 
administrację, bezpośrednio współ-
pracującą z Samorządem. Były orga-
nizowane też wyjazdy zagraniczne do 
najbliższych stolic, takich jak Praga. 
Integracja studentów odbywała się 
właśnie na tego typu wyjazdach. Nie 
istniały jeszcze portale społecznościo-
we, takie jak Facebook czy Instagram. 
Jedynym komunikatorem, jaki mogli-
śmy wówczas wykorzystywać, było le-
gendarne Gadu-Gadu. Jako działacze 
Samorządu wszelkie ogłoszenia oraz 
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informacje wieszaliśmy na tablicach 
korkowych na Uczelni i w akademi-
kach. To były w zasadzie główne 
punkty informacji dla studentów (nie 
licząc naszego biura i strony interne-
towej). Pracy było dużo, ale wszyscy 
sobie pomagali i dzielili się obowiąz-
kami.

Co się zmieniło od tego czasu na 
Uniwersytecie Pedagogicznym?

Czasy się zmieniły. Przede wszystkim 
Uczelnią rządzi nowe pokolenie. Uległ 
zmianie rynek pracy, jak również całe 
otoczenie Uczelni. Przykładem jest 
choćby upowszechnienie się telefonów 
komórkowych. W czasie moich studiów 
dostęp do nich był ograniczony, a cze-
goś takiego jak połączenia bez limitu 
nie było. W Samorządzie dysponowali-
śmy jedynie służbowym telefonem sta-
cjonarnym, który w zdecydowany spo-
sób ułatwiał nam pracę i kontakt ze 
studentami. Dziś każdy członek Samo-
rządu posiada swój prywatny telefon 
komórkowy oraz konta na platformach 
społecznościowych — wszystko można 
załatwić zdalnie. Warto zwrócić uwagę 
na wyjazdy zagraniczne. Za moich cza-
sów nie było tak łatwo wyjechać na 
Erasmusa, a jeśli komuś się udało, to 
na pewno program ten nie był tak roz-
budowany jak teraz. Przypomnę, że 
Polska weszła do Unii Europejskiej do-
piero 1 maja 2004 r. Twierdzę też, że 
w tamtych latach ludzie oprócz wspól-
nego działania w Samorządach zawią-
zywali przyjaźnie i byli ze sobą blisko. 
Obecnie ze względu na niejednolite 
studia jest to trudne i może jest to po-
wód mniejszego zaangażowania stu-
dentów w działalność na Uczelni.

Z jakimi emocjami kojarzy się Panu 
okres studiów? Czy pamięta Pan 
może jakąś szczególną sytuację, 
która się wówczas wydarzyła?

Pamiętam taką uroczystość w 2004 r. — 
oddanie do użytku akademika „Za Ko-
lumnami”. Uczestniczyła w niej wtedy 
Telewizja Kraków, Radio Kraków i my 
jako społeczność studencka. Pamię-
tam, że byliśmy dumni z tego, że po-
wstał najnowocześniejszy dom studenc-
ki w Krakowie i było to dosyć ważne 
wydarzenie dla nas jako studentów ów-
czesnej Akademii Pedagogicznej. Mia-
łem okazję być pierwszym studentem, 
który tam nocował. Można powiedzieć, 
że byłem pierwszą osobą, która testo-
wała ten nowy obiekt. Członkowie Sa-
morządu z racji przydzielania miejsc 
w domach studenckich mogli wcześniej 
przyjechać do Krakowa i mieszkać 
w akademikach. Ogólnie czas studiów 
wspominam bardzo pozytywnie ze 
względu na ciekawe doświadczenia, 
przygody, a przede wszystkim przyjaź-
nie, jakie zawiązały się podczas tej stu-
denckiej, samorządowej działalności.

Czy Pana życie mogłoby wyglądać 
inaczej bez Samorządu?

Bardzo lubiłem działać w Samorzą-
dzie. Z perspektywy czasu uważam 
jednak, że poświęcałem temu zbyt 
wiele czasu. Wydaje mi się, że mo-
głem w niektórych momentach mniej 
się angażować i po prostu skupić na 
sobie. Rozwinąć się w innych aspek-
tach i wtedy może moje życie potoczy-
łoby się inaczej. Z Uczelnią jestem 
związany od początku swojej kariery 
zawodowej, czuję się jej wychowan-
kiem i staram się być zawsze zaanga-
żowany w jej sprawy. 

