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Cały świat kręci się wokół GAP…
R ok 2001. Jesień. Prof. Jerzy

Hausner został posłem IV
kadencji Sejmu RP. W rzą-

dzie Leszka Millera objął tekę mi-
nistra pracy i polityki społecznej,
był wicepremierem. Niedowiarki
przypusz czały, że liczne obo-
wiązki, w które angażuje się bez
reszty, mogą nie co osłabić jego
działalność naukową i dydak-
tyczną. Kto tak przypuszczał,
był „w mylnym błędzie” – prof.
Hausner nie opuścił ani uczelni
ani tym bardziej studentów.

Zna ich z imienia i na-
zwiska, wymieni zalety i
wady, talent i umiejętności.
Przez lata, od kąd w 1993 r. za-
łożył na ów cze snej Akademii
Ekono mi cz nej w Krakowie Ka-
tedrę Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej, młodzież
była i wciąż jest jego oczkiem
w głowie i równorzędnym
partnerem. Taka atmosfera
panuje do dziś, z wieloma pra-
cownikami naukowo-dydak-
tycznymi studenci są na ty, ale
kumpelskie kontakty idą w
parze z relacją mistrz-uczeń.
Wie o tym każdy, kto choć raz
zetknął się Hausnerem.

„Warszawka” zadziwiona
A kto już się z nim zetknął, ten
wie również i to, że Profesor

potrafi dać wycisk, jest apo-
dyktyczny, nie znosi sprzeciwu
bez uzasadnienia, a z drugiej
strony studenci i współpra-
cownicy zawsze mogą liczyć
na pomoc i wsparcie z jego
strony. Postronni mówią, że
jest matką i ojcem w jednym,
bardzo surowym i wymagają-
cym rodzicem. Widać to nie
tylko na zajęciach w uniwersy-
tecie, ale także podczas sym-
pozjów naukowych czy rajdów
turystycznych. Żelazną ręką
trzyma żelazną dyscyplinę, co
nie wszystkim się podoba,
zwłaszcza gdy zagania na wy-
kłady nie tylko studentów, ale
i przedstawicieli szacownego
grona profesorskiego, nie
wspominając o gościach. Ci są
bardzo często oszołomieni i za-
dziwieni, że: po pierwsze –
można zorganizować dwa razy
w roku tak gigantyczne przed-
sięwzięcie, w którym każdora-
zowo uczestniczy 300-500
osób, po drugie – zaprosić do
udziału wybitnych ekspertów
w swoich dziedzinach oraz ar-
tystów prezentujących swe
dzieła, które można też podzi-
wiać na UEK, po trzecie – stwo-
rzyć i zapewnić specyficzny
klimat tych spotkań i rodzinną
(dosłownie, bo przez lata pra-

cownicy Katedry GAP, a nie-
kiedy i absolwenci przyjeżdżali
z dziećmi) atmosferę. „War-
szawka” nie może się nadzi-
wić, bo też i jest się czemu
dziwić… 

Studenci do pracy
Sympozja naukowe z cyklu
„Współczesna gospodarka i ad-
ministracja publiczna” to inno-
wacyjny i bardzo nowoczesny
sposób kształcenia studentów.
To też sposób kształtowania
postaw i umiejętności młodych
ludzi, nauka pracy w zespole,
organizacji i samodyscypliny,

bo to przede wszystkim stu-
denci ostatniego roku GAP lub
świeżo upieczeni absolwenci
organizują te sympozja. Oczy-
wiście pomaga im w tym Profe-
sor i jego uniwersyteccy
koledzy, ale to właśnie mło-
dzież uczy się w ten sposób
prawdziwego życia i zdaje swój
pierwszy nie książkowy i nie
teoretyczny egzamin.

Od pewnego czasu studenci
uczestniczą również w pane-
lach dyskusyjnych, przygoto-
wują tematy i wystąpienia.
Stałym punktem każdego sym-
pozjum jest prezentacja trzech

najlepszych prac naukowych,
których autorzy otrzymują
płatne staże i praktyki w reno-
mowanych firmach i spółkach
skarbu państwa. Te pierwsze
praktyczne doświadczenia za-
wodowe bardzo często kończą
się podpisaniem umowy o
pracę. Zdobywają ją też ci, któ-
rzy na zamówienie konkret-
nego przedsiębiorstwa piszą
pracę licencjacką bądź magis-
terską na określony temat. To
bardzo ważne dla młodego
człowieka, bo chociaż mówi
się dziś o bardzo niskiej stopie
bezrobocia i rynku pracow-

Słowo wyjaśnienia: „weteranami” nazwałam tych Juniorów GAP,
którzy mieli okazję bywać na Sympozjum, zanim jeszcze formuła
tego wydarzenia zmieniła się, co spowodowało m.in. ograniczenie
obecności dzieci…  Wiem, że stały za tym  racjonalne powody, ale
jednak żal… Tym chętniej z okazji jubileuszu przedstawiam garść
wspomnień niegdysiejszych dzieci, dziś już często dorosłych.

