
Kraków, 19 grudnia 6/2011 



2  grudzień  2011  

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

  Właśnie na nią patrzysz 

  Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta... 

4-5 Kilka słów o Paśmie Policy 

6 Walne zebranie KGUJ 2011 w obiektywie 

7-9 Blondynka w Rumunii 

10 Nieprawda, że… Marginesy notatek…  Bi-

bliotekarz poleca 

11-12 Geografioły 

...czyli co się mieści (w tym numerze)  

Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy, 
Przed Wami ostatni już w tym roku numer Globusika. Jego zawar-
tość pozwoli zarówno sięgnąć pamięcią do wakacyjnych wspo-
mnień jak i poczuć nieco świątecznego nastroju. Nie zabraknie i w 
tym numerze akcentu naukowego - temat Policy jest wciąż żywy 
(to zwłaszcza ku przypomnieniu uczestnikom obozu:-). Miejsce, a 
nawet sporo miejsca, znalazło się także na radosną twórczość 
wszelaką, za której udostępnienie dziękujemy Geografiołowej Ar-
chiwistce - Asi Bajorek. Ze zdwojoną siłą po wakacyjnej przerwie 
powróciły rubryki „Nieprawda, że…”, „Marginesy notatek” oraz 
„Bibliotekarz poleca”. Mamy nadzieję, że zainteresują Was wyniki 
ankiety przeprowadzonej wśród Kołowiczów przez Iwonę Polin-
ceusz na temat zróżnicowania Bożonarodzeniowych tradycji w 
Polsce. Oddajemy Wam zatem ten globusikowy groch z kapustą, 
niech umila Święta i Sylwestra! ;-) 
 
 

Życzymy miłej lektury! 
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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

To już było… 

W Kole pojawiła się nowa wykładzina! Faza zdejmowania 

butów przed wejściem do 1.03 już Kołowiczom minęła, ale 

i tak dbajmy o czystość obuwia - zwłaszcza teraz w zimo-

wym okresie wilgotnym. Wykładzinie życzymy co najmniej 

130 lat w czystości i dobrym stanie! 

 

30. listopada w Rybie Babel odbyły się Andrzejki. Poza 

tradycyjnym laniem wosku organizatorki zabawiały nas 

bardzo geograficznym konkursem wiedzy o polskich mia-

stach. 

 

W środę przed Walnym Zebraniem KGUJ (7. grudnia) 

Kołowicze mieli okazję napełnić swoje brzuchy w ramach 

rywalizacji o Laur im. Mariusza Ha, czyli Konkursu na 

Najlepsze Ciasto. W szranki stanęło 8 ciast.  

 

Jednogłośnie wygrała Kokosowa Śnieżynka przygotowana 

przez Esterę Motyl, zgarnęła główną nagrodę, zyskując 

zarówno uznanie publiczności jak i jury. 

 

Walne Zebranie KGUJ odbyło się 8. grudnia w czwartek. 

Zaciętą walkę o prezesowski fotel wygrała ponownie Rena-

ta Wójcik. 

 

To nas czeka… 

Sylwester w Rabem koło Baligrodu. 

 

Styczniowy wyjazd w Gorce, czyli powrót do tradycji wy-

cieczek krajoznawczych. 

 

A w lutym - XI Dętki! 

Z ŻYCIA KOŁA 
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 Aby dogłębnie poznać (od kuchni) bogactwo tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych zakorzenionych w domach 

współgeografów, zadaliśmy koleżankom i kolegom geografom ciut pytań o to jak to jest w ich domach. Czego się dowie-

dzieliśmy?  
 

 

Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…  
co jemy, co wkładamy na choinkę i czy do wszystkich przychodzi 

Święty Mikołaj? 
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Wykres 1. (i ostatni): Najpopularniejsze ozdoby na świątecznych 

drzewkach.  

Najczęściej praktykowane zwyczaje adwentowe, 

to…  

postanowienia adwentowe (50%), a wśród nich: rezygnacja 

z używek, wcinania słodyczy oraz ograniczenia imprez – to 

najpowszechniejsze. Kolejne pozycje zajęły: udział w rora-

tach (45%) i ustawianie świeczników adwentowych (23%). 

Dla ilu z nas 6 XII związany jest z obdarowywa-

niem prezentami?                    

J 80 %                  L 20 % 

Kto za prezenty jest odpowiedzialny? 

W większości domów listy wysyłane są do Świętego Miko-

łaja i ku niemu też płyną strofy dziękczynnych hymnów, ale 

są i tacy, którzy wdzięczność kierują pod najwłaściwszym i 

dokładnie określonym adresem - tam za prezenty odpowie-

dzialni są Rodzice. 

