CZACKA DROGA NA SZEROKI ŚWIAT
Samolot na pasie startowym. Wysłuchuję ostatnich komunikatów bezpieczeństwa pasażerów
w czasie lotu, silniki już pracują. Maszyna nabiera tempa, jej pęd wciska w fotel, a samolot niczym pocisk wystrzela w powietrze. Ten właśnie moment przyprawia mnie o przyjemny skurcz ekscytacji
w brzuchu. Pomimo zatkanych wskutek zmiany ciśnień uszu, po udanym starcie usłyszeć można odetchnienie ulgi pośród współpasażerów. Zamykam oczy, staram się oswoić z niecodziennym uczuciem
lekkości, które mi towarzyszy.
Gdy tylko jest to możliwe, ludzie dookoła wstają, chcąc koniecznie sięgnąć do schowka nad
swoimi głowami do bagażu podręcznego lub idą za potrzebą do mikroskopijnej kabiny WC.
W przejściu między siedzeniami biegają niemogące usiedzieć dzieciaki. Jednocześnie stewardessy zaczynają serwować gorące napoje czy inne przekąski. Całe to zjawisko można opisać tylko jednym słowem - chaos.
I tylko czekam na to, aż pilot ogłosi, że wchodzimy w stan turbulencji. Wtedy wszyscy potulnie wracają na swoje miejsca, a wstrząsy maszyny powodują chwilowy spokój na pokładzie.
Wyglądam przez okienko, jesteśmy nad chmurami.
Ten właśnie lot jest życiem w pigułce - chwilami chaotyczny, jednak pełen niezwykłych wrażeń.
Pozostaje tylko zadać pytanie, gdzie lecimy.
/Maria Łomiak, redaktorka naczelna
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ILE NASZEGO PODRÓŻOWANIA W PODRÓŻOWANIU?
Jak najwięcej. Żeby tylko zobaczyć wszystkie ważne miejsca, które są zaznaczone w przewodniku, skosztować lokalnego jedzenia, najlepiej w barach turystycznych, gdzie za pomocą specjalnej oferty człowiek zna już całą kuchnię wybranego kraju. W międzyczasie poznać ludzi - bardzo często przyjezdnych, niemających z danym miejscem za wiele wspólnego. Kupić pamiątkową koszulkę, która zazwyczaj i tak okaże się bardziej pamiątką z chińskiej fabryki niż wybranego miejsca, ale przynajmniej
widać, że kochamy Nowy Jork. Czy gdzieś nie zniknęła idea podróżowania, zabita przez bardziej krzykliwą siostrę, turystykę?
Oceany zdjęć, tysiące bardzo podobnych ujęć godnych pozazdroszczenia widoczków. Gotowe,
by w zimowy wieczór przyrządzić ciepłą herbatę, włączyć komputer i znaleźć się w zupełnie innym
miejscu. Na ich przegląd nie starczy czasu, bo zawsze znajdzie się coś ważniejszego do zrobienia, ale
świadomość, że je mamy daje poczucie władania czasem, zatrzymania chwili, wygrania z czymś,
co przecież już przeminęło. Na portalach społecznościowych zamieszczamy przynajmniej jedno zdjęcie, sugerujące, że właśnie znaleźliśmy raj na Ziemi, czy to w Polsce, czy za granicą, wszyscy mogą dowiedzieć się, że właśnie jedliśmy Najlepszy Włoski Makaron, a jeżeli chcemy skosztować Prawdziwej
Polskiej Kuchni, to nigdzie indziej, jak tam, gdzie znaleźliśmy się dzisiaj. Zdjęcie tworzą niepodrabialną
pamiątkę po wyjeździe, ale może czasami warto zredukować ich ilość na rzecz tego, co naprawdę widzimy, na rzecz tego, żeby nie wyglądać jak kolejny turysta, który przyjedzie, zrobi zdjęcie i zapomni,
a stać się tym, który będzie wiedział i zapamięta.
Nie oszukujmy się, w przeciągu krótkich wyjazdów nie możemy poznać mieszkańców danego
miejsca na tyle, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, utworzyć głębszą relację, zawsze jednak jest czas na to,
żeby nie być nieuprzejmym turystą, który wyjechał i któremu się należy; który wróci i będzie opowiadał, jak bardzo nieudolnie został obsługiwany, jak to wszystko jest przereklamowane, jak przepłacił
i jak nie zamierza złamanego grosza zapłacić więcej na tego typu wycieczkę. Nie możemy nazwać wyjazdu podróżą, gdy zamiast odkrywać inną kulturę, skazujemy ją na ciągłą negację przez porównanie