Jakie są Pana zainteresowania? Jak 
spędza Pan wolny czas?

Lubię wędrować i chodzić po górach. 
To samo mogę powiedzieć o odpoczyn-
ku nad morzem. Nadal interesuję się 
sprawami społeczno-politycznymi oraz 
edukacją. Jestem z wykształcenia poli-
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Wywiad

Przedstawiciele Samorządu Studentów w Senacie Uczelni i poczet sztandarowy przed biurem 
Samorządu Studentów po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu w dniu Święta Uczel-
ni, 11 maja 2005

Łukasz Bandoła, przewodniczący Samorządu, udziela wywiadu podczas uroczystości otwarcia 
nowego akademika „Za Kolumnami”, 27 września 2004
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tologiem, dlatego zawsze ciekawiły 
mnie ten dziedziny. Myślę, że również 
dlatego zaangażowałem się w działal-
ność Samorządu. 

Czy ma Pan jakieś rady dla studen-
tów oraz przyszłych przewodniczą-
cych Samorządu?

Każdej osobie, która chce zacząć dzia-
łać na przykład w Samorządzie, radził-
bym zapoznać się z przepisami danej 
organizacji po to, aby wiedzieć, jakie 
ma się możliwości i prawa. Działacz 
powinien znać regulamin studiów, aby 
pomoc dla studentów była bardziej 

efektywna. Myślę, że to jest podstawa 
dla osoby rozpoczynającej przygodę 
z działalnością w danej organizacji. Ja 
oczywiście zawsze zachęcam studen-
tów, aby działali w Samorządzie Stu-
denckim, ponieważ przez taką formę 
aktywności można się wiele nauczyć.

Wywiad przeprowadziła 
 Małgorzata Kasprzyk 
I rok kulturoznawstwa  

i wiedzy o mediach, SUM

Wszystkie fotografie w tekście pochodzą z ar-
chiwum prywatnego Łukasza Bandoły.

Symboliczne przekazanie kluczy do Uczelni podczas otwarcia Juwenaliów 2004. Od prawej sto-
ją: śp. prof. Eugeniusz Wachnicki — Prorektor ds. Dydaktycznych, śp. prof. Marian Zakrzewski — 
Prorektor ds. Studenckich oraz Łukasz Bandoła

Wywiad



62

Wywiad z Miłoszem Cupiałem, 
przewodniczącym Zarządu 

Samorządu Studentów  
w latach 2007–2009

Piotr Cholewa: Dzień dobry. W imie-
niu redakcji bardzo dziękuję, że 
zgodził się Pan udzielić nam tego 
wywiadu.

Miłosz Cupiał: Dzień dobry.

Czy zawsze dążył Pan do bycia lide-
rem grupy przez obejmowanie sta-
nowisk takich jak przewodniczący 
klasy lub starosta?

Bycie liderem nigdy nie było moim 
priorytetem życiowym, nie dążyłem do 
obejmowania przywództwa w określo-
nym środowisku, ale możliwość repre-
zentowania określonych grup społecz-
nych zawsze sprawiała mi przyjem-
ność. Nigdy nie odmawiałem, kiedy 
proszono mnie o zostanie przewodni-
czącym w szkole czy starostą na pierw-
szym roku studiów. Są pewne dziedzi-
ny w życiu, w których człowiek czuje się 
dobrze i wie, że idealnie się do tego 
nadaje. 

Co skłoniło Pana do kandydowania 
na przewodniczącego Samorządu 
Studentów?

Z tym pytaniem wiąże się pewna aneg-
dota: przed rozpoczęciem roku akade-
mickiego pojawiłem się w biurze Sa-
morządu Studentów w sprawie doty-
czącej akademików. Po krótkiej wymia-
nie zdań z ówczesnym przewodniczą-
cym zażartowałem, mówiąc: „Kiedyś 
będę na twoim miejscu”. Dwa lata póź-

niej mój żart stał się faktem. Jeśli cho-
dzi o samo kandydowanie, to dużą ro-
lę odegrali studenci, reprezentanci Par-
lamentu Studentów, oraz przyjaciele, 
którzy motywowali mnie do objęcia sta-
nowiska przewodniczącego.