Gdzie koledzy i koleżanki szukają podarków 

w dzień Świętego Mikołaja? 

Najczęściej przy łóżku (45 %), rzadziej pod poduszką (30 

%). Jednostki muszą pofatygować się do butów czy skarpe-

tek i tam poszperać. Są wśród nas i tacy grzeczni, którzy 

prezenty od białobrodego odbierają osobiście. 

Elektroniczne życzenia? Nie wyparły kartek cał-

kowicie.  

Tylko 1/5 ankietowanych nie wysyła ani jednej pocztówki 

ze świątecznymi życzeniami. 38 % wysyła od 2 do 5 kartek, 

a 29 % od 6 do 10. 

Kiedy zasiada się do wigilijnej wieczerzy? 

Co prawda w domach 35 % respondentów nie ma reguły 

wyznaczającej rozpoczęcie kolacji wigilijnej, ale aż  44 % 

wygląda pierwszej gwiazdki, aby zacząć dzielić się opłat-

kiem, a dla 12 % to zapadnięcie zmroku wskazuje początek 

świętowania.  

Czy 12 potraw jest nadal aktualne? U kogo moż-

na zobaczyć takie bogactwo na wigilijnym stole? 

W domach respondentów stoły z 12 potrawami znajdziemy 

u mniej niż połowy (44%). Nie zostało jednak ustalone czy 

stoły pozostałych są uboższe, a może ich obfitość przebija 

tradycyjne 12 potraw.  

Serdecznie dziękujemy 36 osobom, które były uprzejme wypełnić ankietę i podzielić się swoimi bogatymi życiowymi doświadczeniami. Respon-

denci, studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, kobiety i mężczyźni między 19 a 26 rokiem życia pochodzili z różnych stron Polski, reprezentowali 

województwa: pomorskie,  podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie  

i śląskie. 

Czy wszędzie można liczyć na przyjęcie bę-

dąc niespodziewanym gościem?  

Wolne miejsce przy wigilijnym stole czeka na niespo-

dziewanego gościa tudzież strudzonego wędrowca w 

sześciu na siedem domów ankietowanych.  

Jaką choinkę zobaczymy w domach kolegów?  

 Najczęściej w domach respondentów pachnie świer-

kiem (41 %), trochę rzadziej jodłą (26 %), 

a sporadycznie sosną. W ponad 30 % domów nie pach-

nie, bo choinka jest tzw. „wieloroczna”. 

Na choinek szczytach dominują czubki (albo szpice, 

albo jeszcze inaczej nazywane) 62 %, pozostałe drzew-

ka wieńczą gwiazdy.  

I jak to jest z prezentami pod choinkę…  

Nie dla wszystkich Święta Bożego Narodzenia to czas 

otrzymywania prezentów  - 18 % (bo niby z jakiej paki, 

skoro już dawno po „Mikołaju”). Są jednak sposoby na 

cieszenie się z podarku raz jeszcze! Na święta prezenta-

mi obsypują:  

1. Rodzina            2a. Dzieciątko             

2b. Mikołaj          2c. Gwiazdka         

3a. Anioł                3b. Gwiazdor. 

 

Iwona Polinceusz 



 W ostatnim tygodniu lipca br. członkowie Ko-

ła Geografów UJ zorganizowali obóz naukowy 

w Paśmie Policy. Na podsumowanie tych tygodnio-

wych badań przedstawiam w niniejszym artykule 

kilka informacji dotyczących Pasma Policy. 

 

Położenie, granice i rzeźba pasma 

 Pasmo Policy stanowi północno-wschodnią 

część Pasma Babiogórskie-

go w Beskidzie Żywieckim 

i rozciąga się od przeł. Lip-

nickiej na południowym 

zachodzie po dolinę Skawy 

koło Osielca na północnym 

wschodzie (Stuchlikowia, 

1976). Północną granicę 

tego pasma o długości 22 

km stanowi głęboka dolina 

rzeki Skawicy, z kolei po-

łudniową doliny Bystrzan-

ki oraz Shylca. Obie te do-

liny rozdziela przeł. Zu-

brzycką, na północ od któ-

rej mieści się masywny 

Czyrniec wchodzący w 

skład Pasma Policy, nato-

miast na południe rozciąga 

się Pasmo Podhalańskie. 