do naszej. Najgorsze jest jednak to, że jak to w życiu bywa, najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy
wiedzą najmniej, doświadczyli najmniej. Wczasowicz, który wyjechał na wakacje w ramach oferty all
inclusive, w zasadzie nie widział za wiele poza hotelowym basenem i restauracją, jest później pierwszym, który może opowiedzieć nam, jak bardzo nie poleca tamtego kraju. Z podróżowaniem nie
ma to jednak za wiele wspólnego.
Ad rem, bądźmy świadomi. Bądźmy obywatelami świata, którzy mają oczy otwarte, a spostrzeżenia poddają analizie, zanim wygłoszą teorie. Podróżujmy, by wiedzieć więcej, by zapamiętać rzeczy,
których nie znajdzie się w przewodniku. Wykorzystujmy podróż jako intelektualną rozrywkę, nie tylko
zbiór ładnych obrazków. Bo co z tego, że byliśmy gdzieś poza miejscem naszego zamieszkania, jeżeli
nie zauważyliśmy zmiany?
Podróżujmy, bo podróże kształcą, ale tylko wtedy, gdy sami tego chcemy.
/Małgosia Witalis
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BŁĘKITNE LODOWCE, ELFY I ŚNIEG,
czyli rozmowa z mieszkającym na Islandii Marcinem Grzybem
Alicja Grzyb: W jaki sposób po raz pierwszy trafi- jesteśmy więc drugą najliczniejszą nacją na wyłeś na Islandię?
spie.
Marcin Grzyb: Po pierwszym roku studiów wziąłem udział w wymianie studenckiej „Erasmus”.
Część moich znajomych jechała do Niemiec albo
Hiszpanii, ale ja wolałem pojechać w jakieś nietypowe miejsce. Na stronie internetowej swojej
uczelni przeczytałem wiele pozytywnych opinii
na temat uniwersytetu w Rejkiawiku. Uznałem,
że może być to ciekawa przygoda i zgłosiłem się.
Ostatecznie, spędziłem wtedy na Islandii pół roku.
AG: Co okazało się dla Ciebie największym zaskoczeniem?
AG: Po zakończeniu wymiany wróciłeś do Polski
i obroniłeś licencjat. Kilka miesięcy temu zdecyMG: Prawdopodobnie to, że wcale nie jest tutaj dowałeś się jednak ponownie polecieć na Islanaż tak zimno. Pogoda jest deszczowa i wietrzna, dię. Co miało wpływ na taką decyzje?
ale temperatura rzadko spada poniżej zera. Latem
utrzymuje się maksymalnie ok. 15 stopni, nato- MG: Zaproponowano mi tutaj ciekawą posadę.
miast zimy są nawet cieplejsze niż w Polsce.
Aktualnie pracuję w firmie zajmującej się przygotowaniami i organizacją wycieczek turystycznych.
Co roku na Islandię przylatuje wielu obcokrajowców, ciekawią ich fiordy, gejzery i lodowce – krajobrazy, których nie można spotkać gdziekolwiek
indziej. Część osób przyjeżdża też tutaj, aby uprawiać różnego rodzaju sporty: rafting, kajakarstwo
morskie, nurkowanie lub jazdę konną. Ta ostatnia
cieszy się szczególną popularnością. Na wyspie
hodowana jest nawet specjalna rasa kuca islandzkiego. Tak zwane islandy są nieco mniejsze
od normalnych koni, a dla Islandczyków stanowią
pewnego rodzaju dumę narodową.
AG: Islandia leży prawie na granicy koła podbieAG: Czy podczas swojego pobytu spotkałeś wielu gunowego. Zimą, w czasie nocy polarnej, słońce
Polaków?
praktycznie nie pokazuje się nad horyzontem.
Musi być ciężko do tego przywyknąć.
MG: Tak. Nie było to trudne (śmiech). Polonia liczy
podobno ok. 8 do 9 tys. ludzi, co stanowi ponad MG: Trzeba znaleźć sobie jakąś dobrą książkę albo
3% całego społeczeństwa. Zaraz po Islandczykach oglądać dużo filmów (śmiech), ale rzeczywiście,
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to bardzo ciężki okres, przynajmniej dla mnie. Jestem na okrągło zmęczony, ciężko jest mi zmotywować się do jakiegokolwiek działania. Zdecydowanie bardziej lubię dzień polarny. Człowiek może
wtedy funkcjonować przez całą dobę. Kiedy chce
ci się iść spać, po prostu zasłaniasz okna i zasypiasz. Oszczędzasz pieniądze na prądzie i żarówkach, a poza tym możesz np. pojechać na wycieczkę w środku nocy.

