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O wspinaczce
wysokogórskiej
rozmawiam ze
Zbigniewem
Bączkiem,
alpinistą i
podróżnikiem.

Anna
Krawczyk:
Zdobył Pan już
sześć z
dziewięciu
szczytów
Korony Ziemi:
Aconcagua
(6961 m
n.p.m.),
Denali
(McKinley)
(6195 m
n.p.m.),
Kilimandżaro
(5895 m
n.p.m.), Elbrus
(5642 m
n.p.m.), Mont
Blanc (4810 m
n.p.m.), Góra
Kościuszki
(2230 m
n.p.m.). Po co i
dlaczego Pan
to robi?
Zbigniew
Bączek:
Dlaczego? Bo
góry są, po
prostu. W
górach zawsze
się czuję,

jakbym był w
innym
wymiarze. Gdy
jadę w góry, to
wszystko
zostawiam w
nizinach i mam
po prostu
czysty umysł.
Generalnie,
mam
mnóstwo
czasu na
wszystko. Po
drodze mam
okazję
wszystko
sobie
poukładać w
głowie. W
górach
przyszły mi do
głowy
rozwiązania
problemów,
których nie
potrafiłem
znaleźć, będąc
w domu.
Sprawdzam
się w zdobyciu
danej góry.
Góry to
esencja życia.

 Kiedy Pan
zaczął
chodzić po
górach?
– Zacząłem w
2000 roku.

Pojechałem w
Sajany, które
są na Syberii.
W 2002 r. już
byłem w
Himalajach,
robiłem sobie
trasy
trekkingowe
pod Everest,
do bazy
wypadowej
pod
Annapurną.

Z tego co
wiem, na
takich
wysokościach
pojawiają się
już
lodospady.
Czy musiał
się Pan z tym
mierzyć?
– Generalnie
się ich unika,
dużo ludzi
wybiera
łatwiejsze
trasy. Szedłem
w takich
trzystumetrowych,
pionowych
ścianach. Są
one
ośnieżone, a
na nich są
pozakładane
punkty
asekuracyjne.
Tak było np.

na górze
Denali.
Pokonywaliśmy
ją na zejściu
przez cztery
godziny, kiedy
człowiek jest
wykończony.
Unika się
siadania w
ramach
przerwy, żeby
nie zasnąć i
nie
zamarznąć.

Jaka
panowała tam
temperatura?
– Blisko -50°C
w nocy.

Czy
wspinanie 
nauczyło
Pana
dyscypliny,
hartu ducha?
– Pewnie,
trzeba się do
wszystkiego
dobrze
przygotować,
spakować.
Każdy błąd to
mogą być
poważne
konsekwencje.
Czegoś nie
zabierzesz -
na lodowcu nie
możesz już po
to wrócić.

Czy zdarzały
się Panu
chwile
zwątpienia i
chciał Pan
zawrócić?
– Pewnie,
każdy ma takie
kryzysy. Góry
właśnie uczą
wytrwałości.
Ale mi
generalnie
tylko raz
zdarzyła
się taka
sytuacja. Gdy
szedłem na
Mont Blanc,
zdecydowałem,
że schodzę,
ponieważ
miałem suchy
kaszel nie do
opanowania,
przez który nie
mogłem nawet
spać w nocy,
dusiłem się.
Ale
następnego
dnia, pogoda
dopisywała.
Gdy miałem
przechodzić
kolejny,
najpoważniejszy
już odcinek -
ścianę
Goutera

- dostałem
"petardy" i
weszliśmy z
kumplami na
szczyt.

Kaszlu Pan
dostał przez
problemy z
tlenem, które
zdarzają się
na tych
wysokościach,
czy to było
zwykłe
przeziębienie?

Nie, suchy
kaszel to
przypadłość,
która często
dotyka ludzi w
górach –
niestety.

Czyli nigdy
Pan nie
zrezygnował
ze zdobycia
szczytu?

–
Zrezygnować -
nigdy nie
zrezygnowałem.
Natomiast
byłem do tego
zmuszony dwa
razy. Na
przykład
w Meksyku,

na El Pecho,
60 metrów
przed
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może
naprawdę źle
się skończyć.

