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TERAZ SOBIE TUPCIE! TUPCIE!

ielimy wolne popo³udnie, pojawi³ siê wiêc problem jak
najlepszego spêdzenia tego czasu. Niewiele rozrywek by³o
dostêpnych naszej studenckiej kieszeni. Postanowilimy udaæ
siê do kina, niewiadomi, jakie niespodzianki przyniesie nam
ta decyzja. By³ w³anie piêtnasty grudnia 1948 roku. Jad¹c tramwajem do kina, które nazywa³o siê Kapitol (obecny Znicz),
widzielimy liczne plakaty informuj¹ce, ¿e dzi na uroczystym
zjedzie ma nast¹piæ zjednoczenie dwóch partii: PPR i PPS.
Ten niew¹tpliwy fakt historyczny zbytnio nas nie interesowa³ i
nie stanowi³ ¿adnej przeszkody w mo¿liwie przyjemnym spêdzeniu popo³udnia. Tanie, dostêpne dla nas, bilety do kina kupilimy bez trudu. T³oku przy kasie nie by³o. Mimo to wewn¹trz
sali kinowej znajdowa³o siê du¿o ludzi, niemal wszystkie miejsca by³y zajête. Usiedlimy na swoich miejscach, które nale¿a³y do najtañszych. Znajdowa³y siê w czwartym rzêdzie od ekranu, pierwsze cztery krzes³a od brzegu w pobli¿u bocznych drzwi
wyjciowych. Przy samym brzegu siedzia³ Witek. By³ w Kompanii Akademickiej i nosi³ odpowiedni mundur, zbli¿ony do
wojskowego, przy nim mój brat Heniek, nastêpnie Andrzej i ja.
Wokó³ nas siedzia³y same dzieci w wieku szkolnym, które my,
studenci pierwszego roku Politechniki Gdañskiej,
przerastalimy o g³owê. Skuma³ nas brak pieniêdzy.
Rozpoczê³a siê kronika filmowa. Sala doæ
¿ywo reagowa³a na relacjonowane wydarzenia i
aktualnoci. W pewnej chwili dwiêk dochodz¹cy z aparatury kinowej umilk³, nasta³a zupe³na
cisza. Na ekranie miga³y fragmenty jakich obrazów, a póniej ukaza³ siê, znany nam ju¿ z plakatów ulicznych, obraz pokazuj¹cy dwie d³onie
w ucisku maj¹cym symbolizowaæ zjednoczenie
partii. W zupe³nej ciszy stercza³ on na ekranie piêæ, dziesiêæ,
dwadziecia sekund, pó³ minuty i d³u¿ej. Czas jakby stan¹³ w
miejscu, mimo up³ywaj¹cych sekund, i d³u¿y³ siê, d³u¿y³...
Wreszcie kto nie wytrzyma³ i zacz¹³ tupaæ nogami. Do niego
do³¹czyli siê inni i wkrótce tupali prawie wszyscy. My te¿. Szczególn¹ aktywnoæ w tym zakresie wykazywa³a siedz¹ca wokó³
nas m³odzie¿ i dzieci. A obraz, a w³aciwie plakat propagandowy, wisia³ na ekranie i wisia³. Wreszcie znik³ i pojawi³ siê dalszy ci¹g kroniki filmowej. Na sali zrobi³a siê cisza, kontrastuj¹ca z niedawnym ha³asem, a wkrótce rozpocz¹³ siê film radziecki Dzieñ zwyciêskiego kraju. Mia³ charakter reporta¿u z komentarzem na temat osi¹gniêæ, zdobyczy, rozwoju... itd., itd.
Do dzi pamiêtam obraz niskich zabudowañ fabrycznych z
wysokim, dymi¹cym kominem, w otoczeniu bujnej, wiosennej
zieleni. Obraz ten zblad³, a nastêpnie znik³ w blasku lamp owietlaj¹cych niespodziewanie salê. Jednoczenie us³yszelimy donios³y g³os: Proszê pozostaæ na swoich miejscach! Proszê nie
opuszczaæ miejsc. Proszê nie wstawaæ. Odwrócilimy siê do
ty³u i zobaczylimy w drzwiach wejciowych, obok lo¿y, jakiego redniego wzrostu mê¿czyznê w otoczeniu, jak szybko domylilimy siê, funkcjonariuszy s³u¿by Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Wspomniany mê¿czyzna przez krótk¹ chwilê wydawa³ im jakie polecenia. Dosz³y nas dalsze s³owa: Osoby w lo¿y pozostaæ. Pierwsze trzy rzêdy wychodziæ!  Ludzie z rzêdów przy
lo¿y powstali i skierowano ich ku drzwiom wejciowym. Po
chwili to samo musieli zrobiæ widzowie z nastêpnych trzech
rzêdów i tak dalej. Póniej nast¹pi³a d³u¿sza przerwa, i znów to
samo.
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Tymczasem mê¿czyzna kieruj¹cy akcj¹ zbli¿y³ siê do pracownika kina, dy¿uruj¹cego obok szeregu bocznych drzwi wyjciowych. Przez chwilê o czym rozmawiali, a póniej pracownik kina pokaza³ rêk¹ miejsca pod ekranem. Mê¿czyzna zacz¹³
iæ w naszym kierunku. Na ten widok opuci³em siê w krzele
jak najni¿ej, wtuli³em siê w nie i skurczy³em, ile mog³em. W
takiej pozycji niewiele siê ró¿ni³em od siedz¹cych obok dzieci.
Mê¿czyzna podszed³ do nas i za¿¹da³ dowodów. Moi trzej
wspó³towarzysze podali mu jakie legitymacje, które ten zatrzyma³. Mnie natomiast, udaj¹cego, ¿e jestem razem z innymi
dzieæmi, a z nimi nie mam nic wspólnego, nie wylegitymowano. Tymczasem w stosunkowo krótkim czasie ca³e kino, z wyj¹tkiem lo¿y, zosta³o opró¿nione z widzów zajmuj¹cych pierwsze miejsca. Przysz³a kolej i na miejsca drugie, a wiêc i na nas.
Musielimy udaæ siê do poczekalni i czekaæ. S³yszelimy, ¿e w
sali kinowej wywietlano dalszy ci¹g filmu, dla widzów siedz¹cych w lo¿y. Witek w mundurze Kompanii Akademickiej, prezentuj¹cy siê jak ¿o³nierz czy nawet podchor¹¿y, podszed³ do