AG: Jakie masz plany na przyszłość? Czy chciałbyś
zamieszkać na Islandii na stałe?

MG: Nie wykluczam takiej możliwości. Sądzę,
że wszystko jest jeszcze możliwe. Na pewno pozostanę na wyspie przez najbliższy rok, ponieważ
na taki okres podpisałem umowę o prace. Nie
wiem, co zdecyduję potem. Oczywiście tęsknię
trochę
za swoją rodziną i przyjaciółmi w Polsce, ale jest
AG: A co sądzisz o skandynawskiej kulturze? Czy jeszcze wiele niezwykłych miejsc, chciałbym odzetknąłeś się z jakimiś tradycyjnymi zwyczajami? wiedzić. Podróżowanie to dla mnie przede
wszystkim niesamowita przygoda, która pozostaMG: Nie przypominam sobie niczego takiego. Je- wia wspomnienia do końca życia.
dyną ciekawostką jest jedynie fakt, że spora część
Islandczyków wierzy w elfy. Pechowe wydarzenia
13.10.2016r.
np. zepsucie się jakiejś maszyny są zwyczajowo
/Alicja Grzyb
tłumaczone ingerencją złośliwych duchów. Poza
tym, Islandia należy także do najbardziej tolerancyjnych krajów na świecie. Parada równości, obok
świąt narodowych, jest jednym z najhuczniej obchodzonych wydarzeń na wyspie. Dla osób homoseksualnych wyspa stała się już pewnego rodzaju
punktem turystycznym. Duży nacisk kładzie się
też tutaj na równouprawnienie płci. Przykładowo,
po urodzeniu dziecka obydwojgu rodzicom przysługuje dokładnie taki sam urlop macierzyński lub
tacierzyński.
AG: Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w życiu
na Islandii?
MG: Przede wszystkim wysokie ceny i męcząca
pogoda. Przykładowo, w Rejkiawiku od kilku dni
panuje prawdziwa ulewa. W ciągu jednego dnia
spadło ponad 400ml deszczu. Ponieważ część
dróg stała się nieprzejezdna, musieliśmy odwołać
kilka wycieczek.
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GRÜß GOTT!

Kiedy piszę "podróże", myślę "góry". Natomiast od niedawna, kiedy myślę o górach, przed
oczami mam tylko Alpy. We wrześniu w Czackim
zaczynało się szkolne życie po wakacjach; pierwszaki blokowały przejścia, trzecioklasiści szykowali wstępne deklaracje maturalne, a ja ruszyłem w wielogodzinną podróż do Bawarii - krainy
piwa, wspaniałych gór i jeszcze wspanialszych
ludzi.
Zanim jednak o górach...
...trzeba krótko wspomnieć o Monachium.
Większość z Was kojarzy to miasto głównie z Oktoberfestem. Słusznie, każdy powinien choć raz
w życiu uczestniczyć w tej niezwykłej imprezie
(najczęściej powtarzane zdanie przez napotkanych Bawarczyków), podczas której modnie jest
nosić szelki oraz wełniane skarpety do kolan, policja puszcza disco polo z głośników, a po 20-stej