A jak Pan się
przygotowuje?
– Dużo biegam
i chodzę pod
górę. Już
teraz, przez
ostatni miesiąc
zacząłem się
przygotowywać,
bo
akurat za trzy
miesiące
wyjeżdżam
ponownie do
Meksyku, aby
wejść na
wspomniany
już szczyt El
Pecho (5700
m.n.p.m.) oraz
na Pico de
Orizabe (5636
m). Co tydzień

wchodzę po
schodach
najwyższego
budynku w
Gdyni – Sea
Towers, na 35
piętro, czasem
z plecakiem, a
czasem nie -
to
zależy, jak
ułożę sobie
plan
treningowy.

Codziennie
Pan biega?
– Nie, kiedyś,
gdy do czegoś
mocno
wymagającego
się
przygotowywałem,
np. do
zdobycia
Denali, to
przez cztery

miesiące nie
odpuściłem ani
jednego
treningu i
ćwiczyłem pięć
razy w
tygodniu.

Ile zwykle
trwają takie
treningi?
– Normalne,
wydolnościowe
treningi na
siłowni to
około
czterdzieści
pięć minut.
Można się na
nich
skatować. Ja
w tym czasie
robiłem dwa
treningi z
trenerką
personalną,
jeden robiłem
swój,

indywidualnie,
dwa razy
treningi
biegowe i raz
w tygodniu
m.in.
wchodzenie na
Sea Towers.

Czy ćwiczył
Pan
wcześniej na
ściankach
wspinaczkowych?
– Nie, wiedzę
nabywałem w
trakcie. Ale
chodziłem na
szkolenia w
Tatrach.

Gdy wchodził
Pan na góry
wysokie, to
korzystał Pan
z tlenu w
butli?

– Nie, nigdy
nie miałem
takiej
potrzeby. Ja
mam bardzo
dobrą
saturację.

Czy idzie z
wami lekarz?
Ponoć
zawsze musi
być ich
więcej niż
jeden w
grupie.
– Nigdy nie
wchodziłem z
grupą, w której
z zasady był
lekarz, ale na
przykład na
ostatnim
wyjeździe,
jak byłem na
Denali, to tak
się złożyło,

że
uczestnikami
było dwóch
kardiologów,
więc byliśmy
dobrze
przygotowani.

Czy miał Pan
jakieś
kontuzje,
odmrożenia?
– Dzięki Bogu,
nie miałem.
Mój kolega,
którego
zaraziłem
górami, stracił
cztery paliczki,
musieli je
amputować.
Gdy szedł na
Mount
Everest,
oszukali go.
Zapłacił za
dwie

dodatkowe
butle z tlenem,
których
szerpowie i tak
nie wzięli i
przed samym
szczytem 

Bączek Zbigniew
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zabrakło mu
tlenu. Musiał
się wycofać
sto
lub
siedemdziesiąt
metrów przed
szczytem. W
jego
organizmie
tlenu było
wtedy bardzo
mało, nie
doszedł mu do
palców.

Ile kosztuje
taka wyprawa
w góry?
– To zależy
gdzie. Można
zrobić sobie
świetną
wyprawę,
której się nie
zapomni,

za trzy tysiące
i są
wyprawy, za
które trzeba
zapłacić
dwieście
osiemdziesiąt
tysięcy, np. na
Antarktydę.

Czy w góry
Pan wybiera
się z
agencjami
turystycznymi?
– Tak, ale
niestety mam
bardzo złe
zdanie o
polskich
firmach.
Ostatnio byłem
na wyprawie,
gdzie
człowiek miał
zadbać o nas,

a to my
musieliśmy
dbać o niego i
sprowadzać
go do obozu,
bo mógł
nawet zginąć -
chciał zostać
sam, odpiął
się. Dużo gór
pokonywałem
jednak
samemu, np.
Meksyk
zamierzam
zdobyć
prywatnie. Za
rok zamierzam
też pojechać
na Kazbek.

 Czy nie ma
Pan problemu
z samotnym
zdobywaniem
szczytów?

– Mówiąc, że
wybieram się
na nie sam,
miałem na
myśli, że nie
korzystam z
usług agencji
turystycznych.
Ogólnie
wchodzę na
szczyty
grupowo. Są
też góry, na
które nie
można
wchodzić bez
agencji, np.
Kilimandżaro.

– Przeważnie
każdemu
alpiniście
marzy się
zdobycie
Everest. Czy
tak też jest

w Pana
przypadku?
– Oczywiście,
ale niestety
góra ta ma
słabą
reputację
przez masę
ludzi tam
przebywających
Za
bardzo dobrą
wyprawę
komercyjną
trzeba zapłacić
około dwustu
pięćdziesięciu
tysiąca
złotych. Na
razie jest to
marzenie.

