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Od tego czasu odbyło się już kilkadziesiąt 
ciekawych spotkań na najróżniejsze tematy. 
Wśród celów realizowanych przez Fundację 

Po sąsiedzku….  
Małopolski 

Uniwersytet  
dla dzieci

warto podkreślić umożliwienie stałego kontak-
tu dzieciom i młodzieży właśnie z obszarów 
i środowisk oddalonych od ośrodków akade-
mickich z autorytetami naukowymi, dążenie 
do podnoszenia ich poziomu wykształcenia, 
tworzenia i wyrównywania szans edukacyj-
nych, możliwości rozwoju i samorealizacji1.

Można dodać, że, jak wynika z badań wy-
konanych przez absolwentkę UEK2 (to jeden 
z przykładów naszej współpracy), Małopolski 
Uniwersytet dla Dzieci te cele realizuje. Uczest-
niczący w badaniach rodzice wskazywali, że 
dzieci dzięki zajęciom na Uniwersytecie roz-
wijają swoje zainteresowania, lepiej potrafią 
wykorzystać wiedzę już posiadaną, lepiej ko-
munikują się z innymi, wykazują większy po-

1   Korzystałam z informacji zawartych na oficjalnej stronie 
internetowej Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

2   Agnieszka Grzechnik „Projekty edukacyjne – uniwersytety 
dzieci – jako narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego 
dzieci i młodzieży”, praca magisterska napisana pod kie-
runkiem prof. A. Karwińskiej.

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci 
funkcjonujący w Chrzanowie jest 
trochę nietypowy. Powstał nie 
w wielkim mieście, nie przy uczel-
ni wyższej, działa jako organizacja 
pozarządowa prowadząca dzia-
łalność non profit. Wszystko za-
częło się w Trzebini, w 2008 roku, 
od spotkania z profesorem Ry-
szardem Tadeusiewiczem, który 
na komputerach zna się jak mało 
kto, a dodatkowo potrafi o nich 
ciekawie opowiadać. Ten pierw-
szy wykład nosił tytuł: „Czy kom-
putery potrafią myśleć?” i zgro-
madził ponad setkę najmłodszych 
studentów z Chrzanowa, Trzebini 
i okolic.

Co zrobić, aby wybić się przed nich? Aby 
uciec na którymś z zakrętów, pozostawiając ich 
w tyle? Co zrobić, aby być najlepszym, niedo-
ścignionym i bezpiecznym o swoją przyszłość? 
Trzeba zrobić coś, co wychodzi poza standardy 
normalnego myślenia. Trzeba włączyć bieg, któ-

rego nie ma w skrzyni biegów.... Trzeba zrobić 
coś, czego nie ma w naszej umowie o pracę. Coś, 
czego nigdy nie było w ośmiu godzinach naszego 
dnia pracy, tworząc tym samym wartość dodaną 
i przewagę konkurencyjną...  Trzeba spojrzeć na 
uczelnię jak na własną firmę – jak na firmę, której 
jesteśmy właścicielem. Trzeba robić coś dobrego 
dla uczelni, coś, co nie przyniesie mi bezpośred-
nich korzyści, coś, co nie jest moim obowiązkiem 
służbowym, coś, czego nie zlecił mi przełożony 
– coś ekstra. Jeśli większość z nas tak zrobi, osią-
gniemy przewagę konkurencyjną, dyplom UEK 
będzie miał coraz większą liczbę, będziemy ge-
nerować coraz większą ilość dobrych absolwen-
tów, i coraz większe dochody. A to w oczywisty 
sposób przełoży się na jeszcze większe podwyżki, 
awanse i polepszenie komfortu pracy. W ten spo-
sób można zobaczyć, jak bezinteresowne i spo-
łeczne działanie na rzecz naszej firmy po prostu 
się opłaca! Dlatego właśnie tworzymy niefor-
malną elitarną grupę pracowników, sympatyków 

i absolwentów UEK, którzy robią coś dla uczel-
ni, co nie przynosi im bezpośrednich korzyści 
i wykracza poza obowiązki zawodowe i polece-
nia przełożonych. Nazwa: AKTYWNI UEK. Hasło: 
NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO!