kieruj¹cego akcj¹  co tam mówi³, t³umaczy³, i to skutecznie,
bo otrzyma³ swój dowód i odszed³ na bok. Pewnie mundur, w
jakim by³, zrobi³ korzystne wra¿enie. Po chwili
zbli¿y³ siê do nas i wymienilimy kilka s³ów.
Tymczasem nadjecha³y samochody ciê¿arowe
(budy), do których musieli wsiadaæ dalsi amatorzy kina i dok¹d ich wywo¿ono. Witek raz
jeszcze podszed³ do kieruj¹cego akcj¹ i próbowa³ co dla nas zrobiæ. Skoñ- czy³o siê na tym,
¿e kazali mu wsi¹æ do odje¿d¿aj¹cego w³anie
samochodu z ludmi i tylemy go widzieli. Czekalimy dalej. Nie bardzo wiedzielimy, o co tu
chodzi, dok¹d nas wywioz¹ i co nas czeka.
Wkrótce budy przyjecha³y i po nas. Kazali nam wsi¹æ i po
chwili jechalimy w stronê centrum miasta, chyba ju¿ jako ostatni
transport widzów pragn¹cych obejrzeæ film pod tytu³em Dzieñ
zwyciêskiego kraju. Ca³¹ resztê wywieziono ju¿ wczeniej, z
wyj¹tkiem oczywicie tych, co siedzieli w lo¿y. Po parominutowej jedzie wysiedlimy na doæ du¿ym, otoczonym zabudowaniami i wysokim, murowanym ogrodzeniem, dziedziñcu. Byli
tam ju¿ inni, wczeniej przywiezieni widzowie kinowi. Zorientowalimy siê, ¿e jestemy na terenie Wojewódzkiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa. Jego funkcjonariusze, którzy nas tu przywieli, gdzie zniknêli. Bylimy sami. Ludzie zbierali siê w ma³e
grupki i prowadzili ostro¿ne rozmowy. Nikt siê nami nie interesowa³. Czas siê d³u¿y³. Zapada³ wczesny grudniowy zmrok, robi³o siê coraz ciemniej i zimniej. Niektórzy dla rozgrzewki zaczêli szybciej siê poruszaæ i tupaæ nogami. Wtedy otworzy³y
siê jakie drzwi, do których prowadzi³y niskie schodki, kto w
nich stan¹³ i zawo³a³ dononym g³osem: Teraz sobie tupcie!
Tupcie!  i znikn¹³. Znów czas powoli mija³. Niepewnoæ, g³ód
i zimno sprawi³y, ¿e czulimy siê coraz bardziej podle. Nie wiedzielimy, co siê sta³o z Witkiem, którego przecie¿ wczeniej
wywieziono z kina, a nigdzie nie by³o go widaæ. Wreszcie znowu kto siê pojawi³ w drzwiach. Wszyscy umilkli i stanêli w
bezruchu. Rozleg³ siê g³os: Cz³onkowie partii, proszê tu
przyjæ!  z wszystkich zebranych wy³oni³a siê ma³a stosunkowo grupka osób i zniknê³a w drzwiach. Po jakim czasie
wezwano kobiety i dzieci, póniej emerytów i tak dalej. My nie
zaliczalimy siê do ¿adnej z wywo³ywanych grup. W dodatku
Heñkowi i Andrzejowi zabrano dowody, stali siê wiêc bardziej
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podejrzani ni¿ inni. Wreszcie i ja tak¿e znalaz³em siê w drzwiach,
za którymi zniknêli wczeniej wywo³ani. Wprowadzono mnie
do du¿ego, ciemnego pomieszczenia i kazano zbli¿yæ siê do
biurka, przy którym siedzia³ jaki cywil. Drugi siedzia³, a w³aciwie pó³le¿a³, wspieraj¹c siê rêkami na pobliskim stole. Jeszcze inni krêcili siê po pomieszczeniu lub te¿ gdzie siedzieli.
Wygl¹dali na zmêczonych. By³a ju¿ póna godzina, co oko³o
dwudziestej trzeciej. Za¿¹dano ode mnie dowodu, a ja poda³em indeks politechniki, który moim zdaniem powinien by³
wzbudziæ wiêkszy respekt. By³a to kilkustronicowa ksi¹¿eczka
ze zdjêciem, piecz¹tkami i podpisami. Funkcjonariusz Urzêdu
nawet z pewnym zainteresowa- niem, jak mi siê wydawa³o, ogl¹da³ indeks. By³ inny od przedstawianych mu dowodów to¿samoci. Nastêpnie spojrza³ na mnie i zada³ pytanie: Dlaczegocie tupali w kinie? Odpowiedzia³em, ¿e nie tupa³em. Nie wiem,
dlaczego inni tupali. Ja poszed³em do kina, bo interesowa³ mnie
film. Znudzony funkcjonariusz, który ju¿ przes³ucha³ przez kilka godzin wielu innych widzów, ograniczy³ siê tylko do pouczenia: Nastêpnym razem, jak kto bêdzie tupa³, to go w mordê
i macie zaraz nas zawezwaæ  po czym odda³ mi indeks i kaza³
mnie wypuciæ. Id¹c pustymi i ciemnymi ulicami miasta wróci³em do domu oko³o pó³nocy, pe³en niepokoju o Heñka. W kinie
zabrali mu przecie¿ legitymacjê studenck¹, by³ wiêc bardziej
podejrzany ni¿ ja. Tymczasem Heniek wróci³ kilka minut po
mnie. Ucieszy³em siê i zdziwi³em jednoczenie: Wypucili ciê?
Nie czepiali siê? Oddali ci legitymacjê? Odpowiedzia³:
- Wypucili, ale legitymacji nie mam.
- Jak to?
- Ano, pokaza³em im inny dowód. Powiedzia³em, ¿e nie tupa³em i wypucili, ale legitymacja, któr¹ mi zabrali, zosta³a u
nich.
Ta legitymacja nie dawa³a nam spokoju. W skrajnych przypuszczeniach mog³a byæ pretekstem do usuniêcia z uczelni, na
któr¹ przecie¿ nie³atwo siê by³o dostaæ. Zmêczeni i wyczerpani
nerwowo, po³o¿ylimy siê spaæ. Rano niewyspani pojechalimy
na uczelniê, na wyk³ady. Ca³y czas zastanawialimy siê, co ro-