Wypowiedzi zebrała socjolog  prof. Anna Karwińska, redaktor naczelna Gazetki 
Sympozjalnej przygotowywanej przez dzieci pracowników GAP, 
autorka książek dla dzie ci. Oto kilka opinii.

Dzieci pracowników GAP rozwijają talent pod czujnym okiem artystów Susanne 
i Michała Nagy

Juniorzy „weterani” o sympozjach
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To są prawdziwi 
przyjaciele!

Sympozjum GAP (Gospo-
darka i Administracja
Publiczna)  wymyślił
dr Aleksander Ko-
walski. Pierwsze
odbyło się w jego
rodzinnej ukocha-
nej Limanowej 
w maju 1995 r. I
tak jest do dziś –
dwa razy w roku:
w styczniu i w maju
w różnych częściach
Małopolski lub Sląska
spotykają się studenci i
wybitni eksperci 
z różnych dziedzin. Są też artyści pre-
zentujący swe dzieła sztuki, a od 2005 roku wiele emocji
wzbudza zawsze gość-niespodzianka. Przez 25 lat te nie-
zwykłe spotkania zmieniały się, ewoluowały, ale od początku
są stałe elementy, bez których nie można się obejść.

Jednym z nich, niezwykle ważnym dla wszystkich uczest-
ników tych spotkań, jest ustanowiona w maju 2015 r. nagroda
specjalna Przyjaciela Sympozjum im. dra Aleksandra Kowal-
skiego. Nagroda oddająca hołd pomysłodawcy tych niezwy-
kłych wydarzeń, który odszedł 27 kwietnia 2015 r.

- To dla nas bardzo ważne, tą nagrodą chcemy stale przy-
pominać Olka i chcemy nią honorować te wszystkie osoby,
które aktywnie pomagają w organizowaniu sympozjów, są
związane ze środowiskiem GAP, wspierają w różny sposób
naszą działalność naukową, dydaktyczną, kulturalną, spor-
tową – mówi prof. Jerzy Hausner, przyjaciel dra Aleksandra
Kowalskiego. – Zorganizowane przez Olka pierwsze sympoz-
jum GAP w Limanowej to w naszej świadomości sympozjum
mityczne i w rankingu zawsze zajmuje najwyższą pozycję.
Traktujemy je jako rodzaj aktu założycielskiego całego środo-
wiska GAP – dodaje prof. Hausner, który w 1994 r. stworzył Ka-
tedrę Gospodarki i Administracji Publicznej w ówczesnej
Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Nagroda Przyjaciela Sympozjum jest przyznawana w
styczniu i w maju, ma charakter prestiżowy oraz wymiar fi-
nansowy (10 tys. zł). Jej fundatorami są ci, którzy znali dra
Aleksandra Kowalskiego zarówno służbowo,jak i prywatnie,
jego współpracownicy i przyjaciele. Zasada jest taka: na sym-
pozjum majowym honoruje się wybitnych pracowników nauko -
wo -dydaktycznych GAP, a w styczniu – współpracowników,
przyjaciół, osoby w różny sposób wspierające organizację sym-
pozjów. Pierwszym laureatem tej nagrody został Marcin Ku-
kiełka, absolwent GAP, pracownik Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. A potem kolejno: dr Marek Szczepański, dr Michał Kud-
łacz – absolwent GAP, pracownik Kolegium GAP UEK, artysta
muzyk Paweł Orkisz, dr Maciej Frączek, Zbigniew Grzyb – ab-
solwent GAP i Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, Su-
zanne i Michał Nagy za wieloletnią pomoc w organizacji
występów dziecięcych podczas sympozjum, prof. Anna Kar-
wińska, autorka książek dla dzieci, redaktor naczelna Gazetki
Sympozjalnej, którą przygotowuje wspólnie z dziećmi pra-
cowników środowiska GAP, a w maju 2019 r. Rafał Baniak, ab-
solwent GAP. 

Insygnium nagrody Przyjaciela Sympozjum im. dra Ale-
ksandra Kowalskiego zaprojek towa ła Iga Węglińska, absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

nika, to jednak znalezienie
dobrej i nieźle płatnej po-
sady wcale nie jest takie
proste. Doświadczenie,
jakie w różny sposób naby-
wają młodzi, procentuje.
Praktyczne rady przeka-
zują młodszym kolegom
też ci, którzy studia na
GAPie już dawno skończyli
i pracują w różnych dzia-
łach naszej gospodarki –
nowy sympozjalny cykl
„Nasz człowiek w…” po-
maga w wyborze zawodo-
wej drogi.

To na pewno nie bę-
dzie Doda

Każde sympozjum ma
swoją oprawę i każde jest
na swój sposób niepowta-
rzalne. Nauka w towarzy-
stwie wybitnych ekspertów,
wykłady mistrzowskie, kul-
tura z najwyższej półki, wy-
cieczki połączone z biesiadą,
nocnym śpiewograniem, dys-
koteką do rana – taka mie-
szanka zawsze eksploduje
emocjami. Do tego mecze piłki
nożnej kadra-studenci, którzy
do tej pory zaledwie trzy razy
ośmielili się wygrać, bo mało
kto miał ochotę „dokopać”
profesorowi i wykładowcom. I
jeszcze ta giełda pomysłów,
kto tym razem będzie gościem
niespodzianką.