Kogo nie obejmuje ta grupa? Osób, które 
na wszystkim co robią dla UEK, chcą zarabiać 
i w odpowiedzi na propozycję zrobienia czegoś 
dla UEK pytają: będzie za to dodatek, nagroda 
czy umowa o dzieło?

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur 
bądź wskazywanie pracowników Uczelni, któ-
rzy zasługują na miano członka Aktywnych UEK  
(e-mail: gazeta@uek.krakow.pl). Ich sylwet-
ki, wraz z krótkim opisem „nadobowiązkowej” 
działalności, publikować będziemy na łamach 
„Kuriera UEK”.

Łukasz Salwarowski 
– inicjator projektu „Aktywni UEK”, 

dyrektor Kancelarii Rektora UEK

aktywni Uek
Jest oczywistym, że każda firma czy 
instytucja rozwija się dzięki dobre-
mu produktowi lub usłudze, która 
zaspokaja potrzeby klienta. Nie da 
się tego osiągnąć bez kompetent-
nych, zaangażowanych pracowni-
ków i dobrej strategii rozwoju. To 
oczywiste, więc wie o tym każdy 
nasz konkurent. W czołówce pol-
skiego peletonu jedziemy więc z in-
nymi uczelniami wyższymi, z który-
mi rywalizujemy na rynku... 

JANUSZ STRZElECKI, 
portier w Budynku Głównym Uczelni, profesjonalny, serdeczny, życzliwy 
i uczynny. Zwraca uwagę nie tylko rzetelnym wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zajmowanego stanowiska, ale też działalnością wykracza-
jącą poza służbowe powinności, z zaangażowaniem wspiera promocję 
Uczelni. 

„Wychodzę z założenia, że każdy student jest naszym pracodawcą. 
Z przyjemnością udzielam informacji nie tylko obecnym studentom, ale 
i młodzieży zainteresowanej podjęciem studiów na naszej Uczelni. Uwa-
żam, że powinniśmy dbać o jednych i o drugich, zwłaszcza w warunkach 
wzrastającej konkurencji na rynku szkół wyższych. Wszystkim zaintereso-
wanym studiami na naszej Uczelni rozdaję informatory dla kandydatów na 
studia, udzielam informacji tak, żeby dobrze wspominali pierwszy kontakt 
z naszym Uniwersytetem. Nic mnie to przecież nie kosztuje, a dla osób, 
zwłaszcza spoza Uczelni czy Krakowa, jest cenne…” – mówi pan Janusz.

AlA M. KUCHARCZYK,
na co dzień starszy księgarz w Wydawnictwie UEK, z potrzeby serca – 
mocno zaangażowana w pomoc charytatywną, inicjatorka prowadzonej 
na Uczelni akcji zbierania zakrętek.

Zapytana kiedyś o powody zaangażowania w tę akcję powiedzia-
ła: „Niestety nie mam swoich dzieci, a widząc dookoła biedne, chore 
maluchy – chcę im pomóc… Nic mnie to nie kosztuje. Ogromnie mnie 
cieszy świadomość, że się udaje, nawet gdyby to miało być najmniejsze 
kółeczko do wózka… Nie widzę nic wielkiego w tym, co robię. Ja tylko 
zbieram śmieci! Gromadzę to, co inni przynoszą. A koleżanki nazywają 
mnie Zakrętką”.
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Uniwersytet dziecięcyUniwersytet dziecięcy

Profesor Wanda sułkoWska 
Od ponad trzydziestu lat prowadzi pracę naukową i dydaktyczną. Realizuje przy tym wiele za-

dań istotnie wykraczających poza obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk i sprawowanych 
funkcji. Jest rzadkim przykładem wytrawnego pedagoga i oddanego sprawom młodzieży wychowaw-
cy, potrafiącego zaszczepić w młodzieży zapał i pasję odkrywania i zdobywania wiedzy. Od kilku lat 
zaangażowana jest w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. 

Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest autorem kilkunastu książek i monografii, ponad 100 
artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem wielu prac dyplomowych i dok-
torskich. 

nasi wykładowcy

ziom kreatywności, lepiej radzą sobie z formu-
łowaniem własnych ocen i opinii. Uniwersytet 
w Chrzanowie należy do europejskiej sieci uni-
wersytetów dziecięcych EUCU.NET i aktywnie 
uczestniczy w międzynarodowym programie 
rozwoju projektów edukacyjnych.