Jak wspomina Pan pełnienie obo-
wiązków przewodniczącego Samo-
rządu Studentów? 

Te lata wspominam bardzo miło. Uwa-
żam, że był to jeden z piękniejszych 
etapów w moim życiu, wypełniony wie-
loma pozytywnymi przeżyciami. Ogrom-
ne emocje, które towarzyszyły mi w tam-
tym czasie, wciąż są we mnie żywe. 
Dlatego bardzo lubię wracać do nich 
myślami.

Jakie cele wyznaczał sobie Samo-
rząd w tamtym okresie? Z czym się 
zmagał?

Samorząd bardzo aktywnie wspierał 
wiele podstawowych jednostek Uczelni. 
Do naszych zadań należały: przydział 
stypendiów socjalnych, rozdzielanie 
akademików, promocja Uczelni, organi-
zacja imprez i wydarzeń oraz wsparcie 
studentów w zakresie funkcjonowania 
Uczelni, toku studiów i reprezentowa-
nie ich przed organami uczelni.

Czy pamięta Pan jakąś szczególną 
sytuację z okresu, w którym był Pan 
przewodniczącym Samorządu? 

Wywiad
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Szczególnych sytuacji w czasie, w któ-
rym pełniłem obowiązki przewodniczą-
cego, było wiele. Myślę jednak, że naj-
bardziej w pamięci zostanie mi mój 
pierwszy występ w todze podczas prze-
mówienia na rozpoczęcie roku akade-
mickiego oraz mowa pogrzebowa pod-
czas ostatniego pożegnania wspania-
łego człowieka, jakim był ówczesny 
Prorektor ds. Studenckich prof. Marian 
Zakrzewski.

W jakim stopniu zaangażowanie 
w życie Uczelni wpłynęło na Pana 
osobę, karierę zawodową, postrze-
ganie świata?

Zdobyłem umiejętność radzenia sobie 
w stresujących sytuacjach czy podcho-
dzenia do dyskusji w dyplomatycznym 
tonie. Oprócz tego doceniłem również 
wielką wartość, jaką jest człowiek jako 
jednostka, oraz to, że każdy z nas jest 
inny i wyjątkowy. Aktualnie w pracy kie-
ruję projektami, w których odwołuję się 
do mocnych stron pracowników, tak 
aby wykorzystać w pełni ich potencjał.

Czy gdyby nie został Pan przewodni-
czącym Samorządu Studentów, Pana 
życie mogłoby potoczyć się ina-
czej? 

Nie należę do osób, które rozmyślają 
nad tym, co mogłoby się stać, jeśli po-
stąpiłyby inaczej w danej sytuacji, dla-
tego trudno mi jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Myślę natomiast, 
że czas, w którym pełniłem obowiązki 
przewodniczącego Samorządu, nie był 
zmarnowany, ponieważ zdobyłem cen-
ne doświadczenie, z którego korzystam 
do dziś. 

Jakie są Pańskie zainteresowania? 
Jak spędza Pan wolne chwile?

Moją pasją jest podróżowanie, gotowa-
nie i smakowanie ciekawych potraw. 
W szczególności interesuję się Japonią, 

jej kulturą, językiem i przede wszystkim 
kuchnią. Więcej na temat mojej pasji 
opowiadam na moim kanale Onigiri 
TV w serwisie YouTube. Czas wolny 
spędzam na regularnym graniu w piłkę 
nożną oraz uprawianiu kolarstwa szo-
sowego. Jeśli dysponuję większą ilością 
wolnego czasu, chętnie wracam do mo-
ich głównych pasji, czyli gry w szachy 
oraz w Othello.

Czy ma Pan jakieś rady dla studen-
tów oraz przyszłych przewodniczą-
cych Samorządu? 

