
Kraków, 12 kwietnia 1/2012 

Wspomnienia 

Bałtyk na Czarnym  

Zawiszy 
 

Zabawa: Na obrazku ukryte są ilustracje podanych tematów numeru. Znajdź je! 

Zbyt długo 

 oczekiwane: 

XI DĘTKI 

Święta! 
Kura i Zając uciekli 

przed ogniem trawiącym 

trawy Ruczaju 

Geografki walczą  

o Puchar! 
 

Na Dzień Kobiet 

Kobieca relacja  

z Iranu 

Prolog do Gruzji 

Epilog do Rumunii 
 

Festiwal Piosenki  
Geograficznej 2012 
Pierwszy raz na Ruczaju 

 

*  

* Kicaj Zającu! Dajemy drapaka! 
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Drodzy Czytelnicy, 
Za nami jedna z najsroższych zim nowego tysiąclecia. Pozostawiła 
zauważalne ślady również w Naszym Ukochanym Instytucie – na 
trwałe zagościła w pejzażu południowo-wschodniego skrzydła 
kampusu Kołowa Lodówka (momentami funkcjonująca również 
jako zamrażalnik*), kanapa dokonała kilkunastocentymetrowej 
szarży w kierunku kaloryfera, a Redakcja Globusika zapadła 
w zimowy sen, z którego nawet organizacja XI Dętek nie potrafiła 
jej zbudzić. Na szczęście zawitała wiosna obfitująca w przeróżne 
zdarzenia – krajoznawczy wyjazd w Gorce, wymianę z Finlandią, 
Festiwal Piosenki Geograficznej odbywający się w Instytucie oraz 
pożar łąk na Ruczaju (proszę nie łączyć tych dwu ostatnich rzeczy 
ze sobą;) Takie nagromadzenie przeróżnych atrakcji nie mogło 
pozostać przemilczane. W tym numerze prezentujemy miszmasz 
spraw bieżących i zaległych, znajdziecie w nim więc: mrożące 
krew w żyłach wspomnienia z tegorocznych Dętek, widzianych 
gdańskim okiem (str. 4), trzymające w napięciu relacje z walki 
o Złoty Tamburyn i z turnieju siatkowego (str. 6), wrażenia Kaś 
Rydel i Wicher z wyprawy do Iranu (str. 13), a także dowiecie się 
jak Mocna Grupa p.w. Marcina Rechcińskiego dała sobie radę 
w  ińskim turnieju piłki nożnej na śniegu (str. 11). Ponadto perełka 
z samego dna Globusikowej sterty oczekujących na publikację 
relacji z podróży pt. Podróż za jeden pasztet..., czyli Prezesostwo 
na wczasach w Bułgarii (str. 10). Mamy również zaszczyt zapre-
zentować wspomnienia niegdysiejszego Kołowicza – Pana Czesła-
wa Anioła z wyprawy żaglowcem „Zawisza Czarny” po Bałtyku – 
polecamy szczególnie! 
 
Życzymy miłej lektury w zaciszu gabinetów, pod ławką na wykła-
dzie, w tramwaju i autobusie, na polu vel dworze – Globusik dobry 
w każdych okolicznościach przyrody! 
 
Redakcja 
 
* - serek Danio jeszcze nie odtajał 
 

Życzymy miłej lektury! 
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To już było… 
 

 

Sylwester w Rabem koło Baligrodu. Dział się w chacie 

studenckiej, której uroku dodawała pełniona dawnej funkcja 

stajni. Nie zabrakło Pana ….- bieszczadnika z krwi i kości, 

czy roztańczonej służby leśnej.  

 

XI Dętki! Drużyna krakowska była o włos od zdobycia 

kryształowej kuli. Na przeszkodzie stanęła ekipa z Torunia 

debiutująca na dętkach, która zachwyciła wszystkich do 

perfekcji opanowaną zdolnością kontrolowania środka cięż-

kości. 

 

Kolosy 

Bynajmniej nie chodzi tu o wyprawę Koła na Wyspy Wiel-

kanocne, ale podróż i tak nie była krótka.  Impreza podróż-

nicza wieńcząca wyczyny podróżników z roku 2011 odbyła 

się w Gdyni. Kuba zapewne zainspirowany opowieściami 

wskoczył do Bałtyku przy temperaturze powietrza 6*C. 

Może liczył na statuetkę w kolejnej edycji? 

 

Podczas tegorocznego SlotFestiwalu usłyszeć można było 

opowieści o Kaukazie. Nie obyło się bez wątków geogra-

ficznych. Tym bardziej, że za sprawą Łukasza „Keja” Ko-

walskiego parę kołowiczów miało okazję zachwycić uczest-

ników festiwalu regionem. Nie zdziwi nas, jeśli po zapre-

zentowaniu warunków klimatycznych i glebowych Kaukazu 

popyt na wina gruzińskie nagle wzrośnie.  

 

To nas czeka… 
 

36. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów 

W dniach 12-15 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się 

36. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów. To 

świetna okazja, aby Nasi kołowicze mogli zaprezentować 

się z dotychczasowym dorobkiem naukowym. W Tym roku 

będą reprezentować nas dwie prace. Trzymajmy kciuki za 

autorów!!!  
 

 

 

 

Slajdowisko o Gruzji 

Już 11 kwietnia w podróż do ojczystego kraju Iosifa Wissa-

rionowicza Dżugaszwiliego zabierze Was Patryk Świątek. 

O godzinie 18.00  w sali 1.21 zbierzemy się, aby posłuchać 

pasjonujące opowieści o kraju wina, toastów, „koniaku” 

i chaczapuri. Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Obóz naukowy w Gruzji 

Wszystkich, których oczaruje slajdowisko Patryka Świątka 

zapraszamy na obóz naukowy w Gruzji, który odbędzie się 

na początku sierpnia. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 

zaraz po slajdowisku 11 kwietnia. Być może to Wasza jedy-

na okazja, żeby odwiedzić ten piękny kraj.  

 

Już w dniach 11-13.05 każdy z Was będzie miał okazję do-

łączyć do corocznego promowania Geografii na największej 

krakowskiej imprezie popularyzującej naukę - Festiwalu 

Nauki. Mile widziane 1001 pomysłów na zaciekawienie 

zarówno najmłodszych jak i najstarszych, zarówno glebami 

jak i kształtowaniem  przestrzeni obszarów zurbanizowa-

nych, zarówno przez statyczne współtworzenie prezentacji 

Instytutu jak i nieco bardziej dynamiczną organizację kon-

kursów i eksperymentów. Sekretariat naszego Instytu-

tu  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. To świetna 

okazja na wzbogacenie swojego CV i zyskania przychylno-

ści prowadzących.  

 

Dętki dętkami, ale nasi północni bracia (i siostry) Geografo-

wie organizują równie pasjonujące zawody. Tym razem, 

zamiast na dętkach, będziemy się ścigać na drezynach. Kto 

ma sile ręce, ambicję i upór, lub jedynie chęć spędzenia 

niezapomnianego  weekendu z Geografami z całej Polski, 

zapraszamy do Gdańska już 26 .05 bieżącego roku. Szcze-

góły już w krótce na stronach Koła oraz Egea. 

 

Złota Sowa - wydarzenie jest tak ważne, że pani Prezes 

poświęciła mu całe swoje „Słowo”! 

Z ŻYCIA KOŁA 

Zapowiedź II edycji konkursu „Walka o Złotą Sowę” 
 

Na początku kilka słów do tych, którzy pod pojęciem „Złota Sowa” nie mieli jeszcze okazji się spotkać. 

Co to jest, skąd się wzięło i czy powinno Cię obchodzić? Po kolei: „Walka o Złotą Sowę” to konkurs na najlepsze badania 

grupowe (tu „grupa” ≥ dwie osoby). Jego pomysłodawcą jest Łukasz ‘Kej’ Kowalski, a pierwsza edycja miała miejsce w 2009 

roku. Żądnych dokładniejszej wiedzy na temat genezy odsyłam do Globusika nr (1/2009) bądź też do samego pomysłodawcy. 

Natomiast na pytanie, czy szeregowy kołowy wypijacz herbaty powinien zainteresować się tym wydarzeniem, odpowiem: zde-

cydowanie tak! Co więcej, każdy ma możliwość wziąć udział w „Sowie” w dwojaki sposób: zbierając grupę, wymyślając te-

mat (kolejność dowolna), przeprowadzając badania i prezentując je podczas konkursu lub angażując się w prace przygotowaw-

cze. Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego. 

Nieistotne czy jesteś doświadczonym i zaprawionym w organizacji wszelkiego rodzaju imprez Dinozaurem czy też osobą, któ-

ra przypadkowo wzięła Globusika w ręce i nie wie jeszcze dokładnie jak pomieszczenia Koła wyglądają w środku – masz za-

pał, energię i przede wszystkim ochotę zdobyć nowe (kolejne?) doświadczenia – przybądź! 

Równie gorąco (a może jeszcze bardziej) zachęcam do zaprezentowania wyników Waszych prac zespołowych. To także świet-

na okazja do zdobycia wprawy w publicznych wystąpieniach czy współpracy z innymi. Nie wspominając o cennych nagro-

dach ;) Konkurs odbędzie się w dniach 17-18 listopada. Wszelkie szczegółowe informacje pojawiać zaczną się wkrótce, nie-

cierpliwi mogą kontaktować się ze mną osobiście lub mailowo (renata.ewa.wojcik@gmail.com). 

 

Renata Wójcik 
 

Prezes KGUJ 

Słowo od Prezesa 



  

  

Dętkarskie Mistrzostwa Polski Geografów 2012 

z M.O.tywowego punktu widzenia. 

Czyli kulisy gdańskiego motywu na dętkach. 
 