biæ, jak post¹piæ? Wtajemniczeni przez nas bliscy koledzy te¿
nie umieli nam daæ dobrej rady. Wreszcie Heniek postanowi³
sam pojechaæ do Urzêdu Bezpieczeñstwa. Przecie¿, maj¹c jego
legitymacjê, i tak go znajd¹. Pojecha³. Czeka³em na niego w
domu pe³en niepokoju. Wróci³ nawet doæ szybko i opowiada³
pe³en emocji, jak tam by³o. Najpierw skoczyli do niego z krzykiem: Jak uciek³ z dziedziñca Urzêdu?! Wyjani³, ¿e gdy pokaza³ inn¹ legitymacjê, to go sami wypucili. Póniej zaczê³o siê
ideologiczne uwiadamianie: To robotnicy i ch³opi pozwalaj¹
wam studiowaæ..., póniej o socjalizmie, sprawiedliwoci spo³ecznej itd., itd. i wreszcie : ... a wy co na to? Wy tupiecie!
Heniek s³ucha³ cierpliwie, nie pozwalano mu siê t³umaczyæ, a¿
w koñcu wtr¹ci³ siê do monologu funkcjonariusza. By³ wie¿o
po egzaminie konkursowym na politechnikê. Musia³ zdawaæ
tak¿e z przedmiotu, który wtedy nazywa³ siê Polska wspó³czesna. To wszystko, co mu mówi³ funkcjonariusz, musia³ umieæ,
i to bardzo dobrze. Inaczej by nie zda³ na uczelniê egzaminu
konkursowego. Wiêc gdy dorwa³ siê do g³osu, to okaza³o siê,
¿e wie wiêcej od swojego rozmówcy. Ten zamilk³ zdumiony.
Wreszcie odezwa³ siê: No dobrze, ¿e nie tupalicie. Ale wasz¹
win¹ jest to, ¿e jak kto inny tupa³, to trzeba by³o daæ mu w
mordê i nas zawo³aæ. Mo¿ecie odejæ.
Nasi pozostali koledzy, z którymi bylimy wówczas w kinie,
Andrzej i Witek, tak¿e siê znaleli. Witkowi pomóg³ mundur
Kompanii Akademickiej, a Andrzejowi, podobnie jak Heñkowi, wiadomoci z Polski wspó³czesnej. Skoñczy³o siê wiêc
wszystko na strachu. Pozosta³a nam tylko w pamiêci historia o
tym, jak to widzowie  z wyj¹tkiem siedz¹cych w lo¿y  niemal¿e pe³nej sali kinowej za sprowokowane niew¹tpliwie tupanie, do którego dosz³o, jak siê dowiedzielimy, tak¿e na wczeniejszym seansie, zostali ciê¿arówkami przewiezieni na dziedziniec Urzêdu Bezpieczeñstwa i poddani szykanom. Ciekawe,
czy kto jeszcze z ówczesnych widzów to pamiêta? Czy byli
wród nich ludzie bardziej ni¿ my poszkodowani?