- Na pewno nie będzie to
Doda – zapewniał przez kilka

lat prof. Jerzy Hausner, przed-
stawiając owianą tajemnicą
sylwetkę gościa. Tożsamość
powszechnie znanej osoby jest
ukrywana do ostatniej chwili,
na nic więc zdają się nietra-
fione zgadywanki publiczno-
ści. Od kilku lat gospodarzem
tych spotkań jest Krzysztof
Materna, który był razem z
Adamem Małyszem gościem
niespodzianką w maju 2010 r. i
wciąż wspomina, jak do wie-
czora siedział zamknięty w po-
koju, z którego straż studencka
zabroniła mu wychodzić.

Pierwsze spotkanie z ta-
jemniczym gościem odbyło

się w styczniu 2005 r. w
Ustroniu – niespodzianką
była Olga Lipińska. A
potem poszło jak z płatka i
na sympozjach pojawili się
m.in.: Marek Niedźwiecki,
Jerzy Trela, Marek Kon-
drat, Jerzy Owsiak, Kry-
styna Janda (przywiozła
przedstawienie ze swo-
jego teatru), Leszek Moż-
dżer, Kazimierz Kutz,
Jerzy Baczyński, Magda-
lena Cielecka, Zbigniew
Boniek, Jerzy Brzęczek…
A w styczniu 2017 do
Szczyrku przyjechała
wreszcie Dorota Rab-
czewska „Doda”. Kto nas
zaskoczy dziś? Zgadujmy,
ale i tak nie zgadniemy…

Możemy zaś wspólnie 
zaśpiewać:

Czasami pytasz mnie, dla-
czego tak tu jest/Chcesz
żebym odpowiedział, dla-
czego cały świat kręci się
wokół GAP/Co ludzie tutaj
widzą/Odpowiem ci, że ja do
końca nie wiem sam, choć
już widziałem wiele/Lecz
uwierz, ludzie ci, z którymi
przyszło żyć/To moi przyja-
ciele/Na GAPie świetnie jest
po prostu i ty dobrze o tym
wiesz…

Zapewniają GAPowscy au-
torzy nowych słów piosenki
Kukiza i Borysewicza. I tak
trzymać!
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Aleksander Kowalski

1. Limanowa, Maj 1995

Barbara Kania
2. Raba Niżna, Zima 1996
3. Bartkowa, Lato 1996
4. Krynica, Zima 1997
5. Krynica, Lato 1997

Sylwia Kołdras
6. Zakopane, Zima 1998
7. Rytro, Lato 1998
8. Rytro, Zima 1999

Marcin Kukiełka

9. Krynica, Lato 1999

10. Krynica, Zima 2000

11. Rytro, Lato 2000

Maciej Frączek

12. Rytro, Zima 2001

13. Muszyna, Lato 2001

14. Krynica, Zima 2002

15. Krynica, Lato 2002

Tomasz Geodecki

16. Rytro, Zima 2003

17. Krynica, Lato 2003

Karolina Krawczyk

18. Ustroń, Zima 2004

19. Rytro, Lato 2004

Agnieszka Pacut

20. Ustroń, Zima 2005

21. Rytro, Lato 2005

Jakub Głowacki

22. Ustroń, Zima 2006

23. Rytro, Lato 2006

Michał Żabiński

24. Ustroń, Zima 2007

25. Zakopane, Lato 2007

Michał Kudłacz

26. Ustroń, Zima 2008

27. Zakopane, Lato 2008

Adam Gałecki

28. Ustroń, Zima 2009
29. Zakopane, Lato 2009

Piotr Kopyciński

30. Ustroń, Zima 2010

ORGANIZATORZY sYmpOZjÓW GAp
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Barbara Lipska 
(Salwińska)

31. Zakopane, Lato 2010

Agata Machnik

32. Ustroń, Zima 2011

Magdalena Pokora

33. Rytro, Lato 2011

Konrad Lipski

34. Ustroń, Zima 2012

Magdalena Banaś

35. Zakopane, Lato 2012

Tomasz Machowski

36. Zawiercie, Zima 2013

Tomasz Wojtas

37. Rytro, Lato 2013

Dagmara Bednarczyk

38. Szczyrk, Zima 2014

Marek Oramus

39. Krynica- Zdrój, Lato 2014

Kaja Chrenkoff

40. Szczyrk, Zima 2015

Katarzyna Maźnica

41. Zakopane, Lato 2015

Bartłomiej Biga

42. Szczyrk, Zima 2016

Jadwiga 
Pieronkiewicz-Kowalska

43. Zakopane, Lato 2016

Daniel Bukalski

44. Szczyrk, Zima 2017

Anna Mirzyńska

45. Zakopane, Lato 2017

Aleksandra Trójca

46. Szczyrk, Zima 2018

Magdalena Głowacka

47. Rytro, Lato 2018

Oliwia Ostrowska

48. Zawiercie, Zima 2019

Kacper Stępień

49. Rytro, Lato 2019

Katarzyna Majcherczyk

50. Zakopane, Zima 2020

ORGANIZATORZY sYmpOZjÓW GAp
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Marcin Kukiełka,
absolwent GAP, dziś pracownik Małopolskiej