 Podrywa się cichutki krzyk na starcie, to kolejna druży-

na rozpoczęła swój pierwszy zjazd. Siedzimy przemarznięci do 

szpiku w przyleśnym rowie tak, aby nikt nas nie spostrzegł. 

Czekamy z niecierpliwością na gdańską ekipę Monterów. Kilka 

wtajemniczonych osób ukradkiem tylko zerka w naszą stronę 

widząc obłe kształty naszych hełmów wystających poza nasyp. 

Nagle słychać donośny głos Jasia, zaczyna wykrzykiwać 

w stronę zgromadzonego na starcie tłumu geografów. „Czas 

na nas” pomyśleliśmy ze Sztokiem zgodnie kiwając głowami. 

Rozchodzimy się tak aby zminimalizować przedwczesne zde-

maskowanie naszej akcji. Sytuacja się przedłuża męcząc naszą 

cierpliwość. Co chwila zerkamy na siebie czy aby nikt z naszej 

pary nie rusza przedwcześnie. Nie ma jednak dymu, który jest 

dla nas sygnałem do 'ataku'. Podchodzimy zatem ostrożnie. 

Jasiu z Kozbim profesjonalnie wczuwają się w rolę skupiając 

na sobie uwagę tłumu. Nie mamy wątpliwości, zaskoczenie 

będzie totalne. Nagle Sztok daje znać: „dym puścili, dym!”. 

Akcja się zaczyna, podbiegam do najbliższego drzewa aby za-

montować petardę hukową. Mamy 10 sekund. Wszystko idzie 

jak z płatka. Kładę ładunek pomiędzy gałęziami na wysokości 

głów tłumu, tak aby huk był bardziej donośny. Odpalam zapal-

niczkę. Nie działa, jest przemarznięta, klnę pod nosem i próbu-

ję dalej. Czas leci, mamy go coraz mniej, aby wszystko poszło 

jak należy. Zdrętwiałymi z zimna rękoma walczę z zapalniczką 

i wilgotnym lontem. Nie chce zapalić... Nic z tego... 
 

 Wszystko zaczęło się na jednej z imprez SKNG UG 

jeszcze grubo przed osławionymi wśród geografów 

„dętkami” (mowa o edycji XI). Oglądając zdjęcia z poprzed-

niej edycji (tj. X-tej) wspominaliśmy jak było, kiedy to za sty-

lowy zjazd Konrad i Jasiu dostali wyróżnienie. Uznaliśmy, że 

robiąc show  na następnej edycji mistrzostw mamy szanse na 

kolejne. Nie to jednak było najważniejsze. Zgodnie stwierdzi-

liśmy, że robiąc jakąś nietypową akcję uatrakcyjnimy imprezę 

jednocześnie sami się przy tym nieźle bawiąc.  

 Temat nie sprawił nam żadnych trudności. Gdańsk, 

historia, emocje, show. Z marszu na myśl przychodzą nam 

czasy, kiedy nasi ojcowie musieli oglądać wozy pancerne oraz 

uzbrojonych żołnierzy PRL'u na ulicach swoich miast. Cóż, 

podobny temat był w poprzedniej edycji. Chłopaki zrobili styl.  

Jak jednak urozmaicić coś takiego? Żeby nie padło stwierdze-

nie „to już było”. Pada pytanie: „Czy legalne byłoby wtargnię-

cie na tor osób postronnych, niezwiązanych jednocześnie 

z ekipą zjeżdżającą?”. Odpowiedź jest prosta. Stawiamy na 

show, nie na surowe zasady. Zatem wszystko jest dopuszczal-

ne. Zostaliśmy więc przy temacie podobnym. Stocznia Gdań-

ska, strajk, MO, pacyfikacja. 

 Dla podtrzymania emocji potrzebny będzie hałas, efek-

ty dźwiękowe, świetlne, może dymne. Ale z pewnością, aby 

zaskoczyć widownię, a przede wszystkim jury, musimy wy-

skoczyć w kilka drużyn. Plan jest zatem prosty: Ekipa startują-

ca – stoczniowcy, strajkują, przeciągają całą akcję, żeby odcią-

gnąć uwagę tłumu. Nagle wśród dymu przy strzałach petard 

hukowych wybiega drugi team grający rolę MO, która ma za 

zadanie spacyfikować demonstrację. Wskakuje na drugą dętkę 

i goni ekipę, która nomen omen ma jednocześnie za zadanie 

pobić rekord czasu.  

 Przed wyjazdem wskakujemy do demobilu i zakupuje-

my cały potrzebny nam sprzęt. Znalezienie takiego ekwipun-

ku, w dodatku w gdańskim demobilu jest proste jak znalezisko 

koszulki piłkarskiej w sportowym. Po pirotechnikę wpadamy 

do szalonego gościa, który tym się zajmuje (koleś jest napraw-

dę szalony). Na pociąg zatem, prócz naszych 'stelarzy' ciągnie-

my za sobą wielki wór z osprzętem, który waży chyba z 30 kg. 

 Po zameldowaniu się w Lasku przystępujemy do solid-

nej integracji :) Klimat zapowiada się obiecująco. Gitary, 

śpiew, tańce, gry i zabawy. Przede wszystkim wspaniali lu-

dzie. To kto chyba każdy z nas (geografów) uwielbia. W nocy 

ruszamy na rekonesans toru. Z radością dostrzegamy, że jest 

tam las, w którym będzie można ukryć drugi zespół. Miejsce 

zapowiada się obiecująco. Podczas integracji ludki dowiadują 

się o naszym planowanym show. Nie mają jednak pojęcia 

o jego skali.   

 Kiedy na drugi dzień pojawiamy się na stoku, chłopaki 

z Gdańska zaczynają wariować w przebraniu super bohaterów 

z peleryną (która okazała się być zasłoną z PKP). Prawdopo-

dobnie to odciąga uwagę ludków od naszego planu zasadnicze-

go. Dzielimy się na dwa zespoły: Monterzy z K2 (nazwa od 

oddziału pracowników stoczni gdańskiej – „Pochylnia K2”), 

oraz M.O.tyw (chyba tej nazwy nie trzeba nikomu wyjaśniać). 

Odział stoczniowców jedzie jako czwarty z kolei. Zatem kiedy 

pierwsza ekipa rusza do startu, wraz ze Sztokiem, zabierając 

worek z osprzętem po cichaczu wycofujemy się za lasek. Tam 

przebieramy się i czekamy na kolej Monterów. Siedzimy ok. 

15 min w rowie dzielącym las od pola, tak aby nikt nas nie 

widział. Ochłonęliśmy po treningach na których wygłupiali-

śmy się niesamowicie. Jest to przyczyną tego, że strasznie 

marzniemy. W dodatku zapalniczka nam zamokła.  

Nie mamy pewności co do odpalenia petardy hukowej. Kiedy 

zaczyna się akcja, chłopaki z K2 profesjonalnie odgrywają 

scenkę. Dzięki temu tłum skupia swoją uwagę tylko na nich. 

Jednocześnie wstrzymują zawody i czekają, aż druga dętka 

pojawi się na starcie. Kiedy wszystko jest gotowe Janek odpala 

granat dymny, to znak do rozpoczęcia akcji. Ruszamy zatem. 

Po odpaleniu lontu, który zapalany był chyba przez 7 sekund 

(trwało to wieczność, zwłaszcza, że mieliśmy na całą akcję 10 

sekund – tyle palił się granat dymny) ruszamy sprintem przez 

las. Wypadamy od strony pleców tłumu krzycząc ile sił w gar-

dłach. Szybko dostrzegamy idealnie podstawioną dla nas dęt-

kę. JanFran spisał się znakomicie. Wskakujemy na nią, potocz-

nie mówiąc na „szczupaka” i gonimy za oddziałem stoczniow-

ców. Robimy małą „zadymę” na mecie, po czym przybijamy 

sobie piątki i z radością patrzymy na zaskoczony tłum. „Chyba 

się udało” stwierdzamy :)  

 Kolejne zjazdy nie mają już takiego znaczenia. W chao-

sie wygłupów, ekipa M.O.tyw traci jednego rider'a i kończy 

przejazd w pojedynkę (automatycznie eliminując szansę na 

podium). W drugim przejeździe stawiamy wszystko na jedną 

kartę. Rozpędzamy dętkę chyba do granic możliwości. Sztok 

spisuje się tu znakomicie. Pędzimy w dół z zawrotną szybko-

ścią. „Niech się dzieje co chce” pomyślałem. Chyba tylko 

dzięki temu wykręciliśmy tak znakomity czas.   

 Przy rozdaniu dyplomów okazuje się, że drugi, szalony 

zjazd był najszybszym pojedynczym (6,35s). Jednak ekipą, 

która zwyciężyła byli Rydzykanci z Torunia. Należą im się 

wielkie brawa. Chłopaki postawili na taktykę. Łamiąc czyjeś 

(Agaty W. – dop. red. :) spekulacje na temat, że dwóch face-

tów na dętce to mniejsze szanse na wygraną. Klimat wieńczą-

cy imprezę naprawdę godny. Wspaniała atmosfera, ludzie, 

oryginalne nagrody. Należą się wielkie brawa dla organizato-

rów, którzy ogarniają jedną z większych integracyjnych im-

prez geograficznych w naszym kraju. Oby tak dalej! Jednocze-

śnie „zanudzającym” opowiadankiem naszych kulisów chciał-

bym namówić ekipy geografów z całej Polski to ogarnięcia 

jakichkolwiek nietypowych stylów. W tym też chciałbym po-

dziękować wszystkim w imieniu SKNG UG za godną rywali-

zację, super atmosferę i jeszcze lepszą integrację.  

Mączysław 
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Toruńscy zwycięzcy XI Dętek. Puchar znowu przeciekał. 

Wtaczanie dętki na górę — syzyfowa praca. 

Sędzia z Północy - 

Gotowi, do startu…. 

Plątanina kończyn.  