Magister (cd.)
ZAGADKA WYK£ADU
apamiêta³em, Panie, fragmencik z monografii Charles Dic
kens": Istnieje cz³owiek wielki, przy którym wszyscy czuj¹ siê mali, lecz prawdziwie wielkim jest ten, przy którym wszyscy czuj¹ siê wielkimi".
Zwykle do tego fragmentu pamiêæ moja dopisuje zdanie odczytywane wielokrotnie na cianie ubikacji uczelnianej. Rêka
studenta-artysty wypisa³a kopiowym o³ówkiem na bia³ym tle
ciany zapowied wyk³adu: Teatrzyk Satyryków
pod batut¹ Pana Profesora wyst¹pi w doskona³ej
jednoaktówce pod tytu³em «Szlifierki»"!
Czêsto zastanawiam siê, Panie, jaki poziom
prezentuje profesor, czyli nauczyciel w wy¿szym
zak³adzie naukowym". Mówi¹c poziom, mylê o stopniu rozumienia rzeczywistoci otaczaj¹cego nas wiata. Mo¿e wiat pozostanie na zawsze zagadk¹? A cz³owiek, choæby najgenialniejszy, siedz¹cy w centrum najnowoczeniej wyposa¿onego laboratorium naukowe- go, bêdzie  nie
uwiadamiaj¹c sobie tego  tylko Don Kichotem
atakuj¹cym wiatraki?

Z
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Tadeusz Witalewski
Absolwent Politechniki Gdañskiej