 Najwyższy szczyt 

pasma, Polica, mierzący 

1369 m n.p.m. jest trzecim pod względem wysoko-

ści szczytem w Polskich Beskidach. Ustępuje jedy-

nie sąsiedniemu Diablakowi będącemu kulminacją 

Masywu Babiej Góry, a także Pilsku, natomiast 

przewyższa m.in. takie szczyty jak Turbacz w Gor-

cach czy Tarnica w Bieszczadach. Jest to więc trze-

cim z najwyższych pasam górskich Polskich Beski-

dów (Ochremiak, 2009). 

 Pasmo Policy to jednak nie tylko pojedynczy 

wysoki szczyt mieszczący się w centralnej części 

pasma lecz cała grupa nieco niższych szczytów. 

Drugim po Policy najwyższym szczytem pasma jest 

mieszczący się równolegle na południe od głównej 

kulminacji Czyrniec, mierzący 1328 m n.p.m. Trze-

cim z najwyższych szczytów położonym na zachód 

od Policy jest Kiczorka zwana także Cylem Hali 

Śmietanowej, która mierzy 1298 m n.p.m. Na połu-

dnie od niego wznosi się Góra Brożki o wysokości 

1240 m n.p.m. Na wschód od Policy natomiast 

wznoszą się Złota Grapa o wysokości 1247 m 

n.p.m. oraz Okrąglica, które mierzy 1239 m n.p.m., 

a następnie główny grzbiet stopniowo opada w kie-

runku doliny Skawy. Na północ od głównego 

grzbietu za pasem przełęczy wznosi się pas szczy-

tów spośród, których najwyższy Oblak mierzy 871 

m n.p.m. (Babia Góra…, 2004; Szafraniec, Parusel, 

2009). 

 

 

 

Pasmo Polic czy Policy? 

 W różnego rodzaju publikacjach nazwa pasma 

pojawia się w dwojaki sposób. Raz jako Pasmo Po-

lic a inny razem jako Pasmo Policy. Analizując jed-

nak literaturę można dojść do wniosku, że tak na-

prawdę obie te wersje nazwy pasma są prawidłowe. 

Pierwsza z nazw była znacznie częściej używana w 

ubiegłych wiekach, natomiast druga popularna jest 

współcześnie. Nazwa Pasmo Polic odnosiła się w 

przeszłości do głównego grzbietu górskiego o czym 

wspomina Gustawicz (1886) pisząc „tak szczyt, jak 

grzbiet zowie lud tamtejszy „Policami”; stąd nazwa 

jego „Police”, a to dlatego że są dwojakie Police. 

mianowicie: Police zawojskie i Police skawickie”. 

Starsi mieszkańcy Skawicy także współcześni idąc 

na północne stoki pasma używają określenia „w Po-

lice”. Używana współcześnie nazwa pasma pocho-

dzi od najwyższego szczytu od którego całe pasmo 

bierze nazwę. 
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LEGENDA
- miejscowości

- szczyty górskie

- cieki wodne

- lasy

- pola, nieużytki, zabudowa

- granica pasma

PASMO POLICY

Kilka słów o Paśmie Policy 
Paweł Franczak 

Ryc. Mapa pasma Policy. Opracowanie własne 
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Zagospodarowanie turystyczne 

 Historia zagospodarowania turystycznego pa-

sma zaczęła się jeszcze przed II wojną światową. 

Pierwszy szlak turystyczny wyznaczony został 

w 1927 r. i prowadził z Hali Kucałowej przez Policę 

po przeł. Lipnicką (Midowicz, 1979). Jest to odci-

nek Głównego Szlaku Beskidzkiego. Już w 1935 r. 

wybudowano na Sidzińskich Pasionkach schronisko 

turystyczne na Hali Krupowej, które od 1936 r. za-

częło przyjmować turystów. Niestety w 1944 r. 

schronisko zostało spalone przez Niemców podczas 

akcji pacyfikacyjnej. Schronisko zostało jednak od-

budowane i od 1955 r. ponownie przyjmuje tury-

stów. Wraz z pojawieniem się pierwszego schroni-

ska w Paśmie Policy zaczęto znakować kolejne szla-

ki turystyczne (Matuszczyk, 1989). Do dnia dzisiej-

szego powstało ich łącznie 11, które łączą z głów-

nym grzbietem wszystkie okoliczne miejscowości. 