wszyscy przechodnie są nad wyraz pozytywnie
nastawieni do świata. Piwo płynie przez żyły stolicy Bawarii; w jej parkach, na placach, w legendach miejskich. Piwo tworzy tu nawet historię. Ot
przykład monachijskiej opery, która doszczętnie
spłonęła, kiedy próbowano ugasić pożar zapasami piwa z pobliskiego magazynu. To niezwykłe
miasto ma jednak o wiele więcej do zaoferowania. Surfowanie po Izarze? Czemu nie. Okazja dopasowania własnej stopy do numeru buta diabła?
Oczywiście, moja pasowała idealnie.
Dwa spitze
Z żalem opuszczałbym Monachium, gdyby
następnym celem podróży nie były góry. I to nie
byle jakie - Alpy! Po całej Bawarii można bez problemu poruszać się autostopem. Ludzie są tutaj
bardzo pomocni. Nieraz zdarzyło się, że ktoś
nadrobił trasy, byleby podwieźć mnie oraz moich
znajomych w odpowiednie miejsce. Kiedy w ma-
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-łej miejscowości nocowaliśmy w szkole (Niemcy
mieli jeszcze wakacje), lokalny odpowiednik wójta odmówił wzięcia od nas zapłaty, a poznany
po drodze mieszkaniec odwiedził nas wieczorem
tylko po to, by zaoferować nam czajnik i upewnić
się, że mamy wszystko potrzebne do dalszej podróży.
Ga-Pa (Garmisch-Partenkirchen) to miasto,
które można nazwać niemieckim Zakopanem.
Leży ono u stóp Zugspitze (2962 m.n.p.m.), najwyższego szczytu naszych zachodnich sąsiadów.
Zdobywanie tego kolosa rozbiliśmy na dwa dni.
Najpierw doszliśmy do schroniska na wysokości
1300 m.n.p.m. Wtedy po raz pierwszy dotknąłem
Alp i natychmiast mnie one zahipnotyzowały. Ich
majestat, piękno są... trzeba to po prostu zobaczyć na własne oczy! Następnego dnia wyszliśmy
na trasę o 5 rano, co polecam każdemu, szykującemu się do zdobywania Zugspitze. Szlak był wymagający, ale wspaniały. O tej porze spotkaliśmy
może dwie osoby. Natomiast to, co działo się
na szczycie (zaczęło się już przed południem),
to była istna tragedia. Otóż na górę prowadzą
dwa wyciągi; zarówno od strony niemieckiej, jak
i austriackiej (granica pomiędzy Bawarią a Tyrolem), więc poza widokami właściwie atmosfera
była podobna do centrum miasta: tłoczno, głośno, dwie restauracje, pamiątki, a nawet dwa
dźwigi (!) wznoszące powoli kolejne budynki...

wspinaliśmy się dosyć wcześnie, więc mieliśmy
okazję podziwiać wschód słońca. Nie muszę chyba przekonywać, że z miejsca zakochałem się
w całej okolicy. Szczyt? Fenomenalny, magiczny,
kończą mi się przymiotniki. Zero ludzi, krzyż, naga skała, ogromna przepaść i puszka z notesem
na wpisy podróżników.
I tego Wam życzę, drodzy Czackiewicze,
żebyście mieli kiedyś okazję wpisać się do tego
notesu. Grüß Gott!

Zupełnie
inna
atmosfera
panowała
na Birrkarspitze (2749 m.n.p.m.). To właśnie ten
szczyt jest najwspanialszym, jaki miałem przyjemność zdobyć. Znajduje się on w Tyrolu, jest najwyższy w paśmie Karwendel. Z miejscowości
Scharnitz do schroniska idzie się cudowną doliną.
Kto czytał Tolkiena, ten z łatwością ją sobie wyobrazi, kiedy napiszę, że nazwałem ją Gondolinem. Ze schroniska na szczyt prowadził ciężki
szlak. Kozice oraz przepiękny widok na Gondolin
rekompensowały jednak wszelkie trudy. Znowu

| Strona 7 |

/Tymoteusz Ogłaza, ekseksrednacz

CORAZ MNIEJ POLAKÓW STUDIUJE ZA GRANICĄ
Na studia za granicą najczęściej wybieramy Niemcy.