Szkoły Administracji Publicznej UEK

Ś piewogranie zaczęło
się od schodów. By-
łamroźna zima roku-

pańskiego 1998. Brzdą ka-
liśmy ze Zbinkiem w ka-
wiarni hotelu „Hyrny” 
w Zakopanym, ale nie sły-
szeliśmy samych siebie,
ponieważ przy barze to-
czyły się niezwykle burz-
liwe dyskusje merytory -
czne z obszaru aktualnych
tematów sympozjum.
Uznaliśmy, że pogramy
sobie na schodach, bo – jak
wiadomo – na schodach jest najlepsza akustyka. Zebraliśmy kilku
Przyjaciół z grupy (byliśmy wtedy na IV roku specjalności GAP) i
wymknęliśmy się po cichutku. Grając i śpiewając donośnie i radoś-
nie, nawet nie zauważyliśmy, że w międzyczasie nanaszym śpie-
waniuliczba uczestnikówbyła wyższa niż na wszystkich wykładach
razem wziętych. Wtedy to Profesor wpisał śpiewogranie jako stały
element programu.

Inne z pierwszych sympozjów – Krynica, Czarny Potok 2000
r. Już wtedy byłem pracownikiem Małopolskiej Szkoły Admini-
stracji Publicznej UEK i organizatorem sympozjum. Kolejna
zima stulecia – na termometrze -15oC. Na zewnętrznej scenie
przy ognisku zespół Carrantuohill swoją energetyczną celtycką
muzyką ratował nas (na równi z grzanym winem) przed za-
marznięciem.Struny strzelały częściej niż iskry z ogniska.
Wspaniali muzycy z zespołu wytrzymali 1,5 godziny. Ze Zbin-
kiem i gromadką śpiewających przeciągnęliśmy imprezę do 3 w
nocy, kończącgrę – niczym na basie – na 4 strunach. Następnego
dnia większość z nas nie była w stanie wydobyć z siebie ża-
dnego dźwięku. To było ostanie „zewnętrzne” śpiewogranie.

Tomasz Wachnowski
poeta i kompozytor, autor tekstów, 

gitarzysta

Gdzie można kupić
„Śniegowice”?- za-
pytała nastoletnia

sympatyczna blondyn -
ka, kiedy w krakowskim
sklepie „Music Corner” podpi-
sywałem moją wy daną w Sony
EMI płytę „Właśnie tak”. 

Zanim zdążyłem cokolwiek
pomyśleć i odpowiedzieć do-
dała: - tato prosił, żebym zapy-
tała. - U mnie – odpowie działem
i tak zaczęła się moja znajo-
mość z prof. Jerzy Hausnerem. 

Po paru tygodniach dosta-
łem zaproszenie na sympozjum
ekonomiczne. Długo je ogląda-
łem, ale ponieważ zapraszał or-
ganizator i to był ten Profesor,
który kupił ode mnie „Śniego-
wice”, pojechałem sprawdzić,

jaki ma pomysł na naszą
znajomość. Do zaśnieżo-
nego Rytra przyjecha-
łem wie czorem. Zbyszek
Grzyb i Marcin Kukiełka
przywitali mnie jak
super ważnego gościa -
trwała już biesiada, więc

wszystkiego spróbowałem i za-
pytałem, o której jest to „Śpie-
wogranie”, na które zo stałem
zaproszony. – O północy- odpo-
wiedzieli. – A, to świetnie, pójdę
do pokoju, odpocznę chwilę i
będę o dwunastej na dole –
powie działem. Gdy otwo rzyłem
oczy, sprawdziłem, gdzie jestem
i spojrzałem na zegarek – była
trzecia w nocy.  Zerwałem się, ale
raczej  bez nadziei, że kogoś jesz-
cze znajdę, a okazało się, że jest
na dole salka, w której siedzą lu-
dzie, grają i śpiewają i ucieszyli
się na mój widok. 

Był rok 2000. Od tamtej
pory opuściłem 2, może 3 sym-
pozja. Śpiewogranie, to do dziś
najważniejszy dla mnie punkt
sympozjum. Czasem zdarzało
się siedzieć do rana, do ostat-
niego słuchacza, ale główną
ideę  tego przedsięwzięcia sta-
nowiło wspólne śpiewanie.
Szczerze mówiąc, najbardziej
skupiałem się na akompania-
mencie, zależało mi na tym,
żeby był, jak najpełniejszy. Zby-
szek i Marcin ciągnęli wokale
wystarczająco głośno i porywa-
jąco. Zdarzały się takie wie-
czory, że poza kilkoma swoimi
utworami na tzw. rozejście,
śpiewałem też główny reper-
tuar, ale jako  urodzony solista-
samotnik, często czułem się
wtedy, jak na terapii. Trzy
czwarte mojej drogi artystycz-
nej śpiewałem tylko swoje pio-