 

Atrakcje geoturystyczne 

 Szlaki te zostały poprowadzony w sposób za-

pewniający bardzo dobre połączenie z siecią komu-

nikacyjną oraz szerokie panoramy widziane podczas 

wędrówek. Niebieski szlak turystyczny prowadzący 

z Zawoi Mosorne prowadzi do 8 m wysokości wo-

dospadu mieszczącego się na Potoku Mosorne 

(Krzywda, 2006). Główny próg wodospadu mierzy 

6 m wysokości (Centralny …, 2011). W bezpośred-

nim sąsiedztwie Głównego Szlaku Beskidzkiego na 

Okrąglicy mieszczą się rowy rozpadlinowe. Naj-

większy spośród nich osiąga 60 m długości oraz 5 m 

głębokości. Wśród owych rowów wykształciło się 

także 10 jaskiń i schronisk podskalnych spośród 

których największa mierzy 20 m długości 

(Franczak, Buczek, 2011). Kolejne godne uwagi 

obiekty mieszczą się jednak już w większej odległo-

ści od szlaków turystycznych. Jednym z nich jest 

436-metrowa jaskinia Oblica, która powstała na jed-

nej szczelinie i osiągnęła 21,1 m deniwelacji. Jest to 

największa jaskinia Beskidu Żywieckiego i jedna z 

największych w Polskich Karpatach fliszowych 

(Gubała, Mleczek, 2006). Kolejnym miejscem god-

nym uwagi jest wielkie osuwisko tzw. Łysina 

mieszczące się poniżej Przełęczy Kucałowej 

(Franczak, 2011). W dolinie Skawicy Sołtysiej 

oprócz wspomnianego osuwiska mieści się także 

35,3 m wysokości odkrywka fliszu karpackiego. Na 

północnej granicy pasma wartymi uwagi są także: 

wodospad ześlizgowy na Jaworzynce, przełom Ska-

wicy w miejscowości Skawica a także ujście Skawi-

cy do Skawy. 

 

 

Formy ochrony 

 Ze względu na cenne przyrodniczo obszary 

mieszczące się w Paśmie Policy ich część została 

objęta różnymi formami ochrony przyrody. 

Wschodnie stoki pasma mieszczące się od przeł. 

Lipnickiej aż po polanę Brożki położone są 

w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Z kolei północny podszczytowy stok Policy aż po 

zielony szlak turystyczny został objęty ochroną w 

formie rezerwatu przyrody Na Policy im. 

prof. Zenona Klemensiewicza (Nowak, 1973). Po-

nadto od 2008 r. istnieje tu Obszar NATURA 2000 

Pasmo Policy. 

 

Podsumowanie 

 Jak wynika z przedstawionych powyżej infor-

macji Pasmo Policy stanowi bardzo cenny przyrod-

niczo obszar, który jest jednak słabo poznany ze 

względu na pozostawanie w cieniu „Królowej Be-

skidów”, Babiej Góry. Ten fakt oznacza jednak plu-

sy dla ochrony przyrody a także turystyki.  

Paweł Franczak 
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WALNE ZEBRANIE KGUJ 2011 

obiektywnie 
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Kołowy trójpodział władzy. Prezes, Komisarz, Opiekun. 

DinoMarta zagłusza Żyłę. 

Pralnia brudnych głosów. 

Cienie, blaski i oklaski! 

Kto wygra mecz ?! Renata W. vs. Jan L. 39:10  

Kogo by tu wybrać… 

Walne przemowy chwytają za serce nawet 

najbardziej polarnych kołowiczów. 

Siedmiu wspaniałych (krasnoludków). 
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W poniedziałek rano krótka, konkretna i bezowocna wy-

miana zdań na temat najlepszej drogi z Polski do Rumu-

nii. Każdy wie swoje. Nikomu nie udało się introduko-

wać własnych racji do ograniczonego myślenia kon-

trdysputantów. Kamila, Iwona i Sylwia przeżywając de-

javu wsiadły w autobus do Krynicy. Renia i Maciek, szy-

derczo komentując decyzję koleżanek, pojechali busem 

do Jabłonki. Sczezły im miny podczas wieczornej kore-

spondencji smsowej. My na parkingu w południowej 

Rumunii - oni w lesie południowej Słowacji. Czy ciężko 

było stopować do Bukaresztu? Jak naprawdę wygląda 

sytuacja z niechcącymi zabierać 

i oczekującymi zapłaty kierowcami - 

Rumunami? Zaledwie parę razy mu-

siałyśmy wyciągać kciuka. Samocho-

dy najlepszych marek same podjeż-

dżały z wyciągającymi pomocne dło-

nie Samarytanami różnych narodowo-

ści. Jedynymi kierowcami oczekują-

cymi zapłaty byli polscy kierowcy... 