Mgliste, rozmazane, wieloznaczne s¹ cegie³ki-pojêcia, z których uformowano tradycyjne tytu³y: profesora, doktora nauk,
magistra, in¿yniera... Zapewne d³ugo bêdê pamiêta³ niektórych
profesorów. Inni uciekaj¹ z pamiêci niemal natychmiast po zaliczonym przedmiocie.
Profesor Ma³y. Dos³ownie ma³y, drobny i stareñki. Raczej
profesorek. Wyk³ada na uczelniach od czasu pierwszej wojny
wiatowej. Nieustannie pokas³uje i zaciera rêce. Zza biurka
wystaje tylko g³owa Ma³ego i niewielki fragment
tu³owia. Odnosi siê wra¿enie, ¿e na krawêdzi
biurka sprz¹taczka ustawi³a ruchome, mówi¹ce
popiersie. Od czasu do czasu Ma³y wstaje i mówi
g³oniej. Wyjania: Ci¹gnik, którego przeznaczeniem jest spychanie ziemi, kamieni, wzglêdnie innych sypkich materia³ów, nale¿a³oby nazywaæ popychnikiem od s³owa popychaæ. Natomiast b³êdem jest u¿ywanie okrelenia bulldo¿er. Prawid³owa nazwa brzmi bulldozer, po angielsku byk. Ma³ych rozmiarów spychacze nale¿a³oby nazywaæ calfdozerami, co znaczy «cie-
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lak» w jêzyku angielskim. Natomiast ci¹gniki wyposa¿one w
urz¹dzenia podnosz¹ce..."
Ma³y nie korzysta podczas wyk³adu z modeli ani plansz. Jedyn¹ pomoc¹ naukow¹ jest kreda i otwarty notesik na biurku.
Bywa, ¿e wykreli na tablicy kilka kresek albo kó³eczko.
Inaczej prowadzi zajêcia profesor Lord. M³odszy od Ma³ego. Wyk³ada konstrukcje maszyn budowlanych. Na pocz¹tku
semestru wyjania, ¿e jego specjalnoci¹ s¹ kwestie maszyn
poruszaj¹cych siê w orodkach ciek³ych i gazowych". Z maszynami budowlanymi zwi¹za³a Lorda niepomylna rzeczywistoæ". Nie lubi tych machin. Nie lubi te¿ durnych studentów, którzy miewaj¹ zwykle dodatkowe w¹tpliwoci i przez zadawanie pytañ usi³uj¹ ukryæ wrodzone lenistwo i brak przygotowania do samodzielnej pracy.
Lord ma we krwi co z arystokraty. Z g³onym trzaskiem
rzuca na blat biurka wielk¹ sznurowan¹ teczkê. Hukotrzask teczki stanowi jednoczenie sygna³ zapowiadaj¹cy pocz¹tek wyk³adu. Nastêpnie sprawdza czystoæ najbli¿szych przedmiotów.
Przesuwa wskazuj¹cy palec lewej rêki po blacie biurka, porêczach fotela i pó³ce tablicy.
Kiedy asystent rozwiesi ju¿ odpowiednie dla danego wyk³adu tabele, Lord trzymaj¹c lew¹ rêkê w kieszeni, praw¹ wskazuje pionowe i poziome kolumienki cyfr, wyjania co do czego
nale¿y i w jakich przypadkach mo¿e byæ u¿yte. Po ogólnym
objanieniu trzech, czterech tabel studenci przystêpuj¹ do ich
przerysowywania. Lord w tym czasie zapala cygarko, staje przy
oknie i spogl¹da na wêdruj¹ce wysoko ob³oki, jakby wypatrywa³ maszyn poruszaj¹cych siê w orodku gazowym.
Po kilku minutach odwraca siê do sali z pytaniem: Gotowe?
Zawsze s³yszy tê sam¹ chóraln¹ odpowied:  Jeszcze nie, panie profesorze! Po trzech pytaniach  powtórzonych w odstêpach kilkuminutowych  Lord objania nastêpne tabele. Podczas gdy studenci przerysowuj¹ zawi³e wykresy, Lord wychodzi na korytarz. Gdy przy³apie przechodz¹cego przypadkowo
kolegê, wówczas opowie mu kawa³, z którego sam siê serdecznie umieje. Zagl¹da te¿ do sekretariatu, by po¿artowaæ nieco z
pann¹ Adel¹. Wracaj¹c ju¿ od drzwi pyta: Gotowe? Lecz niezale¿nie od czasu, jaki spêdzi³ w sekretariacie, s³yszy ten sam
ryk sali:  Jeszcze nie, panie profesorze!
W dni deszczowe Lord, staj¹c przy oknie, spogl¹da w ziemiê. Pewnie, patrz¹c na wielkie ka³u¿e, myli o maszynach poruszaj¹cych siê w orodkach ciek³ych.
Po przerysowaniu kilku wykresów student Muziak dla pewnoci pyta³, czy wykresy nale¿y znaæ na pamiêæ. Po us³yszeniu
pytania Lord odrywa³ na chwilê wzrok od ob³oczków, wyjmowa³ z ust cygaro i  patrz¹c melancholijnie w kierunku Muziaka  opowiada³ zwykle o pewnym studencie, który wpad³ na
genialny pomys³: skoro istnieje pierwsza liczba ci¹gu jeden",
musi równie¿ istnieæ ostatnia.  Ów genialny student jeszcze
liczy, moi panowie!  koñczy³ anegdotkê.
Jakich stopni naukowych, jakich tytu³ów potrzeba, by dojæ
do granicy prawdy wiata? Mo¿e taka granica w ogóle nie istnieje, jest tylko horyzontem, z³udzeniem?
Edward Kaczmarek
Absolwent Politechniki Gdañskiej
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- Ka¿dy chce czy nie chce
wyjechaæ musi
bo w miecie siê dusi
- I ka¿dy to wie, ¿e uczelnia nasza
wszystkich chêtnych
do Czarliny zaprasza
- Na ³onie natury
nawet ten gruboskóry
mieæ bêdzie l¿ej, gdy na le¿aku
wyle¿y siê.
Gdy pochodzi wko³o domku
by potem zejæ po schodach ni¿ej
a tam ju¿ blisko do wody!
A i obozowisko mo¿e byæ
gdy dzieci nabior¹ do tego ochoty!
- Na jeziorze jak tafla
gdy wicherek za wyspami
lub przy fali wielkiej
gdy burzy siê woda
mo¿na p³ywaæ do woli, gdy
mama i tata na to pozwoli.
Dzieci tu i tam wko³o
bo tu musi byæ zawsze weso³o
bo po to wszystka braæ siê zje¿d¿a
by wszystkim nerwy powyprê¿aæ.
- Czasem spotkania wieczorne
kie³baski z rusztu przewyborne.
- przy ognisku
- wszystko tu ma inny smak,
bo powiew wietrzyku znad
Tatr, czasem polizga siê
na jeziorze i wskoczy
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miedzy nasze domki
o jak mi³o mój Bo¿e!
- Rankiem po wielkiej zabawie
mama i tata przy kawie
a dzieci pi¹
lub te starsze
wêdruj¹ do wietlicy
by pograæ, pomiaæ siê
film obejrzeæ
bo ju¿ do wieczora nied³ugo.
Oto ju¿ postara siê pan
kierownik, aby by³o przy
zachodzie weso³o i spokojnie
- i aby ka¿dy, gdy sobie
to w ci¹gu roku wymarzy³
móg³ do domu przyjechaæ wypoczêty.
- No czasem w niebo wziêty
bo koszyk malin, borówek
je¿yn i jagód nazbiera³.
O zapomnia³abym o grzybkach
w s³oikach i na sznurkach.
- Zamiast korali mo¿na
w sylwestra w auli Politechniki
na balu przypi¹æ do peniuaru
- I tak min¹³ rok 1999
by przywitaæ nowy 2000.
Wiwat, wiwat, wiwat
wszystkie stany
w lecie w lesie
a potem na balu 2000/2001 roku
siê spotkamy
Iwona Zysnarska
By³y pracownik PG