Schody, gitary, śpiewy do rana!
Zbigniew „Zbinek” Grzyb, 
absolwent GAP, 

dziś dyrektor Nowohuckiego Centrum

Kultury w Krakowie:

Ho ho, tak tak,
kiedyś to były
śpiewogra-

nia, jak by to powiedział
Dziadziuś w Dzieciach z Buller-
byn… To jeszcze na szczęście
przede mną, Dziadziuś miał 90
lat, ja na razie połowę z tego,
więc póki co większość pamię-
tam, a i całe wydarzenie cały
czas się rozwija, więc można co
najwyżej powiedzieć: Ho ho,
tak tak… teraz to są śpiewogra-
nia!

Ale wszystko zaczęło się
jeszcze w ubiegłym wieku. Naj-
pierw pojechaliśmy z Kukiełem
na drugie w historii Sypmozjum
GAP do Raby Niżnej. Skierował
nas tam prof. Aleksander Ko-
walski na swoim prosemina-
rium: Idźcie - mówi – do
Katedry, powiedzcie, że jeste-
ście ode mnie i zapiszcie się! Tak
też zrobiliśmy, pojechaliśmy na
nasze pierwsze Sympozjum, ale
gitary jeszcze zostały w poko-
jach, jeszcze nasz talent kazał
publiczności na siebie czekać, a
sztuka przez duże SZ ujawniła
się dopiero jakiś czas później - w
Zakopanem. Była mroźna noc,
jakieś minus 20 stopni, polana,

na której płonęły
ogniska, gwiaździste
niebo i nieznośna kapela
góralska. Najtwardsi
wytrzymali może go-
dzinę – ok. 22.00 całe to-
warzystwo było już z
powrotem w hotelu. I
wtedy wkraczamy MY:

Kukieł&Zbinek – cali na biało, z
gitarami w ręku! Schody, gitary,
śpiewy do rana – w ten sposób
wykreowaliśmy dodatkowy
punkt sympozjum, który został
wpisany do oficjalnego pro-
gramu przez Profesora Jerzego
Hausnera. 

Profesor otoczył nas także
swoją specjalną opieką – odtąd
żadnego migania się od grania
już być nie mogło. Od tej pory
śpiewogranie cały czas się rozwi-
jało. Analizowaliśmy wszyst ko:
repertuar, akustykę sali, kolej-
ność piosenek, jakość nagłośnie-
nia, zapraszanych muzyków –
wszystko w myśl zasady Profe-
sora: jak zrobiłeś coś dobrze, to
przeanalizuj wszystko i następ-
nym razem zrób to jeszcze lepiej!
Wprowadziliśmy śpiewniki, naj-
pierw w formie drukowanej,
potem wyświetlanej na ekranie.
Profesor zaczął wprowadzać
gości-niespodzianki, z reguły w
chwili, w której był największy
ogień na scenie. Śpiewali z nami:
Andrzej Sikorowski, Muniek

Staszczyk i Szwagierkolaska,
Lady Pank, Waglewski&Pospie-
szalski, Wołosatki, Wolna Grupa
Bukowina, Paweł Orkisz, Tęgie
Chłopy, Lech Dyblik, Skaldowie,
Kuba Sienkiewicz i Adam Nowak
z Raz Dwa Trzy. 

Od kilku lat wprowadziliśmy
dodatkowy punkt: tzw. Set Pro-
fesora, który wymaga specjalnej
oprawy – pracujemy nad nim na
kilka miesięcy przed sympoz-
jum i każdy szczegół muzyczny,
plastyczny i choreograficzny
jest szczegółowo omawiany. 

Od kilku lat ukształtował się
też skład muzyków: oprócz na-
szego duetu Kukieł&Zbinek
(jedna, niewątpliwie złota płyta
w dorobku, biały kruk na rynku
muzycznym) grają z nami:
Tomek Wachnowski – śpiew, gi-
tara, Oleg Dyyak – cyja, instru-
menty perkusyjne, Marcin
Skrzypczak – śpiew, gitara oraz
Rysiek Pomorski – gitara basowa.
Występuje z nami też kwartet
smyczkowy Vivo. A śpiewogra-
nie podobno stało się ważnym
punktem na Sympozjum, wyda-
rzeniem, które zapada w pamięć
studentów, profesorów i zapro-
szonych gości. Wydarzeniem,
które otrzymuje najwyższe noty
w ocenie atrakcyjności pro-
gramu Sympozjum, które ma w
sobie coś wyjątkowego, co
trudno opisać słowami. 

Terapia zbiorowa dla samotnika
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Zaszaleć się na ament
Paweł Orkisz 
("zaGAPiony na życie"), pieśniarz, kompozytor, 

autor tekstów, gitarzysta

s tarzeję się. Kolejny raz
uświadomiłem to sobie,
kiedy poproszony zosta-

łem o spisanie wspomnień ze
śpiewograń podczas Sympoz-
jów. Toż to ogromny szmat
czasu! 