 

W środę tuż po północy, po dwóch 

dniach w podróży, dotarłyśmy do 

oczekujących nas od ćwirćdoby przy-

jaciół w Bukareszcie. Dzięki uprzejmości katolickiego 

kleru rumuńskiego o polskich korzeniach lokujemy się 

w wykwintnej kwaterze w sercu stolicy – dwa kroki od 

Placa Uniwersitatii i trzy kroki od Placa Unirii, tuż obok 

aktualnie odzyskującej blask najstarszej części miasta, 

cieszącej się, mimo wykopów na ulicach, widocznym 

powodzeniem. 

 

Środa 
spacer do Pl Universitatii, a tam Wydział Geografii 

Uniwersytetu Bukaresztańskiego vis a vis fikuśnego 

nibymauretańskiego teoretycznie neoromańskiego 

budynku adeptów architektury 

stamtąd prosto pod Łuk Triumfalny i mijając 

ambasady, prześlizgując się przez „zraszacz lu-

dzi” do tego, co kołowicze lubią najbardziej – 

Skansen Wsi Rumuńskiej: wszystkie regiony 

Rumunii w pigułce za jedyne 6 RON. 

uroczysty obiad w Caro Cubere, najstarszej re-

stauracji Bukaresztu, z dwoma litrami firmowe-

go Bere  - 18 RONów i dogodnymi zniżkami dla 

tamtejszych studentów – piękny zwyczaj wpro-

wadzający nowopowstającą elitę kraju do elitar-

nego świata po niższych cenach. Ponadto lokal 

cieszył oko gustownym neogotyckim wystrojem 

i toaletami na kształt dominikańskich konfesjo-

nałów. 

poszukiwania imprezy (Klub A i El Comendan-

te) zakończone niepowodzeniem...  

 

Czwartek 
10:00 umówione wejście do drugiego największego 

budynku na świecie czyli z założenia pałacu Cauce-

scu - dziś rumuńskiego parlamentu 

10:05 nie powiodło się – 4 osoby ( w tym autorka 

niniejszego artykułu – blondynka, w dodatku ciemna) 

nie mają potrzebnych dokumentów 

10:35 powtórne wyjście z plebanii 

11:00 tort - niespodzianka w Park Izvor – świętujemy 

rocznicę narodzin Kamili i Ani 

12:00 wejście do parlamentu; zastosowanie 

procedur antyterrorystycznych w stosunku do 

naszych kolegów zabezpieczonych przed ata-

kiem dzikich rumuńskich psów – Rumunii tego 

nie zrozumieli (gaz pieprzowy) 

Sala Różowa: „There is no other room in pink in 

the House of Parliment. How do you think, 

why?” „This one is for gays?” 

Po godzinie wychodzimy ubożsi o 13 RON,  

bogatsi o nowe doświadczenia zaoszczędziwszy 

12 RON na byciu studentem ;p 

 

Muzeum Historii Bukaresztu: nikt nie wie co 

autor miał na myśli, ale wstęp tylko 2 RONy, 

a w dolnej sali 19 kg złota czyjegoś skarbu tuż obok 

bazy rozkręconej na 100 płaskorzeźb kolumny Traja-

na. 

Mecz Polska – Rumunia na hali ośrodka dla Rumuń-

skich sierot. 

Dyskoteka w ośrodku dla Rumuńskich sierot 

Biesiadny wieczór przy kropelce domowej śliwkowej 

cujki dla uczczenia zwycięstwa drużyny z Polski 

(wygrany 1 mecz z 5). 

Blondynka w Rumunii 
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Piątek 
plany: 

8:00 rumuński targ 

10:00 Tour de Budapeszt 

19:30 panel dyskusyjny „Polacy w Rumunii” 

z gościem specjalnym o. Mateuszem ;) 

22:00 impreza integracyjna w towarzystwie zwycięz-

ców 4 z 5 meczów dnia poprzedniego 

fakty: 

dłuuugie, bezowocne poszukiwania targu 

katastrofa i komplikacje katastrofy opóźniają rozpo-

częcie Tour… Kuba, ledwo wstał, bez uprzedniej 

konsultacji z grupą, zdecydował się własnymi siłami 

usunąć zlew z męskiej toalety. Cóż... Cztery doby z 

utrudnionym dostępem do sprzętu sanitarnego. Trud-

ności w autokompresją mię-

dzy zlewem a kranem – co tu 

kryć – najdłuższy Kuba miał 

największe. Nadszedł czas 

by problem rozwiązać.  