Dętkowa kanapka. 10 warstwowa! 

Mimo że przemarznięte,  

gleby też były. 

- klęska Południa. 

MączyMAN! Pelerynka z PKP. 

- tyw. 

XI Dętki  

Pożegnania. Radości i łzy 

kwiecień 2012  



  

 W weekend 3-4 marca 2012 odbył się Międzywy-

działowy Turniej Piłki Siatkowej UJ. W przeciwieństwie 

do panów, którym nie udało się wystawić ani jednaj dru-

żyny panie z wydziału BiNoZ stworzyły aż dwie. Pierw-

sza to BiNoZ I czyli w 100 % KGUJ-owy dream team 

w składzie Ania Grzywa, Kamila Kowalewska, Karolina 

Mostowik, Iwona Polinceusz, Sylwia Roman, Monika 

Ścigała, Renata Wójcik, oraz trener i kapitan zespołu - 

Basia Peek. Drugiej drużyny BiNoZ II niestety nie mia-

łyśmy okazji poznać (o przyczynach czyt. dalej). W fazie 

grupowej przyszło nam się zmierzyć z precyzyjnie wyli-

czającymi trajektorię ruchu piłki dziewczętami zza mie-

dzy, czyli reprezentantkami WMiI. Rozpoczynające star-

cie miało skutki niespodziewanie pozytywne! Przegrana 

2:0 zmobilizowała nas do dalszej walki, a doświadcze-

nie, które zdobyłyśmy podczas pierwszego występu 

w tym składzie zaowocowało w potyczkach z kolejnymi 

drużynami. Ze zdobywcą podium, drużyną WFAIS po 

paśmie porażek udało nam się zremisować 10:10, przez 

dłuższy czas prowadzić 19:11 i na końcu przegrać 25:15 

i 25:21. Był to niebywały sukces i postęp w porównaniu 

z pierwszym rozgrywanym przez nas meczem. Ogromną 

satysfakcję dała nam także gra z utalentowanymi i świet-

nie przygotowanymi siatkarkami z WZiKS. Szalone, 

emocjonujące akcje miały finał w wyniku  25:23 i 25:23. 

Empatyczne geograficzne serca nie pozwoliły stanąć ko-

leżankom na drodze do szczęścia z wygranej, choć nie-

wątpliwie warunki fizyczne dawały nam taką możliwość. 

Ostatni, decydujący mecz pokazał, że nasza sława nas 

wyprzedza. Koleżanki z WBiNoZ  II nie stawiły się na 

spotkanie o umówionej godzinie. Dzięki ich posunięciu 

drużyna BiNoZ I zakończyła Międzywydziałowy Turniej 

Piłki Siatkowej Kobiet na chlubnym 6. miejscu w klasy-

fikacji. Niewątpliwie największy atut i siłę drużyny sta-

nowiła nieprzewidywalność, obecny w grze element za-

skoczenia. Nie bez znaczenia był też motyw podjęcia 

walki zawarty w okrzyku drużyny: tak się bawi, tak się 

bawi, geografia! Gorąco zachęcamy do zaangażowania 

w wydarzenia sportowe, które dają słodki smaku sukce-

su, pozwalają świetnie się bawić, zintegrować, poprawić 

kondycję fizyczną i przy odrobinie szczęścia zdobyć pu-

char! ;) 
 

P.S. Dziewczęta z BiNoZ I serdecznie dziękują i doce-

niają obecność jedynego kibica, który wczesną niedziel-

ną porą zasiadł na trybunach, by okrzykami i bezcenny-

mi wskazówkami zagrzewać dziewczyny do walki <3! 

 

Iwona Polinceusz 
 

 

 

 

 

 

 

Cztery lata już kultywuje się reaktywowana tra-

dycja Festiwalu Piosenki Geograficznej. Tego roku 

29 marca organizatorzy poczynili kolejne kroki odświeża-

jące dawne zwyczaje. Po latach FPG znów zagościł 

w budynku Instytutu (inna sprawa, że Instytut w tym 

czasie przewędrował z Arsenału Królewskiego na iły Ru-

czaju). W przeszłość przeniosły nas uwiecznione przed 

laty występy konkursowe I serii FPG. Goście tegoroczne-

go FPG mieli okazję poczuć klimat sztuki tworzonej 

przez poprzednie pokolenie geografów. FPG 1993, szcze-

gólnie występ Piwersów (namiastką nagrania osławione 

zdjęcie dżentelmenów z dr hab. Drewnikiem na czele – 

tablica z historią Koła) zainspirował organizatorów i arty-

stów FPG 2012. W komisji jak co roku zasiadł przewod-

niczący jury - festiwalowy ostaniec: niegdyś ceniony wy-

konawca i gwóźdź programu (o czym głosi kołowy plakat 

1988 - nie pamiętam, świat mnie jeszcze wtedy nie po-

znał) dziś dr hab. Jarosław Balon, nieoceniony znawca 

anegdot i ceniony krytyk geograficznej twórczości mu-

zycznej. Tego roku niezwykle trafnie raczył zwrócić 

uwagę na  wysoki poziom wykonawców konkursowych 

i pozakonkursowych! W komisji zasiedli również 

dr Grzegorz Micek oraz mgr Asia Bajorek. W podjęciu 

trudnej decyzji wyłonienia najlepszych śpiewaków po-

mogła jurorom systematyczna (!) praca – ocenianie każ-

dego występu na bieżąco w skali od 1 do 3: Okupnik, Mo-

zil, Wojewódzki (kreatywna koncepcja organizatorów!). 

I udało się wytypować zwycięzców! Pierwsze miejsce 

przypadło Zarządowi, który w autorskiej Zielonej Wy-
kładzinie podjął temat bieżących wydarzeń społeczno-

politycznych z własnego podwórka. To pierwszy przypa-

dek kiedy drużyna zarządu stanęła na podium. Podając 

werdykt komisja dosadnie podkreśliła swoją niezależność 

i brak powiązań z obecnymi strukturami Koła. Kolejne 

miejsca przypadły kolejno wirtuozowi gitary Jankowi Leji 

i jego Katiuszy oraz kwartetowi Kamila Kowalewska, Ba-

sia Peek. Sylwia Roman, Renia Wójcik i ich  Świętokrzy-
sko-Nidziańsko-Roztoczańska Piosnka (efekt twórczych 

prac nad Wieprzem podczas terenówek 2011). Komisję 

i gości oczarowali także nagrodzeni brawami duety: Mu-

cha&Leja, Roman&Leja, Peek&Polinceusz. Gwiazdą wie-

czoru tegorocznego FPG był dr Micek. Doskonale przy-

gotowany, zgodnie z polską tradycją, przedłużał czas 

próśb i nalegań o występ, by zwieńczyć je wyciskającym 

łzy wykonaniem Mojej Modlitwy, z lekką chrypką. FPG 

2012 to po raz pierwszy nie fałszujące głosy, doskonali 

Prowadzący, ostra Komisja i inspirujące wspomnienia. Ja 

znajduję przednio :-). 
Iwona Polinceusz  
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   „Pod żaglami Zawiszy życie płynie jak w baj-

ce...”, śpiewałem i ja tę pieśń płynąc na pokładzie 

„Zawiszy” w rejsie do krajów nad Bałtykiem leżą-

cych. 

 Tę przygodę zawdzięczam przynależności do 

Koła Geografów UJ, którego jako jeden z czwórki 

przedstawicieli, zostałem wytypowany do wzięcia 

udziału w rejsie zorganizowanym przez Komitet Ko-

ordynacyjny Studenckich Naukowych Kół Geogra-

fów. Owego 1969 r. Komitet znajdował się w Gdań-

sku, a że to nad morzem, zrobili dla odmiany wypra-

wę na morze. Tu trzeba wspomnieć, iż tradycyjnie 

Koło, które pełniło zaszczytną funkcję siedziby Ko-

mitetu Koordynacyjnego urządzało w czasie swej 

kadencji wycieczkę zagraniczną. 

„Zawisza Czarny” owego czasu był flagowym jach-

tem SZHP, przerobionym z kutra rybackiego, toteż 

nie odznacza się najładniejszą sylwetką, lecz w mo-

rzu jest bardzo dzielny znosząc dobrze krótką falę 

Bałtyku. 

 

 Musztrowanie załogi trwało cały dzień.  Zało-

gi to szumnie powiedziane, bowiem byliśmy bar-

dziej wycieczkowiczami, niemniej obsługa jachtu to 

nasze zadanie. 

 W rejsie oprócz stałej załogi, którą stanowili: 

kapitan, chief, kuk, bosman, dwóch mechaników 

brało udział 34 osoby. „Zawisza Czarny” to dość 

duża jednostka, 43 m długości, 6, 2 m szerokości, 

zanurzenie 4,3 m, powierzchnia 11 żagli to 625 m². 

Większość uczestników rejsu to typowe szczury lą-

dowe, rejs ten był więc dla nas wielką przygodą, 

która już wkrótce miała się zacząć. 

 Po odprawie granicznej i celnej odbijamy no-

cą od kei z basenu jachtowego w Gdyni, jeszcze 

ostatnie pożegnania, życzenia pomyślnych wiatrów, 

pół stopy wody pod kilem, płyniemy. Płyniemy mo-

cą 330 KM z szybkością 10 węzłów po spokojnych 

wodach Zatoki Gdańskiej, za rufą zostaje rzęsiście 

oświetlone Trójmiasto, potem Hel, towarzyszą nam 

natomiast długo błyski latarń morskich Rozewia 

i Stilo. Na pełnym morzu jachtem zaczyna kiwać, 

kadłub zapada się między krótkie, a strome fale za-

taczając masztami łagodne półkola po wygwieżdżo-

nym niebie. W tym czasie trzymam wachtę przy ste-

rze, mina trochę mi rzednie, ale obowiązek trzyma 

mnie przy kole. Jachtem wciąż kołysze, rytm pracy 

na jachcie jest wyraźnie zakłócony, ogólny brak 

apetytu, większość przeżywa chorobę morską i Nep-

tun przyjmuje pierwsze ofiary. 