Każdy słuchacz Uniwersytetu otrzymuje in-
deks z piękną żółtą okładką, w którym zbiera po-
twierdzenia uczestnictwa w wykładach. Ale ten 
indeks to także ciekawa książeczka do czytania – 
przedstawiono w niej kilkanaście portretów pol-
skich i zagranicznych uczelni. Jest z czego wybie-
rać – może studenci Małopolskiego Uniwersytetu 
będą w przyszłości studiować w Cambridge? Albo 
w Massachusetts Institute of Technology?

Na razie ci, którzy chcą, mogą zdobyć ty-
tuł licencjata Małopolskiego Uniwersytetu dla 
Dzieci. Nie jest to jednak łatwe, trzeba wybrać 
ciekawy temat, zebrać materiały, przygotować 

rozprawkę, prezentacje multimedialną, film… 
i wreszcie poddać się ocenie.  

Współpraca naszego Uniwersytetu Dziecię-
cego z Małopolskim Uniwersytetem dla Dzieci to 
m.in. wymiana wykładowców. Ostatnio profesor 
W. Sułkowska zaprezentowała młodym studen-
tom w Chrzanowie odpowiedź na pytanie „Jak się 

zarabia pieniądze”. Wykład się podobał, a kilko-
ro słuchaczy przedstawiło swoje rysunkowe ko-
mentarze. Teraz planujemy poszerzanie współ-
działania… ale o tym innym razem.  

prof. anna karwińska
 – pełnomocnik rektora ds. uniwersytetu 

dziecięcego uek

Pytanie Jak być przedsiębiorcą 
uczciwym, a zarazem odnoszącym 
sukces? nie należy bezsprzecznie 
do prostych. Skąd zatem taki wła-
śnie tytuł wykładu w ramach Uni-
wersytetu Dziecięcego UEK? 

Po pierwsze dlatego, że – idąc za wska-
zówką filozofów – nie sposób nie zauważyć, 
że zadaniem człowieka myślącego jest pyta-
nie. Postawienie pytania jest bowiem dowo-
dem świadomości spostrzeżenia problemu. Im 
trudniejsze pytanie, tym większa szansa na 
znalezienie istotnej odpowiedzi. Poprzez zada-
wanie odpowiednich pytań stajemy na począt-
ku drogi poznania tego, co istotne, a więc sie-
bie samego, drugiego człowieka, otaczającego 
świata oraz praw nim rządzących. Zadając py-
tania o otaczającą nas rzeczywistość, lepiej ją 
poznajemy, a lepiej poznając, możemy na nią 
wpływać i kształtować zgodnie z przekonaniem 
Franciszka Bacona, który głosił, że wiedza to 
potęga, tym samym otwierając drzwi do eu-
ropejskiego rozwoju nauki. Natomiast, zadając 
zasadnicze pytanie etyczne: jak żyć?, budujemy 
siebie jako istotę myślącą i świadomą. Mówiąc 
językiem Sokratesa – budujemy człowieka we-
wnętrznego, świadomie kształtującego swoje 
umiejętności oraz postawę moralną. A ta wła-
śnie postawa moralna jest – jak sądzą myśli-
ciele – kwintesencją istoty ludzkiej. Dlatego też 

Jak być  przedsiębiorcą 
UczciwyM i odnoszącyM 
sUkcesy?

powinniśmy uczyć młode pokolenie od najmłod-
szych lat, co to jest postawa moralna, a przede 
wszystkim, jak rozumieć uczciwość w życiu 
społecznym.

Po drugie, skoro działalność gospodarcza 
– jak sądzi Hans Jonas – zawładnęła współcze-
śnie przestrzenią działania istotnego, to tym 
bardziej w tej sferze nie może zabraknąć per-
spektywy etycznej. W związku z tym, że działal-
ność gospodarcza nastawiona jest na realizację 
interesu jednostkowego, charakteryzującego 
się dbałością o własny sukces, a jego realizacja 
czasami prowadzi do wyeliminowania społecz-
nie uznanych norm etycznych (zgodnie z makia-
weliczną zasadą: cel uświęca środki), połączenie 
przedsiębiorczości z etycznym (w rozumieniu 
społecznym) działaniem staje się problemem 
kluczowym dla współczesnej rzeczywistości 
społecznej, a zatem tytułowe pytanie aż samo 
prosi się w naszych realiach o postawienie. 