A rowerów było dwanaście 

jak i nas było dwanaścioro. 

I powiodły nas one do brze-

giem uregulowanej a la Se-

kwana Dembowicy. A kres 

naszej podróży nastał na be-

tonowym brzegu rozległego 

jak stąd dotąd bukaresztań-

skiego zbiornika retencyjne-

go. Tam spożywaliśmy co 

mieliśmy, czyli, zgodnie ze 

zwyczajem, chleb z pasztetem. Droga była dłuuuga 

i znojna, a niejednej próbie zostaliśmy poddani. 

I wziął starszy mat łódkę, a Maciej mu było na imię, 

i wypłynął na środek jeziora, a dwie były z nim. Lecz 

gdy byli na środku oto powstał znak przed nimi, jako 

barwny łuk lewitujący w troposferze, i z góry spadł 

deszcz, i woda się nalała do łódki, tak, że wszyscy 

troje byli mokrzy. A serca ich napełniły się radością, 

gdy postawili mokre stopy na suchym lądzie. 

(Macedończycy też się cieszyli, że jednak nie 

zatopiliśmy ich łódki w parkowym stawiku.) 
 
Bilans: 
korzyści: 

-  n a b y t a  p ł y n n o ś ć  u c z e s t n i c z e n i a 

w bukaresztańskim ruchu drogowym 

- przeżycia dramatyczne i katharsis 

- kontemplacja architektury brutalistycznej brzydo-

ty 

straty: 

- 1 dętka, 1 pedał 

- 0,3 l Ciukasa 

- 0,1 kg nadwagi 

- złudzenie o idealnym mieście 

 

 

 

Sobota 

Pogańska pora: 

Żółtym M1 w milczeniu suniemy pod ulicami Bukaresz-

tu na Gara de Nord. Zasiadamy w 3-wagonowym perso-

nalu dla odbycia 128-kilometrowej podróży do Buzou. 

Rozpraszamy się po przedziałach i wtapiamy w rumuń-

ski tłum. Stosujemy odwieczne polskie prawo na obcej 

ziemi: kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać jak i 

one: Mi skuzi, mi skuzi... [uśmiech] ..mulcumi... . Było 

Morderstwo w Orient EXPRESIE, nadszedł czas na śnia-

danie w Romanulan Personal. Ściśnięte na skórzanych 

kanapach w brązie, do których namiętnie przyklejają się 

nasze uda, próbujemy skompresować się w bezrękie ka-

dłubki, najchętniej z profilu i w 2D. Myślimy o kagańcu, 

który utrzymałby nasze żuchwy w bliskim sąsiedztwie 

szczeki, w chwilach utraty świadomości... Odpływamy... 

 

Z Buzau, przez znajomego 

Rumuna scharakteryzowanego 

jako „City of Rolniks” w pełni 

oddające charakter miejsca, 

z baniakiem rozcieńczonej 

siary podejmujemy podróż 

dalszą, w kierunku Ploiesti. 

I tu nawiązując do siary nale-

żałoby poświęcić linijek parę 

na tę siarę, która unosiła się w 

powietrzu w miejscu, które 

osiągnęliśmy. Tak więc Sub-

carpatians de Curvetura to 

obszar zasobny w złoża ropy 

naftowej. Swego czasu zaś, 

rejon Berca i Ploiesti dostarczał wybitnych ilości tegoż 

surowca energetycznego, tak, iż stał się on istotnym ele-

mentem struktury eksportu kraju. I stąd ta siara. 

Z pokładów paliw węglowodorowych. Wydzielające się 

na znacznych głębokościach gazy wypychane są ku gó-

rze zabierają ze sobą wody podziemne oraz piaski i iły – 

elementy pokrywy glebowej tego obszaru i wydostają się 

na powierzchnię w postaci błota.  
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W zależności od proporcji składników w tymże błocie, 