 W ciągu dnia, na trawersie z lewej pojawia się 

Bornholm, w drodze do Renne głównego portu wy-

spy mijamy parę skalistych wysepek, największa 

z nich to Christiansen, zwraca uwagę średniowiecz-

nymi fortyfikacjami. Wybrzeża Bornholmu są pła-

skie, brzeg opada łagodnie ku morzu, tylko północ-

na część wyspy charakteryzuje się wybrzeżem stro-

mym, klifowym. Liczne nadmorskie miasteczka 

i wsie są do siebie bardzo podobne, wśród zieleni 

drzew i krzewów bieleją ściany domów, a czerwie-

nią się dachy. W rejonie przylądka Hammeren staje-

my się obiektem pozorowanego ataku duńskiej ka-

nonierki, do abordażu jednak nie doszło. Po 20 go-

dzinach żeglugi zawijamy do Renne, ale niegościn-

na jest dla nas ta duńska wyspa, nie otrzymujemy 

zezwolenia na wyjście na ląd., trzeba pamiętać który 

to był rok, a wiz duńskich nie mieliśmy. Po krótkim 

postoju wychodzimy więc w morze biorąc kurs na 

Rugię, największą wyspę naszych zachodnich sąsia-

dów – NRD. 

 Rano zauważam na trawersie z prawej biel 

kredowego, klifowego wybrzeża. kilkudziesięcio-

metrowej wysokości  morski brzeg sprawia imponu-

jące wrażenie. W jednolitych, kredowych utworach 

znajdują się wkładki materiału morenowego, wyróż-

niają się one zarówno kolorem  jak i odpornością na 

erozję. Fale przyboju wypłukały z kredowej ściany 

bryły rogowców, zaścielają one teraz wąskim pasem 

podnóże klifu. 

 Sassnitz, największe miasto na Rugii jest bar-

dzo ruchliwym portem, posiada promowe połącze-

nie z miastem Trelleberg w Szwecji. Na linii tej pły-

wa prom pasażersko-kolejowy, oglądamy wjazd po-

ciągu do jego brzuchatego wnętrza, znika w nim 

wkrótce 48 wagonów. 

 Pod wieczór wychodzimy w morze, znów 

podnoszenie kotwicy ręcznym kołowrotem, przez 

kabestan przechodzi dziesiątki metrów kotwicznego 

łańcucha. Uwolniony z cumowniczego balastu jacht 

nabiera w dakronowe żagle wiatr i kieruje się do 

Visby na szwedzkiej Gotlandii. 

 W odróżnieniu od Renne, Visby przyjęło nas 

bardzo gościnnie, na kei pojawiają się flagi w bar-

wach Szwecji, Polski i lokalne Gotlandii. 

 Realizując plan wyprawy ruszamy autokarem 

na rekonesans po wyspie, wybieramy trasę nad brze-

giem morza. Gotlandia jest dla Szwedów lokalnym 

miejscem urlopowego i świątecznego wypoczynku. 

Wyspa jest wybitnie nizinna i charakteryzuje się 

znaczną lesistością. Drzewostan jest bardzo młody, 

a w składzie gatunkowym dominuje sosna.  

 Zatrzymujemy się w Lickershamn na północ-

nym wybrzeżu wyspy. Otaczający nas krajobraz 

przypomina Jurę Krakowsko – Częstochowską oraz 

„ZAWISZĄ CZARNYM” PO BAŁTYKU 



Góry Stołowe zarazem. 

Charakterystycznym ele-

mentem są wychodnie 

wapieni sylurskich przy-

bierające różnorodne 

kształty. Kolejno odwie-

dzamy: Bunge,, mieści się 

tu muzeum kultury mate-

rialnej – skansen, Szwecja 

jest ojczyzną skansenów. 

W Slite następny postój, 

znajduje się tu największa 

w Szwecji cementownia 

pracująca na miejscowych 

marglach sylurskich. 

„Dziwna” to cementow-

nia, okolica bowiem, 

a nawet i dachy zabudo-

wań są czyste, nie widać 

zapylenia towarzyszącego 

zwykle tego rodzaju 

obiektom, to zapewne za-

sługa doskonałych elektrofiltrów. Do Visby wraca-

my przez centralną część wyspy mając okazję po-

znać jej rolniczy charakter. Pozostałą część dnia po-

święcamy na zwiedzaniu miasta. 

 Visby położone jest we wnęce wyżłobionej 

w progu wapiennym, było nazywane miastem róż 

i ruin. Wzbogaciło się na handlu do legendarnych 

rozmiarów, lecz napady pirackie i wojny z Duńczy-

kami doprowadziły do utraty jego znaczenia na Bał-

tyku. Z dawniejszej świetności pozostały dosyć do-

brze zachowany system fortyfikacyjny, oryginalna 

zabudowa i niezwykły koloryt, wszystko to powo-

duje, iż Visby jest unikatem wśród miast szwedz-

kich. Odpływamy oczarowani tym miastem, przed 

nami całą noc żeglugi do Sztokholmu. 

 Sztokholm niby tuż, tuż, a jeszcze cały dzień 

płyniemy wśród labiryntu uroczych skalistych wy-

sepek. To skjery, gnejsowe wysepki, podobno jest 

ich 24 tysiące. Na ich niezwykłą malowni-

czość składa się ich urozmaicona powierzch-

nia, sosnowo – brzozowe zagajniki, a także 

kryjące się w zagłębieniach urocze domki ry-

backie i letnie rezydencje mieszkańców Sztok-

holmu. Płyniemy głównym torem wodnym, 

zaś tysiącem innych przesmyków i cieśnin 

uwijają się szybkie motorówki, żaglówki, małe 

jachty. 

 Bliskość portu oznajmia coraz większy 

ruch statków, potężne gmachy magazynów, 

zbiorniki paliw płynnych z olbrzymim napi-

sem ESSO. Ten dzień żeglugi był z pewnością 

najbardziej interesującym dniem całego rejsu. 

Cumujemy w centrum miasta przy 

reprezentacyjnym nabrzeżu Nybroka-

jen. Miasto wody i świateł – Wenecja 

Północy, tak określają przewodniki 

Sztokholm. Czy to prawda? – trzeba 

sprawdzić. 

 Zwiedzamy miasto w towarzy-

stwie rodaków licznie przybyłych na 

wiadomość o naszym zawinięciu do 

portu. Wstępujemy do muzeum – 

okrętu „Vasa”, okręt był szykowany 

do wojny z Polską, zatonął w 1628 r., 

zaraz po wodowaniu. Został niedaw-

no wydobyty z morskiego dna i pod-

dany częściowej rekonstrukcji. Zwie-

dzamy jeszcze muzeum morskie, mu-

zeum nierozłącznie związanego 

z dziejami kraju żyjącego z morza. 

Bogate w zbiory jest też Muzeum Na-

rodowe, przed wejściem do budynku 

znajduje się pomnik króla szwedzkie-

go Karola X Gustawa ze znamiennym 

napisem „Zwycięzca Warszawy”. 

 Z wysokiej wieży widokowej zapoznajemy się 

z kolei z panoramą miasta, mało jest tak uroczo po-

łożonych stolic jak Sztokholm. Liczne wyspy, sieć 

kanałów, zieleń parków, szara barwa przysadzistych 

secesyjnych kamienic, jasne, smukłe sylwetki biu-

rowców – to w największym skrócie postać miasta. 

Wieczorem idziemy do Tivoli, ogromnego lunapar-

ku, atrakcja goni tu atrakcję, czegoż tu nie ma!, 

a wszystko podane ze „szwedzkim smakiem”.  

 Kolejny dzień pobytu w Sztokholmie przezna-

czony jest na indywidualne zwiedzanie, kierujemy 

się więc w stronę starego miasta. Ta część szwedz-

kiej metropolii położona jest na wyspach, uliczki są 

wąskie, 2 – 4 m szerokości, kręte, opadają stromo 

ku kanałom. Tu też wznosi się okazały pałac kró-

lewski, o 12.00 jest zmiana warty, chcemy zobaczyć 

jak to wygląda. Parada różnych rodzajów broni jest 
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dość widowiskowa, niemniej stwierdzam (jako 

świeżo po przeszkoleniu wojskowym) u gwardii 

królewskiej słabo opanowaną musztrę. 

 Ambasada polska w Sztokholmie udostępnia 

nam swoje samochody osobowe, którymi zwiedza-

my odleglejsze części miasta. Nowe dzielnice 

mieszkaniowe odsunęły się znacznie od zwartej za-

budowy centrum stając się jakby miastami satelitar-

nymi. Doskonały system 

komunikacyjny miasta 

nie daje jednak odczuć 

czasowych odległości 

między nimi. 

 Trzydniowa wizyta 

w Sztokholmie i jedno-

dniowa na Gotlandii nie 

daje pełnego obrazu 

Szwecji, zapadają jed-

nakże w naszej świado-

mości widoczne różnice 

w stosunku do naszego 

kraju, i to we wszystkich 

przejawach życia, oczy-

wiście na korzyść naszego zamorskiego sąsiada. 

Odpływamy, o zmroku oczekujemy małego sztor-

mu, słoneczna pogoda jaką mieliśmy dotychczas, 

odchodzi bezpowrotnie. Jacht zamienił się w huś-

tawkę, kołysze się na boki i wzdłuż, na pokładzie 

ustał wszelki ruch. O pierwszej w nocy mamy być 

w Rydze. Istotnie, dopłynęliśmy tam zgodnie z pla-

nem. 