Jak jednak o tych bardzo złożonych pro-
blemach rozmawiać z dziećmi, aby nie popaść 
w tak zwane moralizatorstwo, które jako doro-
śli mamy zwyczaj uprawiać.

Podczas wykładu w grupie młodszych słu-
chaczy (6–9 lat) postanowiłam, idąc tropem 
filozofów, zacząć od zadania dzieciom kilku 
istotnych dla omawianego problemu pytań. Na 
początek: Jak można w dzisiejszych czasach 
zdobyć majątek? Kto to jest przedsiębiorca? 
Co oznacza sukces w biznesie? Potem dzieci 
oglądnęły na slajdach krótką bajkę (jedną z ulu-
bionych mojej najstarszej wnuczki Weroniki, 
która lubi bardziej zabawę samochodzikami niż 

lalkami) o wyścigach samochodowych, podczas 
których do mety jako pierwszy dojechał samo-
chodzik czerwony, gdyż jak sam mówił przed 
wyścigiem: Kto chce być asem, ten uczciwie 
musi pokonać trasę. Po bajce dzieciom zostało 
postawione fundamentalne pytanie: Co to zna-
czy być uczciwym? I tu, jak to bywa z dziećmi, 
zaskoczyły mnie, bowiem bez specjalnego trudu 
potrafiły opisać te zachowania, które nie można 

nazwać uczciwymi oraz sformułować (oczywi-
ście w języku dziecięcym) podstawowe warunki 
bycia uczciwym. Nie nastręczało im też spe-
cjalnych trudności kolejne, jeszcze trudniejsze 
pytanie: Dlaczego zatem bycie uczciwym jest 
czasami trudne? Bez większego problemu po-
dały powody owej trudności, a nawet potrafiły 
odpowiedzieć na – jak mi się wydawało wcze-
śniej – nazbyt trudne pytanie dla tego wieku: 
Czym jest pokusa? Wskazuje to na naturalną 
świadomość moralną najmłodszych oraz dość 
wyraźną internalizację zasad moralnych. Jednak 
po wykładzie, kiedy rozmyślałam o tym wszyst-
kim, nawiedziła mnie nieco smutna konstatacja, 
dlaczego wraz z dorastaniem dzieci tak natural-
na u nich świadomość moralna z czasem potra-
fi gdzieś wyparować... 

Nieco inaczej zaplanowany został wykład 
dla starszych słuchaczy (9–13 lat). Tu zadałam 
im nieco inne pytania: Skąd się wzięła etyka 
i kiedy powstała? Czy znają jakichś twórców 
etyki? Gdzie spotykamy się z etyką? a także: 
Kiedy powstał biznes i na czym polega? Czy 
słyszeli o etyce biznesu, kiedy powstała i jaka 
jest jej rola? Na kanwie definicji etyki biznesu 
słuchaczom został przedstawiony problem za-
trudniania przez duże korporacje (lub ich do-
stawców) dzieci w krajach słabo rozwiniętych. 
Uczestnicy wykładu zobaczyli zdjęcia oddające 
warunki pracy dzieci oraz dwa fragmenty filmu 
o swoich pracujących rówieśnikach, a także 
usłyszały historię listu dziewczynki, pracującej 
przy produkcji dżinsów, który umieściła w kie-
szeni szytych przez siebie spodni i w ten spo-
sób dotarł on do europejskich dziennikarzy. Na 
zakończenie młodzież zapoznała się z krótkim, 
ale niełatwym (jeśli chodzi o zawarty w nim dy-
lemat) studium przypadku. 