Które góry,
oprócz Mount
Everest, z
Korony Ziemi

zostały Panu
do zdobycia?
– Została
jeszcze
Piramida
Karstensza i
Mount Vinson.

W takim razie
życzę Panu
osiągnięcia
tych celów.
Dziękuję za
rozmowę.

Dziękuję.

Rozmowę
przeprowadziła
Anna
Krawczyk

Bączek Zbiniew
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Studia
w USA

Uczniowie
OLPI i LSP
mieli okazję
wziąć udział w
spotkaniu
dotyczącym
studiów  w
Ameryce
dzięki
EducationUSA-
oficjalnego
serwisu
amerykańskiego
Departamentu
Stanu o
studiach w
USA. 
Na zdarzenie
uczniów
zabrała Sylwia

Peryd-
nauczycielka
angielskiego i
hiszpańskiego.
By myśleć o
studiowaniu w
Stanach,należy
zacząć od
wyboru 10-15-
tu uczelni, do
których
będziemy
aplikować.
Przy wyborze
należy zwrócić
uwagę na
poziom
edukacji (
należy
pamiętać, że
przy wyborze
Comunity
Colege –
uczelni
dwuletniej z
tańszymi
czesnymi

- przy
zakończeniu
mamy
możliwość
późniejszego
transferu na
studia
czteroletnie na
trzeci rok, a
poziom
edukacji jest
równie
wysoki). 
Często na
cenę czesnego
wpływa
lokalizacja
uczelni. 

Istotny jest
wynik z
egzaminów
językowych
TOFEL i
IELTS 

– wynik

przekraczający
90 punktów
powinien
usatysfakcjonować
większość
uczelni. Cena
obu testów
przekracza
700 złotych.
Jeżeli
zostaniesz
przyjęty na
studia musisz
zadbać o wizę
studencką!!!
Pamiętaj! Po
skończeniu
studiów z
wymiany,
musisz wrócić
do Polski na 2
lata.

Rodzaje
studiów:
Undergraduate

tytuł Associate
(brak
polskiego
odpowiednika)
programy tego
typu są
oferowane
przez mniejsze
uczelnie.
Zwykle trwaja
2 lata.
lub tytuł 

Bachelor
(odpowiednik
dla polskiego
tytułu
licencjata)
program
dostępny w
większości
uczelni.
Zwykle trwa 4
lata.
Graduate
dostępne po
uzyskaniu
tytułu bachelor

Tytuł Master 
(odpowiednik
magistra)
zwykle
trwająod 1-ego
do 3-ech lat
Tytuł
Doctorate 

(odpowiednik
doktora)
zwykle trwają
od 3-ech do 5-
ciu lat
Jeżeli
zaciekawiły cię
studia w USA
wejdź na
oficjalną
stronę
EducationUSA. 

Pamiętaj,
korzystanie
z serwisu i
prywatne
konsultacje
dotyczą
wymiany
uczniowskiej
są nieodpłatne
;)
                         
  Autor Daria
Falkin

Siedziba
Muzeum II
Wojny
Światowej jest
budynkiem
wyjątkowym.  Jest
to budynek –
symbol, rzeźba.
Przestrzeń
muzeum została
podzielona na
trzy strefy
tematyczne,
które
symbolizują
związek
przeszłości,

teraźniejszości i
przyszłości.
Przeszłość
ukryto na
sześciu
kondygnacjach
podziemia
budynku z
najniższym
punktem na
poziomie -14
metrów.
Teraźniejszość
wpisano w
przestrzeń
otwartego placu

wokół muzeum.
Przyszłość zaś
odzwierciedla
strzelista
konstrukcja z
umieszczonym
na szczycie
punktem
widokowym.

 Nikola
Podsiadłowska

. tymrazem.pl
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"Dzieje
Tristana i
Izoldy" to
powieść
nieznanego
autora, która
powstała w
średniowieczu.
Opowiada ona
o
nieszczęśliwej 
miłości 
dworskiej
pomiędzy
tytułowymi
bohaterami.
Powodem ich
uczuć było
przypadkowe
wypicie napoju
przeznaczonego
dla kobiety i jej
przyszłego
męża – króla
Kornwalii
Marka. 
Patrząc na los
kochanków,
można
spostrzec, że
plany oraz
obietnice
przegrały z

nieprzewidywalnym
losem. 