 Wychodząc rano na pokład zauważamy wiszą-

cą na flag lince kulę, to znak, że statek stoi na ko-

twicy. „Zawisza” przycumowany jest przy dworcu 

morskim, port znajduje się w głębi lądu, w estua-

rium Dźwiny, niedaleko centrum miasta. Ryga to 

stolica Łotwy, jest miastem 800–tysięcznym, 

z jachtu widać miedziane dachy kościołów i cerkwi 

pokryte patyną. Wokół starego centrum wznoszą się 

natomiast nowe bloki mieszkalne. W porcie trwa 

ożywiony ruch, po Dźwinie (po łotewsku Dołga-

wie), kursują bezszelestne „Komety”, płyną w dół 

i w górę rzeki barki. Zwiedzamy Rygę, miasto pod 

względem turystycznym jest atrakcyjne, zwłaszcza 

stara Ryga, której początki sięgają 1201 r. 

 Z urbanistycznego punktu widzenia Ryga 

znacznie różni się od miast południa ZSRR, miasta 

republik nadbałtyckich kształtowały się bowiem 

w innym kręgu kulturowym, różnice te występują 

najbardziej w estońskim Tallinie, ale tam już nie 

dotarliśmy choć mieliśmy to w planie. Na Bałtyku 

trwał nadal sztorm, musimy poczekać na spokojniej-

sze morze. Sztorm jednak się przeciągał i brakło już 

czasu by tam popłynąć. Wracamy więc do kraju 

okrążając w ten sposób prawie cały Bałtyk. 

 Morze w końcu się uspokoił i w południe pada 

komenda: spring, cuma precz i odbijamy od kei. Jest 

cicho bo płyniemy rzeką, ale już za falochronem 

widnieją groźnie nastroszone fale rzucające jachtem 

to w górę, to w dół, to martwa fala. Nasza wachta 

odczuwa to szczególnie, gotujemy bowiem obiad, 

co nie takie łatwe, gdy 

wszystko ucieka z rąk, 

a pokład spod nóg . Nie 

ma amatorów na jedze-

nie, wszystkich pogodzi-

ło morze, Neptun znów 

zbiera ofiarę. Na deku 

i pod pokładem ruch za-

marł całkowicie, przemó-

wiły natomiast klapy 

sztormowe z wielkim 

hukiem uderzające o bur-

ty, wyrażające równocze-

śnie gniew morza. Czub-

ki fal wpadają na jacht 

klaszcząc o pokład i nadbudówkę. Boczne przechy-

ły jachtu sprawiają, iż dyżurni na bocianim gnieź-

dzie tylko czasowo mają pokład pod sobą, częściej 

widać pod spodem toń morza niż deski pokładu.  

 Wraz ze świtem przychodzi odprężenie, fala 

jest już dłuższa i jachtem mniej kołysze, wyszło też 

słońce zza chmur. Do Polski coraz bliżej, na trawer-

sie z lewej mijamy właśnie płaskie brzegi Litwy, 

jeszcze tylko jeden dzień żeglugi.  Za jachtem zosta-

je długi warkocz spienionej wody, to śruba wykręca 

kolejną milę morską, przepłynęliśmy ich już sporo. 

W tej ostatniej dobie żeglugi do oglądania pozostały 

tylko statki, były różnych bander i przeznaczenia, 

najwięcej było kutrów i trawlerów rybackich spie-

szących w stronę Głębi Bornholmskiej i Gotlandz-

kiej. Te bliżej płynące oddawały nam salut banderą, 

honorując tym samym nasze żagle. 

 W ostatni dzień rejsu, wcześnie rano budzi nas 

sygnał dzwonka alarmowego, stoimy na redzie, bo-

wiem przed wejściem do Gdyni musimy zaprowa-

dzić klar na jachcie i zjeść nasz ostatni wspólny po-

siłek. W końcu podnosimy kotwicę i „Zawisza 

Czarny” majestatycznie wchodzi do basenu jachto-

wego, który opuściliśmy 16 dni temu. Za nami po-

zostało 1 150 mil morskich, przepłyniętych i zapisa-

nych w książeczce żeglarskiej, zebraliśmy sporo 

geograficznych spostrzeżeń, doznaliśmy wielu inte-

resujących przeżyć, których część została właśnie tu 

zapisana. 

                                                                                                                                                             

Czesław Anioł 
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 Podczas rumuńskiego obozu dało się odczuć 

w grupie chęci do podróżowania. Ledwie się on zaczął, 

a już wszyscy zaczęli planować gdzie by tu nie pojechać 

po jego zakończeniu, żeby nie wracać od razu do Polski. 

Pomysłów było tyle co uczestników, albo i więcej… Jed-

ni mówili o Albanii (Basia Peek to wymyśliła. Niech jej 

będzie…), inni o Czarnogórze, jeszcze inni o rumuńskim 

wybrzeżu, głośno było również o Bułgarii, Ukrainie, a 

ktoś bąknął coś nawet o Grecji! Bo-

gactwo. 

 Nie wiem co spowodowało 

osłabienie chęci w końcowych dniach 

obozu. Chyba deszcz w Piatra Craiuli 

spłukał zapał podróżniczy. Nagle każ-

dy przypomniał sobie o tym, że wcze-

śniej musi wracać do domu. Nawet 

ekipa pierwszoroczna (Asia Bebak 

i Maciek Samonek z siostrą Magdą) 

opuściła nas jeszcze w górach. O Ma-

riuszu i Esterze nie wspomnę, bo ich 

pobyt był epizodyczny (co nie znaczy, 

że gorszy!). Koniec końców jedynie 

„prezesostwo” zdecydowało się na 

kontynuowanie podróży. Kierunek: 

Bułgaria! 

 Ciekawe rzeczy spotkały nas jeszcze w Rumunii. 

Gdy stanęliśmy na stopa w Bukareszcie, okazało się, że 

nie tylko my chcemy podróżować w ten sposób. Chęt-

nych było sporo, jednak zanim się obejrzeliśmy już ich 

nie było! Na dobrą sprawę nie zaczęliśmy nawet pisać na 

kartonie: „Constanta” gdy sami jechaliśmy ku granicy 

z Bułgarią. Autostopowe cuda. Mimo iż na rumuńskie 

wybrzeże prowadzi autostrada, okazało się, że z powodu 

wypadku i długiego 

weekendu zakorkowa-

ła się strasznie. Nasi 

kierowcy postanowili 

więc zmienić trasę 

i jechać przez rumuń-

skie wioski. Było to 

osobliwe przeżycie… 

W największym szoku 

byliśmy gdy nagle na 

100 metrowym odcin-

ku drogi asfalt zamie-

nił się na fasolę!!! 

Wyłożyli ją miejscowi 

rolnicy, aby przejeż-

dżające samochody ją 

wyłuskały! 

 Z racji emigracji 

Kfiatka mogę się przy-

znać na łamach Globu-

sika, że 5 km od grani-

cy rumuńsko – bułgarskiej zgubiłem jego mapę Europy. 

W tymże rejonie dokonaliśmy nieudanej próby sforsowa-

nia granicy plażą. Była ona tak brzydka, że postanowili-

śmy wrócić i łapać stopa dalej. Następnego dnia przyda-

rzyła nam się historia z koniem. Otóż pewien mieszka-

niec bułgarskiej wsi (Iwo mu było), postanowił zabrać 

nas na stopa. Nie byłoby w tym może nic dziwnego gdy-

by nie to, że jechał bryczką, którą ciągnął mały wychu-

dzony koń. Co chwila dostawał on na popęd ciężkim łań-

cuchem i na dodatek miał ranną nogę. Nie chcąc dodat-

kowo obciążać biedaka postanowiliśmy wysiąść. Iwo 

zażądał zapłaty za podwózkę, jednak była to względnie 

uczciwa propozycja, bo poprosił o coś do jedzenia dla 

konia. Jedyne co mieli-

śmy (nie licząc gorą-

cych kubków) to były 

pasztety, które zostały 

po obozie. Taki wła-

śnie pasztet marki Pro-

fi, był całkowitą opłatą 

za przejazd na trasie 

Bukareszt – Bułgaria – 

Polska. 

 Zupełnie przy-

padkiem, w poszuki-

waniu plaży, trafiliśmy 

tam, gdzie absolutnie 

trafić nie chcieliśmy, 

czyli do ultraturystycz-

nej Warny. Takie wpadki zdarzają się nawet najlepszym. 

Poszliśmy w miejsce, które interesowało nas najbardziej, 

czyli na plażę. Muszę przyznać, że panie opalające się 

topless trochę zrekompensowały przytłaczającą komer-

chę. Namiot rozbiliśmy pod miastem. Następnego dnia, 

gdy wracaliśmy do Warny zabrał nas na stopa kierowca 

całkiem przyzwoicie, jak na Bułgara, mówiący po an-

gielsku, co nie przeszkadzało mu cały czas przepraszać 

za swoje zdolności językowe. Jak nam się później przy-

znał, nigdy po angielsku nie rozmawiał, a nauczył 

się go z programów komputerowych, bo jest infor-

matykiem. Teraz czekam tylko na geografa, który 

nauczył się angielskiego z ArcGisa… 

 Jak się okazało z Warny wcale nie jest łatwo 

wyjechać. Znane nam było powiedzenie: 

„wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, ale ze 

stwierdzeniem: „żadna droga nie prowadzi do So-

fii” spotkaliśmy się po raz pierwszy. Autostopowi-

cze! Unikajcie Warny. Zresztą… wszyscy unikajcie 

Warny. 

Następnym punktem na naszej trasie miała być So-

fia, ale po drodze przeżywaliśmy dramatyczne 

chwile, walcząc z poważnymi problemami ga-

strycznymi, bólem głowy i nie wiadomo czym jesz-

cze. Jakby tego było mało, upał i brak cienia nie 

dawały nam spokoju. Bułgaria jest jakaś przeklęta, 

przypomnę tylko, że na jej terenie w 2010 roku pre-

zes Hajdo, podczas podróży z wiceprezesem Masa-

jem, również się rozchorował (Globusik, grudzień 

2010). 