- Zawsze chciałam studiować za granicą –
mówi dr Kamila Jóźwik, absolwentka Cambridge
w dziedzinie neuronauk – udało mi się dostać
na studia licencjacie w Wielkiej Brytanii, ale moja
ówczesna sytuacja finansowa nie pozwalała
na rozpoczęcie takich studiów. Dlatego zrobiłam
licencjat na wydziale Biotechnologi Uniwersytetu
Warszawskiego, a studia magisterskie na Cambridge, gdzie tym razem otrzymałam pełne stypendium. Następnie ukończyłam studia doktoranckie w zakresie genomiki i analiz działania mózgu na poziomie wzrokowego rozpoznawania
przedmiotów, również na Cambridge. Obecnie
mieszkam i pracuję naukowo w Berlinie. Zachęcam do studiowania za granicą, bo naprawdę
warto!
Polacy najchętniej na studia zagraniczne
wybierają Niemcy – wyjeżdża tam około 6 tysięcy

Polaków. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania
– uczy się tam około 5 tysięcy studentów z Polski,
a na trzecim miejscu znajduje się Francja – studiuje tam ponad 2.5 tysiąca Polaków. Z roku na rok,
na studia za granicą decyduje się coraz mniej Polaków wpływa na to sytuacja demograficzna –
informuje Wyborczą, Eliza Łuczyńska z Instytutu
Francuskiego Campus France.
W Niemczech uczymy się za darmo
Niemcy są popularnym kierunkiem dla polskich studentów. Ze względu na bliskie położenie
geograficzne i czesne - podobnie jak w Polsce
studiowanie jest w większości przypadków darmowe. Kolejnym istotnym powodem są stypendia i granty, które oferuje wiele rządowych i pozarządowych organizacji. Jedną z nich jest Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
która ma swój odział także w Warszawie.
- Oferujemy studentom, absolwentom i naukowcom z polskich uczelni od lat szereg programów

| Strona 8 |

stypendialnych – informuje Wyborczą Katarzyna
Kosylak, dyrektor w DAAD - w stałej ofercie mamy takie programy jak: stypendia na magisterskie
studia uzupełniające czy stypendia na pełne doktoraty w Niemczech. Jeżeli chodzi o rekrutację
na niemieckie uczelnie, to systemy są zróżnicowane i każda uczelnia ma dużą dowolność w tym
zakresie.
Warto rozważyć też naukę w Dani i Szwecji,
ponieważ tam studiowanie dla Polaków jest również darmowe.
A jak wygląda rekrutacja w Wielkiej Brytanii?
- Przede wszystkim istotne jest aby złożyć
podanie około roku przed napisaniem matury –
mówi dr Kamila Jóźwik – rekrutacja zaczyna się
znacznie wcześniej, szczególnie na Cambridge
i Oxfordzie. Brytyjczycy bardzo indywidualnie patrzą na kandydatów. Istotne jest aby mieć wysokie wyniki matury – podkreśla dr Jóźwik – ważny
jest tez certyfikat potwierdzający znajomość
j. angielskiego. Studiowanie w Wielkiej Brytanii
jest chyba najdroższe w Unii Europejskiej, dlatego tak istotne jest szukanie stypendiów, które
mogą pokryć nawet cały koszt studiów i utrzymania. Przed przyjęciem na uczelnie takie jak Oxford
czy Cambridge, zawsze musimy pokazać źródło, z
którego pokryjemy koszt studiowania.

Ambasada Wielkiej Brytanii informuje,
iż aktualnie nie są przygotowywane żadne zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego, związane
z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
We Francji system rekrutacyjny jest bardziej
zintegrowany. Aby złożyć podanie należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym Admission Post-Bac. Niestety, za studiowanie trzeba zapłacić, jednak, podobnie jak w innych państwach, jest wiele instytucji, które mogą
wspomóc finansowo studenta. W roku akademickim 2014-2015 koszt jednego roku studiów wahał
się od 184 euro za studia licencjacie do 610 euro
dla studentów uczelni technicznych.
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/Mateusz Mielczarek

GAP YEAR
Rok poza nawiasem
To twój plan, podobny
do mojego: napisanie matury,
studia, może w Polsce, może nie,
a po studiach – znalezienie pracy,
która będzie ci dawać satysfakcję
i pieniądze. A potem życie pójdzie
liniowo, z górki. Ale w tym
wszystkim jest rysa. Rysa ma
kształt przygody, ostatniej szaleńczej podróży, kiedy jeszcze jesteś młody i wolny. A gap year jej
na imię.