tworzy ono na powierzchni bardziej strome stożki, mniej 

strome stożki, czyli takie bardziej kopuły, lub jeziora 

błotne. Przez analogię procesu oraz tworzonych form do 

wulkanów zwie się je Voulcanui Noroiosi czyli błotnymi 

wulkanami. Chociaż ze zjawiskiem wulkanizmu ma tyle 

wspólnego co koło z czystymi kubkami. Przewodniki 

przygotowywały nas na ziemski nieziemski księżycowy 

krajobraz. Wychodząc jednak z polskiej rzeczywistości 

łatwiej było to przyrównać do wielkiego placu budowy 

autostrady: jednolitą, pokrytą piaskiem i iłem przestrze-

nią oraz urozmaicającą ją wstęgą świeżo wylanego ciem-

niejszego, wysychającego asfaltu. Oczywiście było ina-

czej. Pustynnie. Na polach wulkanicznych obowiązuje 

zakaz używania otwartego ognia ze względu na unoszące 

się łatwopalne gazy. Dokoła występuje natomiast osobli-

wa flora związana z dużym zasiarczeniem gleby. Tyle o 

siarce. W kraterach rosną bąbelki i pękają. Niektóre stoż-

ki są wygasłe lub drzemiące. Doskonałe warunki do za-

stosowania kąpieli błotnej. Parafrazując Heraklita: nie 

wejdziesz dwa razy do błotnego wulkanu – a to z tej 

przyczyny ze raz tam wszedłszy szanse na wyjście masz 

nikłe. 

 

Niedziela, poniedziałek, wtorek - 

Pociąg typu rapid powiózł nas do Brasova, skąd Personal 

dowiózł nas tam, gdzie kończą się tory, czyli na dworzec 

czołowy w Zaranesti. Tam już tylko cztery godziny mar-

szu dzieliły nas od utęsknionej kabanki – Cabana Cur-

matura, przy której z niekłamaną przyjemnością spędzi-

liśmy kilka kolejnych dni. Prysznicując się na świeżym 

powietrzu wodą źródlaną, 

ku szczerej radości podzi-

wiających naturę turystów, 

wspólnie gotując w wydoby-

tym z dna kołowej szafy 

poniemieckim hełmie, roz-

bawiając stołujących się 

w schronisku zamożniej-

szych gości, staliśmy się 

niecodziennym zjawiskiem 

w kręgu odwiedzających 

kabankę znanym jako Dre-

amTeam from Poland (not 

Holand!). Okazjonalnie spo-

żywaliśmy dania tamtejszej kuchni, szczególnie uko-

chawszy sernik z koperkiem. Z radością przyjmowaliśmy 

gesty gościnności ze strony naszych nowych rumuńskich 

przyjaciół! Bunce słodkie i nie, lokalne trunki oraz towa-

rzystwo przy ognisku stały się źródłem nieocenionego 

doświadczenia ;) A gdy skondensowana para wodna za-

częła skraplać się nad Piatra (gr. góra, skała) Cralaiuli 

(łac. taki w kolorze fuksji kwiatuszek, chroniony na tere-

nie tamtejszego parku narodowego) wspólnie wieczerza-

liśmy z Izraelitami. Ran, Yela i Lieda świeżo po służbie 

w izraelskiej armii przybyli stawić czoła nieznanej Ru-

munii. Gdy napełnili żołądki przywiezionym z Polski 

kuskusem, cieszyli podniebienie smakiem rumuńskich 

kurek na polską modłę na masełku przysmażonych. 

Wielbili w tym czasie kunszt zbieracki i kucharski na-

szych utalentowanych chłopców zbieraczy. 

Paski, kółka i trójkąty rumuńskich szlaków prowadziły 

nas ku najwyższym szczytom i podziemnym jaskiniom. 

Najmężniejszych zwabił na ponad 2000 m mnisiej natury 

La Omm, oommm, omm. 

A gdy nadszedł dla nas czas rozstania z dolomitowym 

masywem, całe Piatra zalewały się łzami rzęsistego desz-

czu do popołudnia przedłużając to bolesne rozstanie. 

 

Środa, czwartek, piątek – podróż za jeden pasztet 

Z Zaranesti pusty niemal personal potoczył się z nami na 

pokładzie do Brasova. Pusty niemal. Albowiem znalazł 

się wśród współpasażerów pewien zachęcający wielbi-

ciel polskiego pasztetu bezskutecznie usiłujący poderwać 

nas na „Amerykę”,  do spławienia którego trzeba było 

sięgnąć po bardziej drastyczne środki pt. „mąż i dzieci 

czekają”. Pozbywając się jednego pasztetu dotarliśmy do 

jednego z najurokliwszych miasteczek Transylwanii. 