 Do Sofii dotarliśmy słaniając się na nogach… Już 

wtedy wiedzieliśmy, że o żadnych górach (na co do koń-
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ca liczyłem) nie może być mowy. Jedyne na co mogliśmy 

sobie pozwolić to zwiedzanie stolicy. 

 Powrót do domu również opiewał w interesujące 

wydarzenia, jak choćby szalona podróż bez pasów bezpie-

czeństwa z pijanym jak świnia Serbem, który po górskiej 

drodze z tunelami i zakrętami jechał ponad 100 km/h, 

a później na autostradzie mknął 160 i więcej, cały czas 

popijając browara za browarem. W połowie drogi do Bel-

gradu, gdy zatrzymał się żeby wypić z kolegami kolejne 

piwo, podziękowaliśmy mu za współpracę. 

 Przygody spotkały nas również na granicy serbsko–

węgierskiej. Wielką kolejkę samochodów czekających na 

odprawę oblazł cały cygański tabor! Żebrania na taką ska-

lę nie widziałem nawet wtedy, gdy ktoś wchodził do Koła 

z frytkami! Kiedy w jakimś samochodzie ktoś uległ presji 

niezwykle nachalnych Romów, od razu podbiegała cała 

reszta. Na szczęście Niemiec z którym podróżowaliśmy 

camperem wypowiadał „NEIN” w tak stanowczy sposób, 

że z reguły dość szybko dawali nam spokój. Przez 3 go-

dziny naszego postoju plaga oskubała prawie połowę aut 

w zasięgu naszego wzroku… 

 Żeby jednak nie kończyć tak pesymistycznym ak-

centem, gdy następnego dnia byliśmy na Słowacji, pewien 

przemiły kierowca podarował Renacie różową czapkę 

z daszkiem, którą można aktualnie podziwiać jako jedno 

z trofeów wiszących w Kole. 

Maciek Czerski 

 

 

 

Finowie radzili przyjechać zimą, my chcieliśmy 

zobaczyć słynne karelskie jeziora. W rezultacie wybrany 

marcowy termin zapewnił nam kompromisowe rozwiąza-

nie – nie doświadczyliśmy ani prawdziwej fińskiej zimy, 

siarczystego mrozu i wielkich śnieżnych zasp, których tak 

bardzo brakowało nam w Polsce, ani nie zobaczyliśmy 

tysiąca jezior z jeszcze liczniejszą chmarą komarów. Za to 

mieliśmy okazję podziwiać przepiękny fiński „narodowy 

widok” ze wzniesienia Ukko Koli (347 m n.p.m.), skosz-

tować tradycyjne karelskie potrawy i pojeździć na san-

kach :-). 

Mowa o drugiej części wymiany EGEA Kraków 

z Joensuu, trwającej od 12 do 19 marca. Dla niektórych 

uczestników podróż zaczęła się nieco wcześniej, bo jedna 

część (Ula i Paulina) udała się do Berlina na targi tury-

styczne, skąd przystopowała do Gdańska, a druga część 

(Aga) spędziła w Gdańsku więcej czasu ze względu na 

Kolosy. Trzecia część (Natalia, Marcin i Sylwia) bez 

większych przygód dotarła do Gdańska, skąd odlecieliśmy 

wszyscy do dalekiej północy. Po przylocie do Turku prze-

konaliśmy się, że tanie linie lotnicze nie tylko dysponują 

sprzętem o nie budzącym zaufania stanie technicznym, ale 

także przy budowie własnego lotniska nie oszczędzają 

jedynie na farbie mającej zakryć to i owo, w tym przypad-

ku dodatkowo różowej. Zwiedzanie miasta odłożyliśmy 

na potem, bo dnia następnego już z samego rana ruszyli-

śmy w dalszą drogę pociągiem, przyprawiając nasze port-

fele niemal o zawał. Zresztą ceny komunikacji są zabójcze 

nie tylko dla polskich studentów -  w odwiedzanych przez 

nas miastach rowerzyści stanowili zdecydowaną więk-

szość użytkowników dróg i chodników. Szczególnie wi-

doczne było to w Joensuu, bo miasteczko niewielkie i peł-

ne studentów. Na początku byliśmy pod wrażeniem wza-

jemnego społecznego zaufania – czyli pozostawiania ro-

werów gdzie bądź, bez dbania o przywiązanie ich do naj-

bliższego słupa. Jednak i tu koniecznym się okazuje stoso-

wanie zabezpieczeń przed niepożądaną zmianą właścicie-

la dwukołowca. Rowerzyści, co prawda nie obwiązują 

linką swojego sprzętu oraz najbliższego płotu, za to stosu-

ją niewidoczny na pierwszy rzut oka zabieg zablokowania 

tylnego koła przez wsunięcie zabezpieczenia między 

szprychy. To wszystko z racji zdarzających się kradzieży, 

spowodowanych bynajmniej nie chęcią nabycia nowego 

sprzętu, ale chęcią  w miarę szybkiego powrotu do domu 

po nocnym imprezowym wyjściu i niemożności powtór-

nego trafienia na swój własny rower, a tym bardziej po-

niesienia kosztów przejechania się komunikacją miejską 

lub taksówką. 

Do Joensuu, naszego celu podróży, dotarliśmy po 

całodziennym gapieniu się w okna pociągu, ewentualnie 

w książkę lub w rozmówcę. Widoki piękne, ale dosyć mo-

notonne (te z okna). Historia naszego miasta jest dosyć 

krótka, gdyż zapoczątkowana dopiero w XIX wieku, oraz 

niespecjalnie bogata – rozwój miasta opierał się na prze-

myśle drzewnym. Obecnie jest ważnym ośrodkiem akade-

mickim, a studenci stanowią poważną część wszystkich 

mieszkańców tego 70-tysięcznego miasta. Bliskość grani-

cy z Rosją  spowodowała wykształcenie się tu specjalnego 

kierunku studiów „Boardingstudies” przeznaczonego dla 

tych, którzy czują potrzebę zagłębienia tematyki kontak-

tów fińsko-rosyjskich. 

Fińscy koledzy przywitali nas na dworcu (bardzo 

ładnym, drewnianym) ich słodkim specjałem – anyżowy-

mi cukierkami. Kto miał w ustach cokolwiek o tym po-

smaku ten zrozumie nasze usilne starania zrobienia dobrej 

miny do złej (niesmacznej?) gry! Wieczór przeznaczyli-
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śmy na zapozna-

wanie się z fiń-

skimi geografa-

mi i fińską kuch-

nią. Lepiliśmy 

tradycyjne karel-

skie pierożki 

(fot.1.) oraz zaja-

daliśmy się 

mniej fińską gro-

chówką. Dzień 

kolejny upłynął 

nam na zwiedza-

niu uczelni 

i wszystkiego, co 

w mieście warte 

było zwiedzenia. 

Wysłuchaliśmy dosyć szczegółowego wykładu koordy-

natora do spraw zagranicznych o historii uczelni oraz 

wspomnianych powyżej „Boardingstudies”, wyraźnie 

zachęcającego nas do bliższego zapoznania się z ofertą 

uczelni. Poza tym podziwialiśmy dwie świątynie i nie-

liczne zachowane drewniane budynki. Zdecydowanie 

najciekawszym wydarzeniem wyjazdu było podziwianie 

cudownych krajobrazów parku narodowego Koli (fot 2.) 

zakończone zjazdami na plastikowych sankach. Tyle 

śniegu! Finowie chyba nie do końca zrozumieli naszą 

radość. Kolejnego dnia odbyły się zawody w 

zjeździe na sankach. Brzmi prawie jak „na 

dętce”, natomiast stopień niebezpieczeństwa 

zjazdów nijak się miał do przykładowo ze-

szłorocznych Dętek, natomiast był wprost 

proporcjonalny do nachylenia stoku (fot.3.). 

Nieco bardziej emocjonująca okazała się roz-

grywka piłki nożnej na śniegu (!) pomiędzy 

fińską i polską (nieco wspomaganą Finami) 

drużyną (fot. 4.). Klęska była co prawda sro-

motna (6:0), ale przypisać to należy nie umie-

jętnościom oraz ich braku graczy, a bardziej 

zwykłemu szczęściu – o czym wybitnie 

świadczy całkiem przypadkowe strzelenie 

gola przez autorkę tekstu. Oprócz takich roz-

rywek w Joensuu mieliśmy okazję zwiedzić 

bardzo ciekawe 

muzeum Karelii 

oraz uczestniczyć 

w studenckiej 

imprezie połą-

czonej z sauną. 

Jeszcze w Turku 

miałam okazję 

przekonać się, że 

przewodnikowe 

stwierdzenie 

o saunie w każ-

dym domu nie 

było na wyrost – 

dla Finów takie 

pomieszczenie 

nie jest niczym 

niezwykłym i możliwym do zaaranżowania nawet w naj-

mniejszej łazienkowej klitce. Po tych kilku dniach spę-

dzonych u gościnnych kolegów nadszedł czas na powol-

ny powrót do Turku. Po drodze zahaczyliśmy na jeden 

dzień do Helsinek, zwiedzając obowiązkowe punkty 

w postaci m.in. kościoła wykutego w skale oraz wybrze-

że. Gościł nas tu w ramach couch-surfingu Szwed o pol-

skich korzeniach, całkiem swobodnie porozumiewając 

się z nami w ojczystym języku. Trasę Helsinki – Turku 

szczęśliwie udało się nam pokonać klasycznym stopowa-

niem dwójkami, obalając tym samym obawy naszych 

fińskich kolegów co do stosowania tej formy transportu 

w ich kraju. Wieczór spędziliśmy na jazzowym koncer-

cie w centrum Turku. Ogólnie panujący nastrój rozpręże-

nia nie udzielił się wszystkim uczestnikom wymiany – 

naszemu Skarbnikowi jazzowy chillout całkiem dobrze 

komponuje się z wpisywaniem paragonów do rubryczek 

excela w trakcie koncertu. Ważne, że każdy się dobrze 

bawił :-). 