Czekoladki dla królowej

Pan Cudbury stanął przed naprawdę trud-
nym dylematem etycznym, kiedy królowa Wik-
toria złożyła u niego zamówienie na wysłanie do 
każdego z jej żołnierzy w Południowej Afryce 
ozdobnej tabliczki czekolady. Problem polegał 
na tym, że Cudbury był znanym i gorącym prze-
ciwnikiem wojny burskiej, z drugiej strony za-
mówienie oznaczało pracę i zysk dla firmy. 

Młodzieży w związku z tym studium posta-
wione zostały dwa pytania: 

 Czy Pan Cudbury powinien przyjąć zamó- Î
wienie od Królowej Wiktorii pomimo swego 
sprzeciwu wobec prowadzonej przez Wielką 
Brytanię wojny w Afryce?
 Czy masz pomysł na znalezienie rozwiąza- Î
nia, które pozwoliłoby w tej sytuacji Panu 
Cudbury na realizację celu ekonomicznego 
przy jednoczesnym niełamaniu własnych za-
sad etycznych? 
I znowu młodzi zaskoczyli mnie liczbą i róż-

norodnością pomysłów, w kwestii rozwiązania 
dylematu Pana Cudburego. 

Wprawdzie prowadzenie wykładu dla dzieci 
nie jest tak proste, jak dość powszechnie się 

wydaje, jest bowiem poważnym wyzwa-
niem pedagogiczno-metodologicznym, jed-
nakże napawa większym optymizmem niż 
niektóre wykłady ze studentami.

PS Pragnę podziękować dr Katarzynie 
Kwarcińskiej z Katedry Socjologii za pomoc 
w poprowadzeniu obu wykładów, a przy 
okazji wszystkim ekonomistom polecam 
refleksję nad dylematem, przed jakim sta-
nął Pan Cudbury.

Janina filek
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wArtO wiedzieĆ

anna karwińska

R o z M o W Y  z  P u s z k i e M

o ekologicznych 
śladach

Więcej rozmóW z Puszkiem można 
znaleźć W książce anny karWińskiej 
„rozmoWy z Puszkiem o Wyobraźni, 
Przyjaźni i rozumieniu innych”, 
WydaWnictWo Wam, krakóW 2010.

Uniwersytet dziecięcy

– Okropnie to wygląda – powiedziała ponu-
ro Wełniczka. 

– Ohydnie – zgodził się Druciak, patrząc na 
pustą ulicę. Silne podmuchy wiatru rozwiewa-
ły strzępki kolorowych śmieci. Jaskraworóżowa 
reklamówka zawisła na gałęzi drzewa, dołem 
przelatywało kilka następnych. Obok niskiego 
krzaka leżały kolorowe butelki plastikowe.

– Co za śmietnik! – Alicja odwróciła się od 
okna – a w ogóle to skąd się wzięły te wszyst-
kie odpadki?

– No jak to skąd? – powiedziałam z po-
czuciem winy. Idź do kuchni i zobacz, ile tam 
jest plastikowych siateczek po zakupach. A kto 
się upierał w sklepie, żeby kupić sok w pudełku, 
a nie w szklanej butelce?  

– No…– zaczęła Alicja
– Właśnie – powiedziałam srogo – i tak 

zwiększamy swój ślad ekologiczny. Wstyd!
– Jaki ślad? Ja nie zostawiam żadnych śla-

dów! – oburzył się Puszek. – Zapomniałaś, że ja 
jestem cały z wyobraźni?

– Ale tu chodzi o coś innego. Ślad ekolo-
giczny to taka miara. Mierzymy, jak dużo po-
wierzchni ziemi i ile wody potrzeba, żeby wy-
produkować to, co jest nam potrzebne i potem 
jeszcze pozbyć się odpadów.

– No to jaki jest ten ślad? – zainteresowała 
się Wełniczka. – Na przykład Alicji albo twój?

– Zaraz, zaraz – zajrzałam do komputera 
– jak często jem mięso? Jak daleko jeżdżę na 
wakacje? Czy używam jednorazowych reklamó-
wek? W jakich opakowaniach kupuję produkty? 
Czy segreguję śmieci?… Czekajcie! O, już jest! 
3,8 globalnego hektara.

– To chyba strasznie dużo – zmartwił się 
Puszek. – Skąd weźmiesz tyle hektarów? Nie 
starczy ci pieniędzy!