Ukryte między wzniesieniami średniowieczne założenie 

rozrasta się na przedpolu w imponujące modernistyczno-

postsocjalistyczne miasto. Dzięki skrupulatnej pracy 

skarbnika oraz odejmowaniu sobie od ust co drugiego 

kęsa, byliśmy na tyle wydolni finansowo by ostatnie no-

ce przed podróżą spędzić w wysokiej klasy hostelu ukry-

tym w jednej z wąskich uliczek starego Brasova. Będąc 

parę kroków od braszowskiej starówki, kompleksowo 

odrestaurowanego zamku i innych arcyciekawych ele-

mentów średniowiecznego założenia urbanistycznego, 

oddaliśmy się  dwudniowej upojnej wędrówce po naj-

skrzętniej ukrytych zakamarkach miasta. Mimo rażącej 

niekompetencji pracowni-

ków informacji turystycz-

nej, dzięki wrodzonej intui-

cji bez problemu ogarnęli-

śmy sztandarowe atrakcje 

Brasova, którego nazwa w 

hollywoodzkim stylu zdobi-

ła zbocze … . 

Wraz z wyczerpaniem fun-

duszy nadszedł kres błogo-

stanu dni w Brasovie. Tak 

też w piątek 12 sierpnia 

nadszedł czas rozstania z 

piękną Rumunią. 

Jedni z ulgą po tuzinie nieprzespanych nocy wyruszyli 

z powrotem na północ. Inni, opętani szałem miłości, roz-

poczęli fascynującą podróż kierując się na gorące połu-

dnie. 

Iwona Polinceusz 
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Nieprawda że... 
Raróg stepowy, taki duży, brzydki ptak, który gło-

śno skrzeczy. Ktoś może powiedzieć - teściowa. 

Geografia transportu 

 

Pasy wzniesień wysokości 600-1200 m n.p.m. z 

punktu widzenia gór nie są one górami prawdzi-

wie górskimi. 

 

Zerowy przyrost rzeczywisty-to znaczy, że tyle 

płodzimy, ile grzebiemy 

Geografia Bliskiego Wschodu 

...Ł. Musielok chciał przemianować  „Globusika” 

na „Glebusik”. 

...Esterze wypada sztuczna szczęka. 

...Natalia D. jest najważniejsza na świecie! 

...Czerski ma jaja. 

...Sylwia i Iwona nie mają jaj. 

...Iwona wyjeżdża do Ameryki przeżyć przygodę 

życia z kolesiem od pasztetu.  

...Iwona jest nakręcaną korbką maszynką do ga-

dania. 

...Iwona jest na korbkę. 

...Iwona zostaje w kraju wychowywać swoje 

dzieci pozostając w nieformalnym związku  

z ich ojcem. 

...kobiety płaczą przez Szuwara. 

...w gronie redakcji rodzą się sentymenty za 

WordArtami. 

...Globusik wychodzi w Hiszpanii pod  

tytułem El Mundo. 

...polonez na balu z okazji 130-lecia miał 

wspomaganie kierownicy. 

...najlepsze „nieprawda że” rodzą się w Kole 

o 5 nad ranem. 

...Hanys jest geografiołkiem. 

...bliskość Wschodu zależy od dalekości  

Zachodu. 

...Czerskiemu odjechał z Kampusu pociąg 

(chyba seksualny-przyp. red.).  

Marginesy notatek 

Bibliotekarz poleca  
 Z okazji  Świąt prezentujemy białe kruki Kołowej Biblioteki. Warto poświęcić kilka 

chwil w czasie przerwy  świąteczno-noworocznej na zgłębienie tych pozycji. 
 

663 D4 Jego ekscelencja miasto,  Kryszczukajtis W., Warszawa 1967  

1693 G5 Beadeker po wszetecznym i hultajskim Krakowie, Rożek M., Kraków 1990 

1321 F6 Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej,  

  Skoczylas J. Poznan 2005 

904 E2 Tam, gdzie dzień mówi…dobranoc 

1231 F4 Oz bukowsko-mosiński, Rotnicki K., Poznań 1960 

1705 G5 Mazury Garbate, Rąkowski G., Warszawa 1989 

1268 F4 Torfoznawstwo dla meliorantów, Horawski M., Kraków 1973 

1207 F3 Od śnieżynki do lawiny, Dubiński L., Warszawa 1958 

1479 G2 Pierwiastki śladowe- dobre i złe zarazem, Bondariew L. G., Warszawa 1989 

1468 G1 Hevea płacze kauczukiem, Gizycki K., Katowice 1962 

1258 F4 Rzeźbiarze krajobrazu, Halicki B., Warszawa 1957 
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Rumuński kącik tęsknoty za Masajem 

Perełki lingwistyczne sprzed  

UG Zawoja 



 

A Ty jak daleko jesteś w stanie pojechać po pączki? 

M
iło

ść
 n

iej
ed

no m
a im

ię.
.. 

„Hanys in memoriam” 
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