Finlandię ostatecznie pożegnaliśmy poniedział-

kowego poranka odlotem z wspomnianego na wstępie 

obskurnego przybytku linii Wizzair. Musimy tam szybko 

wrócić, i w lecie i w zimie.  

Sylwia Roman 
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Kraj kojarzony z nadmiarem broni, pierwiastków 

promieniotwórczych, szariatem, honorowymi zabój-

stwami i zniewolonymi kobietami. W sierpniu 2011 

Kasia Wicher, Kasia Rydel i Daniel Celiński-Mysław 

penetrowali go poznając wschodnią kulturę.  

Teraz Katarzyny specjalnie dla czytelników Globusi-

ka odsłaniają rąbek hidżabu, ukazując urzekającą 

twarz Iranu. 

 

G.: Dlaczego zdecydowałyście się jechać do Iranu, czy 

była ku temu jakaś szczególna pobudka? 

 

KR: W Zachodzie nie widzę nic atrakcyjnego, więc jeż-

dżę na Wschód. Lubię wschodnią gościnność, wschodnią 

naturalność i bezproblemowość. A Iran wydał mi się cie-

kawy i nieskażony Zachodem. Prawie się to sprawdziło. 

 

KW: Kasia mi zaproponowała, to pojechałam. 

 

G.: Jak musiałyście się zachowywać, ubierać, jakie 

normy zwyczajowe Was obowiązywały?  

Ograniczały, czy nie odbierałyście ich jako ciężar? 

 

KR: Obowiązywał nas hidżab, miałyśmy więc chusty na 

głowie, bluzki z długimi rękawami, bez dekoltów, odpo-

wiednio długie. W zależności czy przebywałyśmy w Te-

heranie (gdzie często zdarza się, że kobiety noszą chusty 

na potylicy, makijaż, obcasy itp.) czy np. w Qom (100% 

kobiet zakrytych od stóp do głów) musiałyśmy bardziej 

uważać na to, jak jesteśmy ubrane. Jeśli chodzi o zacho-

wanie to nie mogłyśmy zachowywać się wyzywająco, 

ale to chyba nie był dla nas problem ;) Będąc w domu 

u naszych coachsurferów często nie potrafiłam wyczuć 

czy wypada zdjąć chustę; czy można zachowywać się 

swobodnie czy też nie. Ale w takich sytuacjach po prostu 

pytałyśmy. Odpowiedzi były rożne - z reguły ściągały-

śmy chusty, ale zdarzyło się też w nich zostać. 

 

KW: Musiałyśmy nosić chustki na głowach cały czas 

i coś na górę, co sięgałoby za uda. W Iranie nazywają to 

manto. Przy czym chciałam zauważyć, że moim zdaniem 

kobietom (oczywiście mówię głównie o Teheranie) nie 

można odmówić bycia modnymi. Kobiety irańskie poza 

tym, że są zakryte od stóp do głów, czasami noszą bar-

dzo mocne makijaże. Zastanawiałyśmy się, czy sobie 

nadrabiają to, że nie mogą ubrać tego, co by chciały, czy 

wręcz przeciwnie - makijaż jest kolejnym sposobem na 

zamaskowanie się. 

Zaskoczyło mnie, że aby się wykąpać w Zatoce Perskiej 

musiałyśmy ubrać się dokładnie tak samo jak na lądzie: 

żadnych odsłoniętych ramion, włosów, nóg. A mężczyź-

ni bez problemu kąpali się w negliżu.  Jednak nie mogę 

powiedzieć, żebym się czuła przez ten ubiór ograniczona 

(oprócz tego, że czułam się w wodzie jak meduza). 

Chustka ma swoje dobre strony np. włosy się nie niszczą 

od słońca. Bardzo szybko się do niej przyzwyczaiłam. 

 

KR: Jako, że Iranki muszą trzymać fason, Irańczycy 

nadrabiają w świecie mody i na ulicy to Oni przyciągają 

wzrok. Część mężczyzn (znikoma, ale jednak mocno 

rzuca się w oczy) prezentuje dość zniewieściałą modę. 

Dekolty, obcisłe spodnie, bluzki, fikuśne buty - tego się 

nie spodziewałam. Konfrontacja mężczyzny w takim 

stroju z całkowicie zasłoniętą czarnymi chustami kobietą 

budzi głośny niemy sprzeciw. Przynajmniej mój. 

Ale to zdarza się rzadko, większość mężczyzn ubrana 

jest po bożemu. 

 

KW: Czytałam w książce Kapuścińskiego, że kiedyś 

tylko kobiety pracowały w sklepach z bielizną. Mężczyź-

ni nie mieli prawa wstępu, a nawet mogli zostać za to 

Świat mężczyzn oczami kobiet  

Kobiety Zachodu o kraju Wschodu: O Iranie! 

1 prawo muzułmańskie oparte o Koran, sunnę, qias (analogię) i idżmę 
(jednomyślność uczonych), regulujące wszystkie aspekty życia. 

2 Nakazana przez szariat zasada określająca skromny sposób ubierania się 

zarówno kobiet jak i mężczyzn; popularnie używana na określenie kwadrato-
wej chusty służącej kobietom do zakrycia głowy, uszu i włosów, więcej zosta-

wia na wierzchu tylko szalia.                                                                               

3 Święte miasto szyitów; cel pielgrzymek do grobu Fatimy - żony 6. imama 
Ali Rezy; także największe centrum naukowe szyitów. 

4 Rodzaj tuniki, płaszcza okrywającego kobietę od szyi po kolana, luźnego 

z długim rękawem nakładanego, na inne ubrania lub jako sukienka                    

Hidżab w życiu publicznym obowiązuje od najmłodszych lat 
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srogo ukarani. Teraz także mężczyźni sprzedają na baza-

rach bieliznę kobiecą.  

 

G.: Jak odbieracie relacje z Irańczykami i Irankami? 

Jak reagowali mężczyźni, jak kobiety, czy w ogóle 

reagowali? 
 

KR: Po przyjeździe do Iranu długo nie mogłam się przy-

zwyczaić do tego, że nie istnieję!! Faceci rozmawiali 

tylko z Danielem, na nas nawet nie patrzyli. W Tebrizie 

na dworcu autobusowym kilku facetów obskoczyło Da-

niela proponując mu różne bilety, a nas kompletnie olali. 

Myślę, że gdybyśmy miały walizkę z wysypującymi się 

dolarami i tak by nie pomogła w przyciągnięciu uwagi. 

Później albo przyzwyczaiłyśmy się do tego, albo faceci 

nas tak nie olewali - już tego tak szczególnie nie pamię-

tam.  

 

KW: Faktycznie, mężczyźni bardzo rzadko reagowali na 

naszą (kobiecą) obecność. Ja powiem szczerze: bardzo 

mi się to podobało - miałam święty spokój, żadnego na-

gabywania. Mężczyźni trzymali dystans do kobiet i to 

było bardzo miłe. 

Raczej nie wzbudzaliśmy szczególnego zainteresowania. 

Tylko raz ktoś zwrócił nam uwagę na ulicy, że spodnie 

są do kostek podwinięte! - a to nie przystoi przecież. 

 

KR: Zarówno Irańczycy jak i Iranki byli bardzo otwarci, 

idąc ulicą setki razy odpowiadaliśmy hello na różne hello 

mister  lub hello, how are you. 

Spotkane osoby prosiły nas o e-

maile, numery telefonów, opo-

wiadały o osobistych sprawach, 

zapraszały do domów, płaciły za 

nas taksówki, oprowadzały. Każ-

dy się nami interesował. Zero 

intymności! 

 

G.: Jaka była różnica między 

miastem a prowincją w zwy-

czajach i stosunku do Was? 
 

KW: Ciężko mi sobie tak przy-

pomnieć teraz. Na pewno pamię-

tam Yazd. Ludzie tam byli wy-

jątkowo mili, może to przez to, 

że w takich pustynnych okoli-

cach trzeba sobie pomagać. 

A może to wpływ mieszkających 

tam Zoroastrian? Dużą różnicę 

można było odczuć pod-

czas wycieczki do Qom - szyic-

kiego świętego miasta. Nasze 

chustki i ubrania nie były już tam wystarczające. Kobiety 

już właściwie wszystkie chodziły w czadorach. 

 

G.: Co szczególnie podbiło 

Wasze serca? 

 

KR: Bazary! Po pierwsze ko-

cham bazary, po drugie mogła-

bym tam spędzić całe życie, po 

trzecie czemu w Polsce nie ma 

takich bazarów?! Na bazarze 

jest wszystko - nie będę wymie-

niać. Po prostu wszystko. Czego 

bym nie wymyśliła - jest na ba-

zarze. I znowu - wchodzę na 

b a z a r ,  a t a k u j ą  m n i e 

(pozytywnie) zapachy, dźwięki, 

smaki, obrazy (kolorowe przy-

prawy, stalowe garnki, płócien-

ne torby, pistacje, szachy z ko-

ści wielbłąda, woda różana, sło-

dycze, przyprawy, pistacje, chu-

sty, szale, pistacje itd.). A naj-

lepsze na bazarach jest, że są 

tam tacy sprzedawcy, którzy 

nie przejmują się niczym - nie 

zachwalają swoich produktów, 

nie próbują cię przyciągnąć, tylko dłubią, grzebią na tych 

swoich stoiskach. Jeden skręca linę, drugi dłubie w garn-

ku, trzeci przesypuje te przyprawy. Tak są trochę obok 

tego wszystkiego. A w czasie siesty kładą się na workach 

z towaremi śpią. Moje ulubione bazary to bazary w Ka-

5 Miasto o specyficznej architekturze wymuszonej położeniem na pustyni; 
ośrodek kultury zaroastrian, rękodzielnictwa (jedwabne szale) i sklepów ze 

słodyczami ;)                                        

6 Wyznawcy zoroastrianizmu (mazdaizmu) – religii założonej w VII w. p.n.e. 
rozpowszechnionej w Persji, obecnie w pd Azji i pn Afryce, która utraciła 

wyznawców głównie na rzecz islamu. Dziś liczba wyznawców szacowana jest 

na 150 000 – 200 000 osób. 