Nasza wyprawa do Peru

atem roku 2000 wziêlimy udzia³ w wyprawie do Peru i
Boliwii. Nasza grupa sk³ada³a siê z szeciu osób  studentów Politechniki Gdañskiej i innych trójmiejskich uczelni, w
tym dwojga cz³onków Ko³a Naukowego Jêzyka Hiszpañskiego
PG. Poni¿ej prezentujemy wra¿enia z tej podró¿y.
***
W ogrodzie na dachu hoteliku Espaòa w centrum Limy w³anie zakwit³y pierwsze kwiaty, powoli odp³ywa zimowa mg³a
znad wybrze¿a. Jest koniec wrzenia, tu na po³udniowej pó³kuli zaczyna siê wiosna. Leniwy spokój hotelowego ogródka mocno kontrastuje z nastrojem ogarniaj¹cym limeñskie ulice dwa
piêtra ni¿ej. Precz z dyktatur¹- protestuj¹ mieszkañcy miasta, gromadz¹c siê niemal codziennie na g³ównym placu, nazwanym zreszt¹ Placem Broni. Blokady na g³ównych drogach
w kraju, od kilku dni strajk narodowy por la democracia. Peruwiañska wiosna nadchodzi. Ale my spakowalimy ju¿ plecaki i czekamy na powrotny samolot do Polski. Za nami dwa
miesi¹ce i piêæ tysiêcy kilometrów w Ameryce Po³udniowej.
***
Ticlio le¿y prawie tak wysoko jak Mont Blanc i jest malutk¹
peruwiañsk¹ miejscowoci¹ górsk¹. Jest te¿ najwy¿ej na wiecie po³o¿on¹ pasa¿ersk¹ stacj¹ kolejow¹. Liniê ³¹cz¹c¹ Limê z
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Ruiny Inków w pobli¿u miasta Cuzco

Huancayo zaprojektowa³ w XIX w. polski in¿ynier Ernesto
Malinowski. Nie wszyscy dobrze znosz¹ szybki wjazd znad
morza na wysokoæ 4800 m n.p.m., dlatego w wagonach kolejki mo¿na by³o znaleæ butle z tlenem. Podobno im bli¿ej koñcowego przystanku, tym weselej przygrywa³y indiañskie kapele, licz¹c na hojnoæ pasa¿erów doje¿d¿aj¹cych do celu podró¿y. Nam nie uda³o siê tego prze¿yæ  na dwa tygodnie przed
naszym przybyciem do Peru rozpoczê³a siê prywatyzacja kolei, na razie jej efektem jest jedynie to, ¿e poci¹gi przesta³y
kursowaæ. W Ameryce Po³udniowej nie nale¿y siê dziwiæ niczemu. Trasê Malinowskiego pokonujemy autobusem, w Ticlio miga nam z oddali pomnik naszego rodaka.
***
Wiêkszoæ turystów tutaj s¹dzi, ¿e z Limy do Cuzco, dawnej
stolicy Inków, mo¿na siê dostaæ jedynie samolotem. Wiadomo:
fatalne górskie drogi, teren opanowany jeszcze do niedawna
przez partyzantkê wietlistego Szlaku, no i cztery dni w niewygodnych, starych autobusach. Nam ten przejazd wyd³u¿y³ siê
jeszcze bardziej, ale kto móg³ wiedzieæ, ¿e trafimy na doroczn¹
fiestê w. Rocha w ma³ej andyjskiej wiosce. Bienvenidos en
nuestra casa witaj¹ nas na patio swego domu Alejandro i Elsa
Molina, gospodarze jednej z wielu imprez tygodniowych obchodów. Polskie imiona sprawiaj¹ im sporo trudu, wiêc wo³aj¹
Polonia na ca³¹ nasz¹ pi¹tkê. Wci¹¿ przybywaj¹ nowi gocie,