Jestem z GAP-em chyba od
roku 1998, a może i 1997, co
oznacza jakieś 22 lata. Dwa razy
w roku, a nie byłem obecny za-
ledwie kilka, no, może kilkana-
ście razy. Jeśli chciałbym
wszystko opisać, to wyszłaby z
tego obszerna, osobna publika-
cja, albo mała książka, a wierz-
cie mi, że kiedy dopada mnie
wena, to tak łatwo nie odpusz-
cza!

Przez te lata śpiewogranie
zmieniało się przynajmniej
kilka razy, gruntownie! Naj-
pierw były to spotkania półpry-
watne, bez nagłośnienia, w
kręgu, gitara krążyła z rąk do
rąk. Dużo było śpiewu, zamie-
nianego tylko czasem w ryk.
Potem więcej było wrzasków i
tańca. Potem pojawiło się małe
podwyższenie dla kilku gita-
rzystów, potem małe nagłośnie-
nie, przywożone przez Zbynka.
Potem solidne nagłośnienie z
profesjonalną obsługą. Pojawiły
się też teksty podawane z pro-
jektora.

Podobnie było z akom -
paniamentem: najpierw
tylko GAP-owicze, Zby-
nek i Kukieł, czasem gi-
tarę brał do ręki Michał
Kudłacz, albo Guma.
Potem pojawiłem się ja,
potem Tomek Wach-
nowski, potem... kwartet
smyczkowy, złożony z dziew-
cząt skupionych wokół Kaji
Chrenkoff, potem Piotrek Do-
magała i Oleg Dyyak. Dołączali
okazyjnie basiści, jakiś akordeo-
nista, skrzypek... Ale Profeso-
rowi ciągle było mało. Śpie -
wograniu towarzyszyły więc
występy zapraszanych artys-
tów, pamiętam znakomity wy-
stęp Staszka Soyki i - dla mnie
potworny - hałas Jana Boryse-
wicza z kumplem. Ale i tego
było mało, zaczęły się taneczne
ilustracje do ulubionych piose-
nek i wygłupy typu „wszyscy
mamy źle w głowach, źle ży-
jemy...". Coraz głośniej, bardziej
ludycznie, piwnie i przedziw-
nie. Ale fakt, na ten jeden wie-
czór wszyscy chcieliśmy mieć
źle w głowach, chcieliśmy po-
szaleć i zaszaleć się na ament,
jak mawia mój koleżka, bard
Szymon Zychowicz.

Pamiętam nie tylko wiele ta-
kich rozśpiewanych i rozbawio-
nych nocnych śpiewograń, ale
także spotkania bezpośrednio
po nich, np. jeszcze gdzieś w ką-
ciku, albo w pokoju. Podczas ta-

kich właśnie deserów
pośpiewograniowych
zawiązywała się moja
przyjaźń z Julkiem Gar-
dawskim i Jarkiem Gór-
niakiem. Pamiętam też
taki po...poranek  w gó-
rach, pod Giewontem,
kiedy wspólnie śpiewa-

liśmy psalm z moją muzyką
„Wielbimy". A słońce dopiero
wstawało.

Nie jestem w stanie przed-
stawić, nawet pokrótce, reper-
tuaru tych wieczorów, bo więcej
tam na pewno było, niż nie
było!! Ale wspomnieć muszę
jedną piosenkę, moją autorską.
Kiedyś napisałem parodię nt.
rajdów studenckich, podczas
których spotykało się takich
„studentów", przez długie s,
czyli ssssstudentów, którym za-
leżało tylko na jednym: nachlać
się jak najszybciej, nieważne
czym. 

- Piwo, wino, bimber,
chara.../Znajomy smak księży-
cówy! 

Zawsze to śpiewałem, każ-
dego roku i zawsze z ogrom-
nym rozbawieniem, bo o tę
piosenkę prosiła mnie zawsze,
niezmiennie i wciąż, jedyna
osoba na każdym sympozjum,
która w ogóle nie brała do ust
kropli alkoholu - Marysia Haus-
nerowa.

- No i jak Jej nie kochać?
(Marysi. Nie księżycówy!)

senki, żeby nie narażać się na
„wspólne śpiewanie”, a tutaj
„twarzą w twarz” z szalejącym
nierzadko tłumem. Lekcja
wspólnoty i pokory zarazem.
Myślę, że taki pomysł miał Pro-
fesor na naszą znajomość i że
udało mi się w tym pomyśle od-
naleźć. Te dwa „Śpiewogrania”
rocznie, to moja najdłuższa ar-
tystyczna i zawodowa i je -
dnocześnie towarzyska relacja.
To mnóstwo poznanych bliżej i
dalej ludzi. Dorastające dzie-
ciaki moje i przyjaciół, znajo-
mych. Wspomnienia…

Dzisiaj „Śpiewogranie” się
trochę zinstytucjonalizowało.
Moim zdaniem za dużo świateł
na scenę, ale z drugiej strony
tyle lat trwa i się rozwija,  że nie
sposób nie czuć dumy, że jest
się - razem ze Zbyszkiem G.,
Marcinem K., Marcinem S.,
Pawłem O., Markiem S. i innymi
- częścią jego historii.