Marzenie! 

Irańskie kobiety odpowiednio ubrane  na dziedzińcu w Qom 
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szanie i Isfahanie (choć ten jest w części trochę za bar-

dzo turystyczny). Gdyby w Polsce były bazary ludzie 

byliby szczęśliwsi. 

Jedno z milszych uczuć - zapada zmrok i zaczynają się 

modły w meczetach, wszędzie słychać śpiewy, ludzie się 

lekko śpieszą, jest taki przyjemny pośpiech.  

 

G.: A rozpieszczanie zmysłów? Co możecie powie-

dzieć o kuchni? 
 

KW: Cudowne przyprawy! Suszone limonki loomi, któ-

re można dodać do czegoś podobnego do gulaszu. Bez 

problemu można kupić suszone róże (ja sobie to w Pol-

sce dodaję do herbaty i jest super). To, co jedliśmy było 

bardzo ostre, ale też bardzo smaczne. Było parę połą-

czeń, które mnie zaciekawiły np. oliwki w paście z gra-

natów. I oczywiście ogólne semickie przysmaki jak np. 

falafele z ciecierzycy. Myślę, że mogłabym się udać na 

kurs kuchni irańskiej  Smakowała mi też herbata 

z kardamonem. I oczywiście słodycze z Yazdu, a zwłasz-

cza irańskie Candy Floss! 

 

 

KR: Kuchnia pycha! Co prawda zachwalana baranina mi 

nie smakowała, ale może to wina knajpki. Najbardziej 

smakował mi tamtejszy chleb - nie do opisania, serek 

biały z kuminem i cebula! Cebuli zjedliśmy chyba naj-

więcej. Oprócz tego pistacje - solone, niesolone, świeże 

lub wysuszone. Falafele, kebaby, słodkie limonki, piwo 

(smakuje jak oranżada), candy floss (wata cukrowa ale 

bardziej mączna niż ta znana w Polsce), ciastka - ni to 

słodkie, ni słone - nie potrafię nazwać smaku. Generalnie 

kuchnia oferująca takie smaki, których nigdy wcześniej 

nie znałam i nie potrafię do tej pory nazwać. Ale jak so-

bie przypominam, to mmm. Faktycznie, to głównie za-

sługa przypraw. 

 

G.: Czy czułyście się bezpieczne? Czy w takim kraju 

faktycznie istotne jest podróżowanie z mężczyzną? 
 

KR: Czułam się bezpiecznie. Czy ważne jest podróżo-

wanie z mężczyzną - nie wiem, jak kto lubi. Ja się cieszę, 

że był Daniel. 

 

KW: Choć czułam się bezpiecznie, obecność mężczyzny 

pomaga. Parę razy ktoś nas zaczepił (mówiąc wprost 

chwycił za tyłek, nie wiem jak to ładniej napisać). Bo 

przecież Europejki są takie rozwiązłe! Mnie np. lekarz 

zapytał czy przypadkiem nie mam HIV. Wydaje mi się, 

że w Iranie tak jest budowany wizerunek europejskich 

kobiet. Ale też w problemowych sytuacjach od razu obcy 

ludzie stawali w naszej obronie. Spotkaliśmy też kilka 

samotnie podróżujących kobiet, więc jak widać - da się.  

Odnośnie bezpieczeństwa istotny wydawał się zwyczaj, 

zgodnie z którym w autobusach siadała kobieta 

z kobietą, a w metrze kobiety miały osobny wagon 

(oczywiście mogły też wsiąść do ogólnego - decyzja na-

leży do kobiety). Generalnie dawało mi to jakieś poczu-

cie jeśli nie bezpieczeństwa to komfortu. I zazwyczaj 

mężczyźni ustępowali w metrze kobietom miejsce sie-

dzące.  

 

G.: Wskazówki? 

 

KR: Wszystkim, którzy jadą do Iranu gorąco odradzam 

Teheran. 

 

Iwona Polinceusz 

 

zdj. Kasia Rydel 
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Nieprawda, że... 
Geografia miast 

Studenci najczęściej obracają panią Szymańską... znaczy się 
podręczni autorstwa pani Szymańskiej 

 
Europa i Unia Europejska 

Kryzysy są jak choroba - przechodzą, tylko czasami na żonę 
i dzieci. 
Druga młodość, czyli jeden sobie kupi motor, a drugi młodą 
żonę. 
 

Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji 
Oswobodźmy Ruczaj, uczyńmy go metropolią, a następnie 
dokonajmy aneksji Zakrzówka! 

 
Geografia transportu 

Raróg stepowy, taki duży, brzydki ptak, który głośno skrze-
czy. Ktoś może powiedzieć – teściowa. 

 
Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych 

Powyżej 8 000 m nie ma już moralności (o barierze grawi-
tacyjnej). 
Ludzie sobie budują drugie domy, wykorzystując np. stary 
kiosk (o funkcji wypoczynkowej strefy podmiejskiej. 
Jedyna rzecz, na którą się uskarżali: a) ogólny brak czasu, 
nie mają siły nawet patrzeć w telewizor b) ciągle poczucie 
zagrożenia, każdy się w domu trzymał osobno za zamknię-
tymi drzwiami, jedyne, co ich trzymało, to tematy: jak to 
w tym Krakowie niebezpiecznie. (o ludziach z krakowskich 
suburbiów). 
Najbezpieczniejsza pora to czwartek rano w listopadzie, 
gdzie jest ciemno, zimno, taki przestępca nie bardzo chce 
wyjść z domu, do pracy. 
Europa chroni rzeczy, a trwoni ludzi, a Ameryka odwrotnie. 
Warszawa, Poznań, Wrocław i Łódź – miała być kolej „Y” 
ale nie wyszło, oczywiście jak wszystko w Polsce. 

…redakcja Globusika budzi się ze snu zimowego. Redakcja prze-
wraca się tylko na drugi bok. 
…Hanys i Stachnik zostali podniesieni do rangi Opiekunów Koło-
wej Lodówki. 
…program dożywiania doktorantów w IGiGP działa bez zarzutu. 
…znalazło się coś do jedzenia w szafie habsburskiej. 
…kisiel z szafy habsburskiej jest jadalny. 
…wszystkie „Nieprawda że” będą o jedzeniu… a właściwie jego 
niedoborach. 
…pożar na Zakampusiu wywołali sfrustrowani studenci BiNoZ’u 
szukający pomysłu na prace magisterskie. 
…Panią Skarbnik uspokaja szelest paragonów. 
…tramwaj wpłynął na zmiany klimatu.  
…Kampus jest łatwopalny. 
…Skarbnik ma podwójną osobowość (prawną). 
…liczba bazarów wpływa na poziom szczęścia per capita. 
…Kuba W. jest mewą. 
…tegoroczny Złoty Tamburyn już lekko pleśnieje. 
…Smocze Jadło serwuje ziemniaki tylko i wyłącznie we frakcji 
żwiru grubego. 
…DJ Tom Boxer próbował wystartować w tegorocznym FPG, ale 
morena mu się rozmyła. Morena ma się dobrze, a DJ TB po pro-
stu przestraszył się konkurencji. 

Marginesy notatek 

Bibliotekarz poleca  
 Na ostatnim spotkaniu zarządu przyszedł do nas nieoczekiwany gość. Pomiędzy rozmową o ostatnich 

niedostatkach cukru w Kole, a kłótnią o to kto go ma kupować, rozległo się pukanie. Za drzwiami stał on: 

GIS. Teoria i praktyka. Wzbudził ogólne zaskoczenie, bo któż mógłby się spodziewać, że przyjdzie do nas 

na swych cienkich okładkach. Przy kawie (z cukrem rzecz jasna), opowiedziała nam o niezwykłych rze-

czach. Przez godzinę słuchaliśmy o wielu istotnych sprawach dotyczących bardzo dyskretnych (tak mówi-

ła), zależących od skali obiektach, o rastrowym świecie, o tym jak stworzyć mapę do skarbu (chyba chodzi-

ło jej o gotówkę). Spoglądając od czasu do czasu na kubki z czarną ambrozją ciągnęła opowieść, przecho-

dząc do spraw związanych z pozyskiwaniem  atrybutów danych, o smakowitym, ciągnącym się modelu spa-

ghetti, w którym wszystko jest ciągle nieuporządkowane. Czasem rzucał tajemniczymi słowami, takimi jak 

SQL i digitalizer. 

 Jak się okazało na końcu, szukała schronienia w Kole, bo znudziło się jej towarzystwo panów Lon-

gleya, Goodchilda, Maguira i Rhinda... Znaleźliśmy jej przytulny kątek w bibliotece Koła, gdzie chciałam 

odpocząć dzień lub dwa, żeby móc kontynuować swą opowieść innym, i szerzyć wiedzę o systemach geoin-

formatycznych. Podaję jej adres: ul. Gronostajowa 7, pok. 1.04, w jednej z szaf lub w prywatnych rzeczach 

bibliotekarza. 

Janek Leja 

Podziękowania 

Doktoranci składają serdeczne podziękowania Pani Prezes 

Renacie Wójcik za biszkopty. 

Nigdy o tym darze serca nie zapomnimy! 

Na zawsze wdzięczni Doktoranci 