Czy na
podstawie
owej
historii
można
wywnioskować,
że
miłościąwłada
fatum? 

Jednocześnie
nie i tak, co
zamierzam
udowodnić w
dalszej
argumentacji.
Na początek
pokuszę się o
wytłumaczenie
słowa "miłość". Potocznie
tym słowem
określamy
relację opartą
na głębszym
uczuciu do
drugiej osoby. 
Jednak

z punktu
widzenia
naukowego
miłość to nie
utarta w
komedniach
romantycznych
"magia
pierwszego
spojrzenia". 

Za
wszystko
są
odpowiedzialne
szeregi
procesów
biologicznych
i
chemicznych

związanych z
wytwarzaniem
konkretnych
hormonów.
Jako aktywator
służą jeszcze
nie dogłębnie
zbadane przez

naukę
feromony.
Następnie w
organizmie 
zaczyna
pojawiać się
odmiana
adrenaliny
odpowiedzialna
za m.in.
wrażliwość na
dotyk
partnera. 
Dalej już
organizm
powoli
uaktywnia
kolejne
elementy,
dostarczając
nam duże
dawki
hormonu
szczęścia.
Podobne
procesy
zachodzą przy
codziennych
zdarzeniach
jak np. kupno
nowej sukienki
lub
zaskakująca

niespodzianka,
lecz nigdy na
taką
skalę jak przy
miłości.
Analizując
informacje z
poprzedniego
akapitu,
można wysnuć
wniosek, że 

nasze
uczucia są
kwestią
przypadku 
działania
feromonów,
lecz niestety
sprawa jest
bardziej
skomplikowana.

Pamiętajmy o
tym, że
organizm
człowieka ma
tendencje do
przystosowywania
się i
uodpornienia
na

najróżniejsze
działające na
niego czynniki
– w tym
również
hormony i
feromony.
Według badań
okres
akceptacji
"hormonu
miłości" trwa
do 4 lat. 
Po tym okresie
działania, które
pchają nas do
relacji i
powodują
wręcz
zaślepienie
drugą osobą,
całkowicie
przestają
działać. Mając
to na uwadze,
zauważalnym
staje się fakt,
iż związki
powyżej 4 lat
są już tylko
naszą decyzją
wynikającą z
przyzwyczajenia
i potrzeby
bliskości.
Nasze dalsze
losy w
"miłości" to
tylko kwestia
decyzji, jak i
możliwości
komunikacyjnych.
Zazwyczaj
zaczynamy
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partnera. 

Jednak
źródłem do
udanej relacji
jest
akceptacja,
która w tym
przypadku
mocno wpływa
na utrzymanie
związku.

Nasze
osobiste
decyzje, jak i
procesy
biologiczne są
związane
jeszcze z
jednym
czynnikiem,
który spina je
w całość. Jest
nim
mentalność. 

Dalsze
procesy
biologiczne i
próby
podtrzymania
rozmowy nie
nastąpią, jeśli
partner/partnerka
będą
dostarczać
nam
nieprzyjemnych
bodźców.

Należą do nich
m.in.
odmienne
poglądy,
charakter,
doświadczenia
oraz
niespełnione
oczekiwania.

Wszytko, to
wpływa na to,
że nawet jeśli

osoba będzie
wytwarzać
kompatybilne
feromony, to
zawód jakiego
doświadczymy
pod względem
codziennych
spraw (np.
spóźni się na
umówione
spotkanie, gdy
my bardzo
cenimy
punktualność)
ma szansę
przekreślić
dalszą
możliwość
odbierana
sygnałów w
mózgu za
pozytywne.

Podsumowując,
uważam, że
miłość jest

jednocześnie
zależna od
"fatum" (który
w tej
sytuacji jest
nieprzewidywalną
genetyką) oraz
od naszych
własnych
wyborów
(które kierują
naszymi
emocjami i
postrzeganiem
rzeczywistości). 

Dobre
zestawienie
wspomnianych
czynników
prowadzi do
twieloletnich
związków,
które niestety
są zanikającą
tendencją. 
Jednak ludzie
potrafią

być ze sobą
nawet
pięćdziesiąt
lat! 

Pamiętajmy o
tym sami,
tworząc
relacje,
ponieważ
będąc
świadomym i
odpowiedzialnym
w tym temacie
, możemy
zyskać
zaufaną osobę
do czasu"póki
śmierć nas nie
rozłączy".

Autor
Małgorzata
Bogucka

Wójcik Nela
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Milewska Karina
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