– No, nie jest tak najgorzej. Średnio dla Pol-
ski ten ślad wynosi 4,3 globalnego hektara… No, 
ale nie jest też najlepiej. Bo na Haiti to tylko 
0,7… Tylko że Haiti jest bardzo biedne.

– A gdzie najwięcej? –zainteresował się 
Druciak.

– Zjednoczone Emiraty Arabskie – przeczy-
tała Alicja, patrząc mi przez ramię. – Tam to 

– To ja nie będę brała w sklepie tych sia-
tek plastikowych – powiedziała Alicja. Dosta-
łam taką śliczną torbę lnianą. I mogę zakręcać 
wodę, jak myję zęby. 

– To już coś – przyznałam. – Ja mam 
wszystkie żarówki energooszczędne. A wczoraj 
wzięłam w sklepie inną siatkę.

– Bio-de-gra-do-wal-ną – przeczytała Za-
kładka. – To znaczy, że co?

– No, to znaczy, że zniknie po jakimś cza-
sie, nie będzie trwała przez setki lat jak te inne. 

– A ja jestem w pełni ekologiczna – po-
chwaliła się Irati, wygładzając swoją spódniczkę 
z trawy. – Nie zostawię żadnego śladu. Nie tak 
jak ta… Barbi.

– A ja jestem z tego… No… z odzysku – po-
wiedział Niciak. I też jestem ekologiczny. Praw-
da? 

aż ponad 10 globalnych hektarów. Może mają 
wszystko plastikowe? I strasznie kolorowe opa-
kowania! Jedzą tylko chipsy i mięso. I latają po 
wszystko samolotami… I pewnie nie segregują…

– No może nie tak dokładnie, ale rzeczywi-
ście w bogatszych krajach ten ślad ekologiczny 
jest większy.

– Chyba cięższy – powiedział Puszek. – To 
chodzi o to, że taki wielki, ciężki wielkolud staje 
na ziemi i zostawia ślad na tych… hektarach.

– O, to ja narysuję takiego wielkoluda – 
ucieszyła się Alicja. – Przyda mi się ten pomysł 
na plakat do szkoły. Dzięki, Puszku! Będzie cały 
plastikowy i będzie strasznie śmiecił. I nie bę-
dzie oszczędzał ani wody, ani elektryczności! 
A może będzie jeździł wielkim samochodem? – 
muszę pomyśleć. 

– No, ale właściwie to co się powinno ro-
bić, żeby było lepiej? – zapytała Irati. Sama mó-
wisz, że w bogatych krajach ślad jest większy. 
A przecież nikt nie chce być biedny!

– Ale gdyby wszyscy tak postępowali jak 
mieszkańcy Emiratów, to potrzebowalibyśmy 
kilku planet do życia. A mamy tylko jedną! I to 
bardzo już zaśmieconą i zanieczyszczoną. 

może sPraWdzisz, jaki 

zostaWiasz ślad ekologiczny? 

Poszukaj W internecie 

sPecjalnego kWestionariusza 

i Przekonaj się. a jak Wyglądał 

Plakat alicji? może sPróbujesz 

narysoWać Własny?

20 marca br. w Sali Senackiej UEK 
miała miejsce piąta odsłona cyklu 
Spotkań ze Wschodem – wyda-
rzeń organizowanych przez Kate-
drę Nauk Politycznych i Koło Nauk 
Politycznych „Homo Politicus”. Tym 
razem prelegentem był Zbigniew 
Pawlak, podróżnik i wykładow-
ca, który bazując na własnych do-
świadczeniach, przybliżał słucha-
czom specyfikę ogarniętego wojną 
Afganistanu. 

Afganistan od wielu lat jest obszarem, na 
którym toczą się ciągłe konflikty. Zbigniew 
Pawlak starał się od samego początku ukazać 
inne oblicze Azji. Nie z perspektywy politycznej, 
a czysto ludzkiej. Sam przez wiele lat mieszkał 
na Wschodzie, w krajach byłego Związku Ra-
dzieckiego i miał możliwość przyglądania się 
specyfice tamtejszej ludności, poznawania ich 
kultury, uczestniczenia w tworzeniu przez nich 
nowej rzeczywistości w wolnych państwach. 
Sam zresztą zamiast określenia „były obszar 
ZSRR” woli mówić o krajach położonych na Jed-
wabnym Szlaku. 