Studia to niewątpliwie czas, w którym 
zdobywamy wiedzę, zyskujemy nowe do-
świadczenia, kształtujemy swoją osobo-
wość. Stajemy wtedy przed pytaniem: 
„Kim chcę być?”. Dlatego w tym okresie 
tak ważne jest, ażeby wszystkie aktyw-
ności, których się podejmujemy, były 
uprawiane z pasją i radością. W każdą 
sprawę należy wkładać serce i patrzeć 
na świat oczyma pełnymi pokory. Na-
uczyć się doceniać każdą możliwość, 
którą daje nam bycie studentem. Jedną 
z nich niewątpliwie jest zaszczyt spotka-
nia wielu wybitnych, wykształconych lu-
dzi — przedstawicieli świata nauki.

W tym miejscu chciałbym przyto-
czyć słowa Alberta Einsteina: „Nie trak-
tujcie studiów jako obowiązku, lecz 
jako godną pozazdroszczenia okazję 
poznania wyzwalającej mocy piękna 
w dziedzinie ducha. Nie tylko uraduje 
to wasze serca, ale i przyniesie pożytek 
społeczeństwu, któremu będziecie póź-
niej służyć”.

Dziękuję bardzo za ten wywiad. Było 
mi niezmiernie miło go z Panem 
przeprowadzić.

Ja również bardzo dziękuję.

Wywiad przeprowadził  
Piotr Cholewa 

I rok biologii, SUM

Wywiad
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Wywiad  
z Grzegorzem Dubielem, 

przewodniczącym Zarządu 
Samorządu Studentów 
w latach 2009–2011

Wywiad

Aleksandra Gierat: Dzień dobry.

Grzegorz Dubiel: Dzień dobry.

Na początku chciałabym podzięko-
wać za to, że zgodził się Pan poświę-
cić nam swój czas. Był Pan przewod-
niczącym w latach 2010–2012, zga-
dza się?

Tak, byłem wtedy przewodniczącym, 
a nawet trochę dłużej, bo ponad trzy 
lata (od marca 2009 do maja 2012 ro-
ku). Ale nie jestem jeszcze aż tak stary, 
możemy mówić sobie po imieniu.

Jak to się stało, że trafiłeś do Samo-
rządu? Byłeś najpierw członkiem 
sekcji czy od razu przewodniczą-
cym?

Moja przygoda z Samorządem zaczęła 
się od tego, że w DS Atol, gdzie miesz-

kałem na pierwszym roku studiów, zosta-
ły zorganizowane otrzęsiny dla nowych 
studentów, podczas których dostałem 
zaproszenie od ówczesnej przewodni-
czącej sekcji kultury na Szkołę Staro-
stów. Po tym wyjeździe aktywnie zaczą-
łem angażować się w działalność Sa-
morządu. Od drugiego roku studiów by-
łem członkiem sekcji socjalnej, zaś na 
trzecim roku zostałem wybrany na prze-
wodniczącego Samorządu Studentów.

Czy dobrze wspominasz swoją ka-
dencję? Czy jesteś zadowolony, że 
byłeś w Samorządzie i pełniłeś funk-
cję przewodniczącego?

Zdecydowanie tak. Co prawda, na po-
czątku nie chciałem się zgodzić, ale po 
pierwszym półroczu dość mocno spodo-
bała mi się ta działalność.
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Obóz Adaptacyjny, 2009

Obóz Adaptacyjny, 2009 — prorektorzy i Zarząd Samorządu

Czy pamiętasz, jakie problemy się 
pojawiały, kiedy byłeś przewodni-
czącym?

Sytuacje bywały różne. Bycie przewod-
niczącym wymaga umiejętności zarów-
no pracy w grupie, jak i dobrej współ-
pracy z władzami uczelni. W rozwiązy-
waniu trudnych sytuacji pomagał ów-
czesny Prorektor do Spraw Studenckich 
prof. Roman Malarz. Zawsze mogliśmy 
liczyć na jego wsparcie, za co mu ser-
decznie dziękuję. Jeśli natomiast cho-
dzi o Zarząd Samorząd Studentów, to 
wydaje mi się, że tworzyliśmy zgraną, 
wesołą grupę zarówno w pierwszej, jak 
i w kolejnych kadencjach.

A pamiętasz może, jakie panowały 
wtedy nastroje na Uniwersytecie? 