Idea

jest taka, że bierzesz sobie rok przerwy, czy to przed studiami, czy w trakcie, czy tuż po, zanim jeszcze
dostaniesz stałe zatrudnienie i staniesz się Prawdziwym Dorosłym. Co robisz z tym rokiem? Cóż, właściwie to, na co zawsze miałeś ochotę, tylko że nie mogłeś, bo musiałeś się uczyć. Większość osób wybiera podróż dookoła świata, wolontariat w biednym kraju albo pracę dorywczą na drugim końcu globu. Oczywiście większość może mieć zupełnie inne pojęcie o spędzaniu wolnego czasu niż ty, jeśli
więc marzy ci się podróż hippisowskim busem przez Stany jak z powieści Próba Kwasu w Elektrycznej
Oranżadzie lub hodowla owiec na zboczach Islandii, nie musisz się krępować. Swoje oryginalne przeżycia
możesz potem zamieścić w książce, która stanie się bestsellerem, albo w blogu, który też stanie się
bestsellerem, albo możesz ich nie zamieszczać zupełnie nigdzie i zachować wyłącznie dla siebie.

Kim jestem? I co ja, do cholery, chcę osiągnąć (jeśli w ogóle coś chcę?)
Bardzo możliwe, że odpowiedź na to pytania znajdziesz podczas gap year. Wyrwany ze społecznego
i kulturowego kontekstu, absolutnie samodzielny, samotny albo w grupie zaufanych znajomych, nie
związany z niczym i nie zobowiązany do niczego, otoczony przez dzikość i lokalnych mieszkańców,
poczujesz, że jesteś wolny i możesz zrobić, na co tylko masz ochotę. Ta myśl da ci tymczasową władzę nad losem, a ta władza da ci siłę, żeby przetrwać następne lata żmudnej pracy i zdobywania pozycji zawodowej. Jeśli będziesz podróżował razem ze znajomymi, obaczysz cały wachlarz ich możliwości, tych dobrych i tych nie. Ale jeśli przetrwają tę próbę i nadal będziesz mógł na nich patrzeć bez
szczękościsku, prawdopodobnie zostaną z tobą długo. Dodaj jeszcze poznanie kultury i ludzi miejsc,
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które odwiedzisz, przygody, które będą, bo zawsze są, i podbudowujące widoki oraz Całkiem Przypadkowe Acz Urocze Chwile, które zaplątają się przy okazji.

Złote góry
Bardzo przekonywujący pomysł, prawda? A teraz napiszę, że dostępny tylko dla młodzieży z bogatą
rodziną na boku, która poniesie koszty tego leniuchowania. Wspaniale.
Nie, wiecie co? Nie jest tak źle. Organizacja nie jest łatwa i cena rocznej podróży nie jest niska i nie
można ruszać od ręki, tylko z banknotem stuzłotowym w kieszeni, ale z niewielkimi oszczędnościami
początkowymi i głównym planem da się przeżyć. Oczywiście zależy, co chcesz robić i w jakich warunkach. Jeśli mówimy o wolontariatach, ceny w serwisie gapyear.com zaczynają się od (w przeliczeniu)
250 zł za tydzień (z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem). Jedziesz więc sobie do Botswany
i przez kilka tygodni, a przynajmniej na tyle, na ile ci starczy, uczysz tamtejsze dzieci pisać i czytać
po angielsku. Albo opiekujesz się żółwiami na Bali. Albo robisz coś równie pięknego i pożytecznego.
Rzecz jasna, jeśli istnieją również fundacje, które zaoferują ci zakwaterowanie i wyżywienie za darmo,
wyłącznie za twoją pomoc. Jeśli zaś marzysz
o rocznej podróży dookoła świata, taka na rozsądnym poziomie i przy mądrym
gospodarowaniu
pieniędzmi kosztuje około 75 000 zł, a jeśli nie
straszne są ci podłe (oj,
czy byłeś kiedyś w Indiach?) hostele, zapewne
da się zredukować koszty
o jedną trzecią.
Zanim odłożysz artykuł
z gorzkim uśmiechem,
myśląc: nie mam tyle i nie będę miał nawet po studiach, nieśmiało wtrącę, lekko, aby cię nie przepłoszyć, że możesz po drodze czepiać się różnych zajęć dorywczych i zarabiać w ten sposób na dalszą
podróż, a jeśli wyznajesz zasadę, że skoro masz wolny rok, to masz wolne, może podróżując autostopem i śpiąc pod namiotem zdołasz przeżyć część roku za rozsądną sumkę, którą sobie wcześniej
uzbierałeś. Raczej zdołasz, bo co masz do wyboru, może czasem marznąć, czasem głodując, ale to już
zależy od twojego szczęścia i kreatywności. Na razie to trud i abstrakcja, ale studenci machnęliby ręką
i stwierdzili, że już nie takie rzeczy się robiło. No i cóż? Wiele lat później pozostaną ci tylko ładne hotele i dobre warunki, a ty będziesz tęsknił za zimną ziemią i zapachem palonych igieł.
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Droga nigdy się nie kończy