Opowiadając o samym Afganistanie, po-
dróżnik przypominał, że wojna toczy się na jego 
ziemiach już od trzydziestu lat – dla niektórych 
jego mieszkańców to całe życie, nie znają inne-
go świata. Stolica, Kabul, położona u stóp gór, 
jest zniszczona. Sowieci opuszczając Afgani-
stan w 1989 r. zabrali wszystko, co mogli. Po 

ich interwencji zniszczona została także ekolo-
gia kraju. Mudżahedini „wyzwolili” kraj od Armii 
Radzieckiej, ale de facto narzucili Afgańczykom 
nowy reżim; wśród mieszkańców jest do tej 
pory temat tabu. 

Pawlak często podkreślał, że nieraz był 
szczerze zaskoczony umiejętnością ludzi do 
budowania normalnego życia w obliczu nieusta-
jącej wojny. Im wyżej w górach znajdowały się 
ich domy, z tym trudniejszymi warunkami mu-
sieli się zmagać; nie ma tam prądu, ani wody. 
Również w paśmie Hindukusz można spotkać 
ludzkie siedziby, mimo że w zimie panują tam 
ekstremalne warunki (do -40°C); ludzie tam są 
bardzo gościnni, a warto zauważyć, że dotyczy 
to również walczących tubylców. Prelegent za-
znaczył też, że ludzie walczą ze środowiskiem, 
ale wiedzą, jak to robić – wiele razy widywał 
(a goście spotkania mieli okazję podziwiać na 
zdjęciach) zbocza wzniesień pokryte tarasami. 

obrazy z życia 
w afganistanie

Podróżnik poświęcił dużo czasu na przed-
stawienie mentalności ludzi Wschodu, tak róż-
nej od naszej. Mówił o tym głównie w kontek-
ście zaskakującej wręcz gościnności, z którą się 
spotykał. Dla gospodarzy gość jest najważniej-
szy, nie liczą się z ponoszonymi kosztami, mimo 
ciężkich nieraz warunków, w jakich sami żyją. 
Na pomoc mogą też liczyć walczący w górach 
talibowie. Ważne miejsce w społecznościach 
lokalnych, inaczej niż na Zachodzie, zajmują 
ludzie starsi, którzy „przeżyli już swoje życie”; 
błogosławią oni poczynaniom młodych, wyraża-
ją swoje zdanie. Samo społeczeństwo jest bar-
dzo podzielone. Tak ze względu na płeć (kobiety 
w Afganistanie okrywają się burkami), jak i et-
nicznie. Wielu ludzi ciągle żyje w obozach dla 
uchodźców, próbując kolejny raz odbudować 
zniszczone w walkach osiedla. Ich dzieci muszą 
pracować, jednak dzięki staraniom wielu osób 
i organizacji umożliwia się im również edukację. 
Oprócz wiedzy teoretycznej uczy się je także, 
jak przetrwać w trudnych warunkach wojny, 
jak nie dać się wciągnąć w handel narkotyka-
mi i bronią czy prostytucję. Organizacje poza-
rządowe zajmują się tam również tworzeniem 
miejsc pracy i budową studni, a ludzie zaanga-
żowani, często bardzo młodzi, pochodzą z ca-
łego świata. 

Ciekawym faktem przedstawionym przez 
prelegenta okazał się fenomen ogromnych do-
mów weselnych, sąsiadujących nieraz z ruinami 
innych budynków. Wesele bowiem trwa w Afga-
nistanie kilka dni i jest ogromnym wydarzeniem, 
jako że ślub łączy węzłem nie tylko narzeczo-
nych, ale i całe ich rodziny. Jest też wyrazem 
tęsknoty mieszkańców Afganistanu za zwy-
czajnym życiem, bo – jak podkreślał Zbigniew 
Pawlak – to też normalny świat normalnych lu-
dzi z takimi samymi marzeniami, pragnieniami. 
Różnicą jest tylko to, że trwa tam wojna. 

Joanna Kmiecik 
– Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”