Działały wówczas organizacje studenc-
kie, takie jak AZS, NZS, ZSP, później 

Wywiad
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Wywiad

Szkoła Starostów, Zakopane, 2010

Inauguracja 64. roku akademickiego na UP, 2009



67

Szkoła Starostów, Morskie Oko, 2010

Wywiad
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Wywiad

Spotkanie ze Szczepanem Brzeskim, 2019

Otrzęsiny pierwszego roku, klub „Bakałarz”, 2011
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Wywiad

Wycieczka do Wiednia, 2011

Wybory Najmilszej Studentki UP, klub „Studio”, 2011
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powstało również Zrzeszenie Studen-
tów Niepełnosprawnych. Jako Samo-
rząd Studentów UP staraliśmy się 
współpracować z każdą organizacją, 
o ile to było możliwe. Oczywiście współ-
pracowaliśmy też z kołami naukowymi. 
Uważam, że atmosfera na Uczelni była 
przyjazna.

Czy masz porównanie, jak było kie-
dyś, a jak jest teraz?

Niestety nie, nie orientuję się, jak teraz 
wygląda życie na Uczelni. 

Nadal mamy AZS, NZS, a nasz Samo-
rząd jest podzielony na trzy sekcje: 
promocji, kulturalna oraz socjalna.

Tak, u nas też była Komisja ds. Kultury, 
Komisja Socjalna, a także Komisja ds. 
Informacji i Promocji, którą stworzyliśmy. 
Oprócz zajmowania się sprawami so-
cjalno-bytowymi studentów (np. przyzna-
waniem miejsc w akademikach) inicjo-
waliśmy wiele projektów skierowanych 
do studentów, organizowaliśmy dużo wy-
darzeń: juwenalia, kabaretony, wyciecz-
ki, otrzęsiny pierwszych roczników i obo-
zy adaptacyjne, Szkołę Starostów, kon-
kursy literacko-fotograficzne. Rozpoczęli-
śmy również projekty „KaPe” (Kreatywni-
Pozytywni) czy też „Otwórz swą duszę” 
(kontynuowany później pod nazwą Kul-
turalna Wiosna). Hasło, które wymyślili-
śmy i którym posługiwaliśmy się w ko-
munikowaniu naszych działań, brzmia-
ło: „Kreatywni, aktywni, z pasją!”. Z mo-
jej inicjatywy powstało również pismo 
Samorządu Studentów UP „Studens 
Scribit”. Pierwszy numer wydaliśmy 
z okazji jubileuszu 65-lecia Uczelni i był 
to nasz duży sukces. Chcieliśmy wyda-
wać to pismo, żeby zwiększyć zaangażo-
wanie studentów, ale również po to, żeby 
coś po nas zostało. Właśnie mija 10 lat 
od czasu ukazania się pierwszego nu-
meru „Studens Scribit”. Cieszę się, że 
jest kontynuowane! 

Gdybyś miał wybrać jedno wydarze-
nie z czasów swojej kadencji, które 
było najlepsze, najważniejsze, naj-
szczęśliwsze, to co by to było?

Cały ten czas był wspaniały, ponie-
waż wciąż się coś działo. Praco-
waliśmy intensywnie, ale sprawiało 
nam to radość, ponieważ zdobywali-
śmy doświadczenie, rozwijaliśmy swo-
je umiejętności. Każdy rok był inny, 
a mimo to zawsze było bardzo cieka-
wie. 

W jakim stopniu zaangażowanie 
w życie Uczelni wpłynęło na twoje 
dalsze losy?

Nie ukrywam, że bardzo mi pomogło. 
Doświadczenie i umiejętności zdobyte 
w czasie pełnienia funkcji przewodniczą-
cego ZSS, również w zakresie nawiązy-
wania i utrzymywania dobrych relacji 
w grupie, przydały się w pracy zawodo-
wej. 

A co poradziłbyś studentom? Co 
chciałabyś im przekazać?

Z doświadczenia wiem, że aktywność 
studencka jest ważna i doceniana. 
Przychodząc na studia, warto zaanga-
żować się w życie Uczelni, warto dzia-
łać w Samorządzie Studenckim, w in-
nych organizacjach lub kołach nauko-
wych, warto być kreatywnym i mieć 
wpływ na to, co dzieje się wokół nas.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za po-
święcony czas.