A co powiedzą rodzice? Cóż, właściwie nie mają nic do gadania, bo będziesz już dorosły i samodzielny.
Co zrobią znajomi? Spróbuj ich zabrać ze sobą. Co pomyśli sobie pracodawca? Jeśli jest mądry, zrozumie, że gap year to nie fanaberia, tylko walka, krytyczna próba twoich umiejętności organizacji, rezerwuar własnych przeżyć i praktycznej wiedzy o świecie i ludziach (ach, nawet lepiej niż podczas studiów!). Tak przynajmniej napiszesz w CV, chociaż przecież nie o ten wpis chodzi.
Gap year to ostatni haust wolności. Zaczerpnijmy go, kiedy poczujemy taką potrzebę, bo to niezdrowo wstrzymywać oddech, no i po dłuższym czasie się umiera. Pożyjmy ten rok poza nawiasem. Poza
nauką w szkole. Poza społeczeństwem, które jest za krwiożercze, za szybkie i za ambitne. Poza kulturą, która jest ograniczająca. Poza strefą komfortu, do której zalicza się ciepłe łóżko, trzy posiłki i toaleta parę metrów dalej, i która jest trudna do obalenia, ale jednocześnie wraz z jej obaleniem przychodzi
dziwna satysfakcja. Poza tym wszystkim, co uznajemy chwilowo za ważne, a co z boku nie ma żadnego znaczenia. Spróbujmy pożyć chwilę poza tym nawiasem, a potem wróćmy i opowiedzmy, jak tam
było.

Zdjęcia: Kadry z filmów i seriali: Moje własne Idaho, Breaking Bad, W drodze
Więcej informacji o Gap year i podróżach na:

www.gooverseas.com
www.gapyear.com
www.neverendingfootsteps.com

/Olga Mazurek
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W DROGĘ!
Niewielu jest chyba na świecie ludzi, którzy zapytani o marzenia, nie wymieniliby jakiegoś miejsca, o którego odwiedzeniu zawsze marzyli. I którego nigdy odwiedzić się nie udało. Dlaczego? Powszechnie uważane za nierealne albo przynajmniej trudne do zrealizowania, marzenia o podróżach
zostają przez nas zepchnięte na dno serca, które z czasem czymś innym zapełnia pozostawioną przez
nie pustkę. Na szczęście od czasu do czasu pragnienie uporczywie o sobie przypomina, a wtedy łatwiej jest już chyba wyśnioną wyprawę zorganizować i przeprowadzić, niż zignorować
te „irracjonalne wymysły młodości”. Jasne, że nie w każdym przypadku jest to możliwe. Czasami nie
da się pokonać bariery finansowej czy dystansowej, czasem zobowiązania trzymają nas w jednym
miejscu i „nie chcą puścić”. Ale tam, kiedy i gdzie (!) jest to możliwe, warto spróbować. A nóż, widelec…? Dla mnie największymi plusami podróżowania poza zachwycającym światem do zobaczenia
i zdjęciami do zrobienia J są przede wszystkim ludzie. Ludzie w moim wieku, ale z zupełnie innej kultury. Ludzie starsi, którzy pamiętają, jak wyglądało to miejsce 50 lat temu. Dzieci, które były już w większej liczbie państw, niż mają lat. Noworodki posiadające obywatelstwo Stanów Zjednoczonych,
bo urodziły się po przeciwnej stronie kuli ziemskiej. Osoby, które z wyjazdów powróciły wzbogacone
o znajomych, przyjaciół, a nawet współmałżonka! Naprawdę można zyskać coś więcej niż zadowalającą liczbę „lajków” pod zdjęciami na facebooku.
Każda nowa relacja, czy choćby krótka rozmowa „na migi” są bezcenne. Każdy człowiek jest
skarbem, jest cudem, jest dziełem sztuki, jest fascynującą zagadką do odkrycia. Poznając go - jego zachowania, jego radości, jego pragnienia, jego plany, jego życie, (…) - możemy odkrywać coraz bardziej jego piękno i „dokopywać się” coraz głębiej do jego wewnętrznych brylantów – serca i duszy.
Tam mieszka każdy człowiek, Ty też. I chociaż nie udało mi się i nigdy nie uda poznać i odkryć siebie
do końca na tym świecie, to samo „kopanie” jest niezwykle cenne! Same próby dają radość i wolność;
powodują, że łatwiej przyjmuję samą siebie i innych. To jest chyba najwspanialsza podróż, w jaką możesz sam(a) siebie zabrać (w porozumieniu z Przewodnikiem na wszystkich drogach - Bogiem, który
Cię tak cudownie stworzył J). Zdecydowanie należy do tych z gatunku „daleka i egzotyczna”. Będzie
kosztowała dużo odwagi, cierpliwości i pokory - to na pewno. Ale wrócisz z niej odmieniony/a. Obiecuję.

/Hania Wojtkowska
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CZAS SAMEMU RUSZYĆ GŁOWĄ

ZAGADKA
Obsługa samolotu Obsługa samolotu pasażerskiego składa się z trzech osób: pilota, nawigatora i stewardessy. Nazwiska ich (kolejność jak to z dalszej treści wynika jest obojętną) brzmią: Góra, Ptak i Wróbel. Ptak zarabia 2000 zł,
Góra mieszka w Warszawie, a w Aninie - pasażer o nazwisku stewardessy. Na połowie drogi między Warszawą i
Aninem mieszka stewardessa. Naj bliższy sąsiad stewardessy, pasażer, zarabia prawie dwa razy tyle co stewardessa.
Wróbel przed odlotem wygrał u pilota w warcaby 30 złotych.
Pytanie: Jak nazywa się nawigator, jeżeli stewardessa zarabia 2 tysiące złotych?

REBUS

Rozwiązanie rebusu: „Zwiedzaj, podziwiaj, ale nic nie niszcz”
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| REDAKTORKA NACZELNA |
Maria Łomiak

| Wspierają nas:

| REDAKTORZY |
Alicja Grzyb
Małgosia Witalis
Tymoteusz Ogłaza
Mateusz Mielczarek
Olga Mazurek
Hania Wojtkowska

| Poprzednie i aktualne wydania:
www.czacki.edu.pl/uczniowie/czadek

| SKŁAD |
Zuzia Berus

| Nasz mail:
czadek.redakcja@gmail.com

| KOMIKS |
Basia Szymiczek
| KOREKTA |
Monika Popkiewicz
| PROJEKT I REALIZACJA OKŁADKI |
Monika Popkiewicz
| GRAFIKA |
Zasoby prywatne
Głębia Internetu
| Znajdź nas na fb!

| Koszt egzemplarza:
2zł

Wspieramy Fundację „Kawałek Nieba”.
Pieniądze zebrane ze sprzedaży poprzedniego numeru zostały przekazane
na leczenie Ali walczącej z nowotworem.

XXVII Liceum im. T. Czackiego
ul. Polna 5 00-625 Warszawa
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