Adopcja w artystycznym tyglu
Marcin Skrzypczak, 
poeta, kompozytor, gitarzysta

p ojawiłem się na
Sympozjum dzię -
ki rekomendacji

Tomka Wachnowskie -
go. Nie pamiętam, w
którym to było roku,
bo liczenie czasu nigdy
mnie nie interesowało, ale pa-
miętam, że spotkałem tam
dwóch „szalonych”, jak się
później okazało ustatkowa-
nych i jak najbardziej poważa-
nych twórców Śpiewogrania –
Zbigniewa „Zbinka” Grzyba i
Marcina „Kukiego” Kukiełkę –
dzisiaj śmiało i bez zadęcia
mogę powiedzieć – moich
przyjaciół. Na koncie mieli już
„swoją” debiutancką płytę
szantową, a może szaloną. Do-
póki nie poznałem Pawła Or-
kisza, żyłem w przekonaniu,
że to są twórcy słynnychPrze-
chyłów. Zaskoczenie było nie
mniejsze, gdy mój rekomen-
dujący, nieco starszy ode mnie
kolega, był tymod Asterixa, co
na chwilę zatrzymał się w
Śniegowicach... (mowa o Tom -
ku Wachnowskim – przyp.
red.) Takiego artystycznego
tygla nie spotyka się na co
dzień w normalnym świecie. I
te rozluźniające spotkania w
pokojach hotelowych jeszcze
przed północą, gdy zazwyczaj

Tomek zasiada w wy-
godnym fotelu i wy-
rzuca z siebie tony
kawałów. Ale zasymi-
lowałem się i zostałem
zaadoptowany przez
ojca Sympozjum prof.
Jerzego Hausnera i
jego małżonkę panią

Marysię. Niezwykła jest też
dla mnie relacja – nie tylko
harmonijkowa – z prof. Jaro-
sławem Górniakiem i jego
małżonką panią Lucyną.

I tak rozpoczęła się moja
przygoda sympozjalno- śpiewo-
grajna i trwa do teraz… Na
pewno do pięćdziesiątki! U czest -
nictwo w Sympozjum jest dla
mnie każdorazowo całkowitą
odskocznią od realnego świata
– dosłownie, łączy w sobie
świat idealny. Spotykam przy-
jaciół. Obcuję z ludźmi nauki,
którzy zmieniają świat. Otrzy-
muję wiedzę. Obcuję z mło-
dymi ludź mi, którzy tej wie dzy
łakną. Za każdym razem z nie-
cierpliwością wyczekuję mis -
trzowskiego wykładu, gościa
niespodzianki, koncertu. W
końcu mogę się wyżyć, grając
na gitarze nie tylko szanty, z
całą paczką! A to wszystko
odbywa się w przepięknych
okolicznościach przyrody,
jakże niezwykłej. Oby tak
dalej. 
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Sympozjum GAP jako dobro publiczne
dzięki, któremu poszerzamy horyzonty

Nauka, czyli sposób 
na poszerzanie 

horyzontów
Rzymski retor Kwintylian po-
wiedział: Błądząc, uczymy się.
Historia człowieka to ciąg po-
pełniania błędów oraz wycią-
gania z nich wniosków Od
prehistorii, gdy nieuwaga pod -
czas łowów mogła oznaczać
śmierć, aż do dzisiejszych cza-
sów, nauka jest nieodłącznym
aspektem życia człowieka.
Nauka to jednak nie tylko wy-
kształcenie, które otrzymu-
jemy w szkole lub na studiach.
To także nasze własne działa-
nia, które ukierunkowujemy
w stronę samorozwoju. Jest to
uczestnictwo w kołach nauko-
wych, zespołach badawczych,
klubach dyskusyjnych lub
chociażby cicha lektura w za-
ciszu domowym. Dlatego też
nauka jest jednym z ważniej-
szych czynników pozwalają-
cych ludziom na poszerzenia
własnych horyzontów.

Sympozjum GAP
„Edukacja to to, co zostaje po
zapomnieniu rzeczy nauczo-
nych w szkole.”  Słowa Alberta
Einsteina są dzisiaj jakże ak-
tualne. Żyjąc w erze tzw. „Fake
News”, poznawanie natury
rzeczy, oraz jej krzewienie jest
jednym z ważniejszych wy-
zwań, przed którym stoi nasze
społeczeństwo. Mając to na
uwadze w 1995 r. z inicjatywy
prof. Jerzego Hausnera, od-
było się pierwsze Sympozjum
GAP, którego nieustanną misją
jest wymiana poglądów mię-
dzy uczestnikami za pomocą
swobodnej dyskusji. Od po -
nad dwudziestu czterech lat
studenci mają okazję rozwijać
swoje zainteresowania. Jest to
atrakcyjny sposób uzupełnie-
nia standardowej wiedzy, osią -
gniętej podczas nauki w
tra dycyjnym systemie eduka-
cji. Sympozja GAP odbywają
się co pół roku i poruszają te-
maty istotne dla naszego spo-
łeczeństwa, takie jak: ekolo gia,
przestrzeń miejska, nowo-

czesne technologie, jakość
życia, ideowe firmy. Uczestni-
czenie w wyżej wymienionym
sympozjum pozwala uczestni-
kom na dokształcenie się z
różnych obszarów życia oraz
na zdobycie wiedzy z wielora-
kich dziedzin naukowych.
Sympozjum GAP niewątpliwie
jest dobrem publicznym...
czy  li właściwie czym ?