Ja również dziękuję.

Wywiad przeprowadziła 
 Aleksandra Gierat 

III rok pedagogiki  
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wszystkie fotografie w tekście pochodzą z ar-
chiwum prywatnego Grzegorza Dubiela.

Wywiad
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Dzięki studiom na Uniwersytecie Peda-
gogicznym spełniłam jedno z najwięk-
szych marzeń studenta, a mianowicie 
wyjazd na Erasmusa.

Było to coś, o czym marzyłam jesz-
cze w liceum: przeprowadzić się na pół 
roku lub rok do innego kraju, być jak 
tabula rasa, nawiązać nowe przyjaź-
nie, poznać ludzi z całego świata, ba-
wić się i oczywiście zwiedzać, zwie-
dzać, zwiedzać.

Pamiętam, jak byłam zachwycona, 
widząc, z iloma uczelniami UP podpi-
sał kontrakty. Wybór państwa, do które-
go chciałabym się udać, nie był dla 
mnie trudny, lecz wybór miasta przy-
sporzył już większych trudności. I choć 
części mojego kierunku udało się do-
stać w tym samym semestrze na Era-
smusa, ja trafiłam bez problemu do 
miasta, które wybrałam, bo i z miejsca-
mi na konkretnych uczelniach nie było 
kłopotów. 

Nie powiem, że przebrnięcie przez 
stos papierków był czymś łatwym. Na-
wet nie chcę się zastanawiać, ile czasu 
spędziłam, ślęcząc nad dokumentami 
i skrupulatnie je wypełniając. Bez wąt-
pienia jednak wyjazd był tego warty. 

Bardzo doceniam pomoc i zaanga-
żowanie wszystkich moich nauczycieli 
tuż przed wyjazdem. Byłam zmuszona 
złożyć podanie o możliwość przyśpie-
szenia sesji i przystąpić do niej w o wie-
le wcześniejszym terminie, niż zakładał 
kalendarz akademicki. I choć wymaga-
ło to ode mnie większej ilości pracy 
i czasu, żaden z wykładowców nie rzu-
cał mi kłód pod nogi, a wręcz przeciw-
nie — odczuwałam ich przychylność 
i zachętę do wyjazdu.

Erasmus to długa lista pięknych 
wspomnień, szalonych nocy (które, 
chcąc nie chcąc, niezbyt dokładnie się 
pamięta), to nowe przyjaźnie, chłonię-
cie wiedzy o innych kulturach, pozna-
wanie nowego świata, doświadczanie 
życia w innym państwie, przyzwyczaja-
nie się do nowej waluty. To nauka języ-
ka i podróże, zarówno krótkie wyciecz-
ki organizowane przez biuro Erasmu-
sa, jak i wyprawy na własną rękę, kie-
dy zbierałam ekipę, stawałam przy 
drodze i łapaliśmy stopa w góry. 

To na Erasmusie nauczyłam się grać 
na ukulele, co przerodziło się w granie 
na gitarze, a następnie na perkusji. Mój 
angielski, którego zmuszona byłam uży-
wać na co dzień, wyewoluował do tego 
stopnia, że nawet sny miałam w tym ję-
zyku, a oprócz tego miałam szansę osłu-
chać się z francuskim.

Przede wszystkim jednak Erasmus 
był dla mnie nauką życia. Odnaleźć się 
w zupełnie nowym świecie nie jest ła-
two, lecz już po chwili okazuje się, że 
tworzysz sobie nowy dom, nową rodzi-
nę i przeżywasz najlepsze imprezy swo-
jego życia.

Na końcu chciałabym wszystkich 
gorąco zachęcić do wzięcia udziału 
w wymianie studenckiej. Świat pozna-
jemy dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy 
ze swojej strefy komfortu, a mając oka-
zję taką jak ta, głupotą byłoby z niej 
nie skorzystać. 

Gabriela Botkowska
III rok filologii romańskiej  

z językiem hiszpańskim

Wszystkie fotografie w tekście pochodzą z ar-
chiwum prywatnego autorki.

SPEŁNIONE MARZENIE

Felieton
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Felieton

Tuluza, stolica Oksytanii

Foix, miejscowość we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Ariège