jest i orkiestra. Krzysiek najlepiej zna hiszpañski, wiêc zawiera
kolejne znajomoci. Tutaj ka¿da z nich musi byæ przypieczêtowana ³ykiem chichy  lokalnego piwa ze sfermentowanej kukurydzy. Jola z Tomkiem tañcz¹ wewn¹trz ko³a dziarsko podryguj¹cych indiañskich staruszek. Agnieszka przymierza w³anie
strój jednej z nich, a £ukasz z Szymonem odwa¿nie zajadaj¹
g³ówne danie, tradycyjn¹ potrawê mieszkañców tego rejonu
Andów, czyli odpowiednio przyrz¹dzon¹ winkê morsk¹. Chicha leje siê dalej, zabawa siê rozkrêca... Po dwóch dniach opuszczamy San Jeronimo, a jego mieszkañcy bêd¹ bawiæ siê jeszcze
prawie tydzieñ.
***
Na w¹trobê, bóle stawów  sok z ¿aby  zachwala peruwianka na targu, po czym nalewa wszystkim po kubeczku mêtnego p³ynu. Obok, w misce dla zachêty p³awi¹ siê grube ropuchy, jeszcze ¿ywe. Na dobr¹ pamiêæ te¿  dodaje sprzedawczyni, widz¹c chyba nasz brak entuzjazmu dla jej wspania³ego
eliksiru.
Nieco póniej, w Boliwii, na targu czarownic w La Paz ogl¹damy towary, przy których sok z ¿aby wydaje siê ca³kiem zwyczajnym pomys³em. Mo¿na tu kupiæ kadzid³a z zaklêciami dla
zakochanych i dla biznesmenów. Zasuszony p³ód lamy nale¿y
spaliæ w k¹cie nowego domu, na szczêcie. Zdrowie, mi³oæ i
pieni¹dze przyniesie ci ma³a buteleczka wypchana kolorowymi
szmatkami. Najlepiej kupiæ tê du¿¹ za 3 boliviano. Po d³ugim
targowaniu cena spada dwa razy i stajemy siê posiadaczami
potê¿nego amuletu; mo¿e przyniesie nam szczêcie w dalszej
podró¿y?
***
Tu¿ za niewielk¹ osad¹ Uyuni, która przez ostre s³oñce, dziwnie szerokie ulice i wra¿enie wyludnienia kojarzy nam siê z
Dzikim Zachodem, rozpociera siê Salar de Uyuni  kiedy
wielkie s³one jezioro, dzi bia³a pustynia. Mkn¹c jeepem po
p³askiej jak stó³ i ci¹gn¹cej siê po horyzont tafli soli, czujemy
siê jak na innej planecie. Wra¿enie nieziemskoci siêga zenitu,
gdy docieramy do Isla de Pescadores  wyrastaj¹cej nagle z
morza soli skalnej wyspy, poroniêtej ogromnymi kaktusami.
Zauroczeni krajobrazem postanawiamy rozbiæ namioty na pokrytej regularnymi, szeciok¹tnymi wzorami, soli. Nic z tego 

Twierdze Inków w dolinie rzeki Urubamba
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***
Piosenkê A las orillas del Titicaca, czyli Nad brzegami
Titicaca, poznalimy na lekcji hiszpañskiego u Pani mgr Ewy
Jurkiewicz na Politechnice kilka miesiêcy wczeniej. Przyjemnie jest zapiewaæ j¹, spaceruj¹c wybrze¿em tego ogromnego
jeziora. Wokó³ wszystko jak w piosence: fale zalewaj¹ piaski
Isla del Sol, w oddali onie¿one boliwijskie szczyty. Wieczór
powoli staje siê noc¹, gdzie tam za górami zasypia La Paz w
ciasnej kotlinie, w Dolinie Mantaro koñczy siê kolejna fiesta,
limeñczycy zbieraj¹ swoje flagi z Plaza de Armas. Jeszcze dalej w s³onych jeziorach d³ugonogie flamingi zasypiaj¹ stoj¹c,
tak samo jak majestatyczne wulkany dooko³a. W Potosi wracaj¹ górnicy z kopalni, w której ju¿ dawno nie ma srebra, ma³y
Anderson wraca do swojej chaty z wyschniêtego b³ota nad rzek¹ Urubamba, a turyci wracaj¹ z Machu Picchu do luksusowych, kolonialnych hoteli w Cuzco. Pod ksiê¿ycem zasypiaj¹
Andy. W peruwiañskiej d¿ungli szaman-curandero przygotowuje napar z tajemniczej roliny ayahuaski, który w nocy przeniesie go w inne wiaty. A my, ju¿ w samolocie, lecimy z powrotem do Polski i wspominamy, wspominamy.