Dobro publiczne, 
czy społeczne?

W przyjętym przez społeczeń-
stwo rozumowaniu, dobro
publiczne, to rzecz, która jest
ogólnie dostępna dla każdego
z nas. Ekonomiści rozszerzają
to pojęcie i stawiają dwa wa-
runki, jakie musi spełnić
dobro, zanim można je będzie
określić mianem „publicz-
nego”. Pierwszym warun-
kiem, jest fakt, iż dostawca
dobra nie może zabronić
innym korzystania z tego
dobra. W przypadku sympoz-

jum GAP tym dobrem jest to
wiedza. Jest to warunek speł-
niony, gdyż sympozjum jest
miejscem ogólnodostępnym
dla wszystkich Drugi waru-
nek, oznacza, że użytkowanie
dobra przez jedną osobę, nie
pozbawia innych tej możliwo-
ści. Ten warunek również jest
spełniony. Oznacza to, że
wiele osób może uczestniczyć
w procesie tworzenia dys-
kursu. „Dobro publiczne”, ro-
zumiane w sposób przyjęty
przez społeczeństwo, ekono-
miści nazywają „dobrem spo-
łecznym”, które nie spełnia
dwóch warunków bycia
„dobrem publicznym”. Czując
zapotrzebowanie uzupełnie-
nie edukacji studentów, coraz
częściej pojawiają się podobne
inicjatywy w innych krajach.

Sympozjum GAP na tle 
innych wydarzeń

Chęć poszerzania własnych
horyzontów to nie tylko zjawi-

sko specyficzne dla Polski.
Wśród wielu państw europej-
skich pojawiła się potrzeba
wspierania młodych studen-
tów w osiąganiu ich celów.
Świadomość tego, że to właś-
nie ci młodzi, będą kreować
świat przyszłości, sprawia, iż
wiele krajów coraz bardziej
skupia się na lepszym eduko-
waniu swoich studentów.
Przykładem kraju, w którym
coraz większy nacisk kładzie
się na lepszą edukację, mogą
być Niemcy. Obecnie jedną z
największych konferencji
naukowych w Niemczech jest
„ZEW Public Finance Confe-
rence”, organizowane przez
Leibniz Centre for European
Economic Research w Man-
nheim. Konferencja ta jest
dobrym przykładem alterna-
tywnego sposobu organizo-
wania wydarzeń takich jak
sympozjum GAP. Misją orga-
nizacji jest badanie „optymal-
nej wydajności oraz struktury

rynków i instytucji w Euro-
pie”. Konferencja ta oparta
jest na tak zwanym dostępie
„Open Access”, czyli swobod-
nym przepływie wiedzy. W
odróżnieniu od Sympozjum
GAP, ZEW Public Finance Con-
ference, jest wydarzeniem,
które odbywa się raz na rok, i
skupia się głównie na ekono-
mii politycznej, oraz ekonomii
publicznej. 

Porzucenie statusu quo.
Szansa na rozwój 

czy daremny wysiłek?
Jednym z kluczowych elemen-
tów związanym z rozwojem
jest strach przed opusz -
czeniem naszej strefy kom-
fortu. Nowe sytuacje spra wiają,
że czujemy się nieswojo,
boimy się rzeczy, których nie
rozumiemy. Sytuacje dla nas
znane, w których wiemy, jak
musimy się zachować, są dla
ludzi uspokajające. Status quo
jest najczęściej preferowanym
sta nem, gdyż nie wymaga on
żadnego wysiłku, Jest to
zwłaszcza ewidentne w dzi-
siejszych czasach, gdzie od-
górnie narzucone zasady,
powstrzymują ludzi przed
próbowaniem nowych rzeczy.
Jest to zjawisko negatywne,
występujące często u ludzi
młodych, które sprawia, że nie
poświęcają oni dostatecznie
dużo czasu na samorealizację.
Studia to okres, gdzie czło-
wiek szuka wizji osoby, którą
chciałby być w przyszłości.
Ciężko jest więc nie zgodzić
się ze stwierdzeniem Kwinty-
liana, iż Błądząc, uczymy się,
gdyż to właśnie proces pozna-
wania i zdobywania wiedzy
jest jednym z ważniejszych
celów edukacji. Dopiero po-
przez naukę i wymianę poglą-
dów człowiek może się
rozwinąć. Dlatego Sympozjum
GAP to idealne wydarzenie,
które pozwala na poznanie nie
tylko siebie, ale także na sa-
morozwój.
Sebastian Skalski 

student Kolegium GAP
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