Kopalnia soli w Salinas

wal¹c ³omem w sól nasz kierowca przekonuje nas o twardoci
pod³o¿a. Schronienie znajdujemy dopiero na brzegu salaru, w
przestronnej, niegdy zapewne podwodnej grocie. Jeszcze przed
zmrokiem odwiedza nas zaciekawione stadko lam z uszami przyozdobionymi czerwonymi frêdzlami. Nie s¹ to jedyne zwierzêta, jakie spotykamy na odludnym po³udniu Boliwii. Drogê przebiegaj¹ nam p³ochliwe, przypominaj¹ce gazele wikunie, widzimy te¿ podobne do królików wiskacze. Jednak najwiêksze wra¿enie robi¹ na nas flamingi. Zamieszkuj¹ one niewielkie jeziorka, których sk³ad chemiczny zdaje siê nie sprzyjaæ ¿ywym istotom, za to nadaje wodzie rozmaite kolory. Barwê jeziora mo¿na czasem odgadn¹æ z jego nazwy: Laguna Verde, Blanca, Colorada  to kilka z nich. Widok flamingów spaceruj¹cych w
bliskiej zamarzniêciu wodzie na wysokoci prawie 5000 m
n.p.m. pozwala przestaæ kojarzyæ te ptaki z tropikami.

C

Na lodowcu w
boliwijskich
Andach

Pieni¹dze samorz¹du

o mo¿na robiæ lepszego w sobotnie popo³udnie 24 lutego
ni¿ odpoczywaæ po ca³ym tygodniu spêdzonym nad ksi¹¿kami? Delegaci Nadzwyczajnego Zjazdu Parlamentu Studentów PG postanowili ten dzieñ spêdziæ w inny sposób.
Obradowali w Sali Senatu PG. Spotkanie to mia³o bardzo wysok¹ rangê, poniewa¿ jednym z najwa¿niejszych punktów debat
by³o zatwierdzenie prowizorium bud¿etowego SSPG na rok 2001.
A jak wiadomo, tam gdzie pieni¹dze, tam zdarzaj¹ siê zadra¿nienia. Nie zabrak³o ich tak¿e tutaj. Do podzia³u by³a kwota niebanalna: 150 000 z³! Je¿eli wszystko zostanie dobrze zaopiniowane na marcowym zebraniu Senatu PG, to w³anie tym funduszem bêdzie zarz¹dza³ SSPG w tym roku. Pieni¹dze te zasil¹ kasy
WRS-ów, pójd¹ m.in. na dzia³alnoæ organizacji studenckich, na
imprezy itp. Jeli SSPG otrzyma kwotê wiêksz¹ (lub mniejsz¹), to
odpowiednio roz³o¿y siê ona wg rozrachunku pocz¹tkowego.
Martwiæ siê mog¹ jedynie organizacje, które nie rozliczy³y siê z
samorz¹dem z odpowiednich dokumentów za rok ubieg³y. Otó¿
one nie dostan¹ w tym roku dotacji. Tak¹ w³anie uchwa³ê podj¹³
Parlament. Sam jako jedyny g³osowa³em przeciwko tej uchwale  komentuje Pawe³ Nadolny, przewodnicz¹cy Prezydium Zjazdu   poniewa¿ uwa¿am, ¿e tego rodzaju sprawy powinny byæ
rozwa¿ane osobno. Niektóre organizacje robi¹ du¿o udanych imprez i czasami nie zd¹¿¹ wszystkiego za³atwiæ w wietle prawa.
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£ukasz Wroczyñski
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Agnieszka Wroczyñska, studentka Akademii Medycznej
(Wszystkie zdjêcia autorów)

Samorz¹d poza tym wprowadzi³ poprawki do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom PG. Osoby, które
dotychczas do podania o stypendium socjalne dorzuca³y zawiadczenie o zarobkach rodziców wydawane przez zak³ady pracy, bêd¹
zobowi¹zane, na polecenie Komisji Stypendialnej, do okazania
dokumentu dodatkowego. Mo¿e to byæ PIT za ca³y rok. Komisja
nie zawsze musi prosiæ o ten papierek, mo¿e porównaæ z³o¿one
dokumenty z tymi, które towarzyszy³y podaniu o akademik. Ci,
którym siê wiod³o dobrze, lecz z jakiego powodu ich sytuacja
materialna nagle siê pogorszy³a, zawsze  mimo wysokiego dochodu na rozliczeniu PIT  mog¹ wyst¹piæ o jednorazow¹ zapomogê losow¹.
Kilku szczêliwców obsadzi³o tak¿e wolne posadki. Samorz¹d m.in. wybra³ nowego cz³onka Senatu PG i uzupe³ni³ sk³ad
Komisji Rewizyjnej, która to kontroluje dzia³ania SSPG (tak¿e
jego rachunki i wydatki!).
Na koniec roku akademickiego bêdzie mo¿na oceniæ, czy nasi
koledzy zainwestowali pieni¹dze w ciekawe przedsiêwziêcia i
imprezy. Tymczasem pozostaje nam czekaæ na majowe rozrywki...
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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