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...czyli co się mies ci (w tym numerze)  

Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy, 
 
Zauważyliście zapewne, że skład redakcyjny znacząco  
się odchudził. Zasłużone redaktorki—Basia i Sylwia ze 
względu  na ukończenie studiów i znalezienie  pracy 
odeszły na globusikową emeryturę. 
Nieszczęsnym  zrządzeniem losu Globusika na  Dęt- 
kach było tyle co śniegu. Nie było papierkowej  wersji,  
ani elektronicznej, była za to Redakcja! Dzięki temu w  
bieżącym numerze ukazała się szeroka relacja z Dętek, 
wzbogacona o prezentację nowego Kołowicza! 
w czasach gdy red. Iwona z red. Sylwią i Renią prze- 
bywały  na Erazmusie w  Stambule  powiła się  idea 
wydania Globusika Konstantynopolitańskiego. Mało  z  
tego wyszło, kilka tekstów jednak powstało i prezentu- 
jemy je w obecnym wydaniu. 
chociaż większość czytelników Globusika Sylwestra  
spędziła na Warmii w Kikitach, zamieściliśmy relację z  
Sylwestra EGEA na Bałkanach i autostopowej wypra- 
wy Ali i Marka. Relacja ciekawa, choć długa jak prze- 
wód pokarmowy żyrafy warta jest przeczytania. 
Zza Wielkiej  Wody odezwała się do nas Paulinka, któ- 
ra opowiada o szczegółach swojej emigracji. 
Redakcja chciała przypomnieć, że wydanie Globu- 
sika na Dętki nie oznacza, że Redakcja nie żyje . Ma się 
dobrze (mimo iż średnia wieku jest wysoka). Zachęca- 
my jednak Kołowiczów do włączenia się w prace  nad 
Globusikiem. To naprawdę dobra zabawa.  Przy skła- 
daniu obecnego numeru red. Ibiza prawie się udusiła się  
ze śmiechu! 
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nia zdobycia praw społecznych, politycznych, gospodar-

czych przez kobiety, jest wyrazem szacunku dla ofiar 

walki o równouprawnienie kobiet, przypomina o wciąż 

obecnych dysproporcjach w udziale kobiet w życiu pu-

blicznym, podkreśla potrzebę podejmowania ciągłych 

działań dla zniwelowania tych różnic. 

Za prekursora Święta Kobiet uważa się starożyt-

ne święto Matronaliów, które przypadało na początek 

wiosny a czczono wtedy macierzyństwo i płodność. 

Mężczyźni ponoć przy tej okazji obdarowywali kobiety 

prezentami. Współczesny Dzień Kobiet wywodzi się z 

ruchu robotniczego kobiet przełomu XIX i XX wieku. 

Wystąpienia kobiet domagających się skrócenia godzin 

pracy, lepszych zarobków, możliwości szkoleń i obecno-

ści w życiu publicznym, a także praw wyborczych zwró-

ciły uwagę na problem nierównego traktowania kobiet. 

W 1908 r. te właśnie postulaty głosiło 15 000 kobiet ma-

szerujących ulicami Nowego Jorku (jak dziś wygląda 

sytuacja w NY, odsyłamy do art. na s. …). Rok później, 

28 lutego odbyły się pierwsze obchody Dnia Kobiet w 

Ameryce Północnej, a w 1910r. na Międzynarodowej 

Konferencji Kobiet w Kopenhadze ustanowiono Dzień 

Kobiet, który miałby być obchodzony corocznie w każdy 

kraju, dla zwrócenia uwagi na prawa kobiet i potrzebę 

zmian. Dzień Kobiet był obchodzony w ostatnią niedzie-

lę lutego do 1913r., kiedy ustalono wspólną datę – 8 

marca. Od 1917r. Dzień Kobiet połączony z ideologią 

socjalistyczną i stał się narzędziem propagandy. W kil-

kunastu państwach jest świętem narodowym i dniem 

wolnym od pracy: w Afganistanie, Armenii, Azerbejdża-

nie, na Białorusi, w Burkina Faso, Kambodży, na Kubie, 

w Gruzji, Gwinei Bissau, Erytrei, Kazachstanie, Kirgi-

stanie, Laosie, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Rosji, 

Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ugandzie, Ukrainie, Uz-

bekistanie, Wietnamie i w Zambii, jednak w Chinach, 

Nepalu i na Madagaskarze. W Polsce Dzień Kobiet jako 

święto narodowe przestał obowiązywać w 1993r. po 28 

latach. Na problemy, z którymi borykają się kobiety 

zwróciło uwagę ONZ ogłaszając rok 1975 Międzynaro-

dowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później ogłoszono 8 

marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, który jest oka-

zją do organizacji wydarzeń dla uczczenia zasług kobiet 

w rozwój społeczeństwa i ich aktywność w różnych dzie-

dzinach życia, przy delikatnym podkreśleniu, że ich zna-

czenie może i powinno być większe. Dzień Kobiet jest w 

kilku krajach łączony z Dniem Matki, w kilku tradycyj-

nie świętowany jest z datą inną  niż 8 marca.  

Wikipedia wskazuje też podobne święta: Międzynarodo-

wy Dzień Wdów i Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiej-

skich. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność Dnia Ko-

biet warto odgrzebać wiejskie korzenie lub przenieść się 

na wieś i przyjmować kwiaty także 15 października.  
 

Iwona  

 
 

To już było… 

17. 12.2013 – Wigilia Kołowa  - odbyła się w Kole. Było 

wiele życzeń i kolędowanie do białego rana. 

2013/2014 – Sylwester—każdy obchodził na swój sposób. 

Choć nie było oficjalnej kołowej imprezy, większość osób 

udała się do Basi Peek na Warmię gdzie pożegnano stary 

rok. 

31.01. – 10.02.2014– sesja zimowa, kto nie był na II roku 

ten powinien być usatysfakcjonowany. 

21– 23.02 – Dętki 2014, szczegóły na str . 4-6 

23.02– 26.02 – Slavic Weekend, relacja na str. 

 

To nas czeka… 

13.03. –  kołowe ognisko na Zakrzówku 

21-23.03. – wiosenne kołochodzenie, prawdopodobnie ce-

lem będą Gorce (Zarząd wypowiada się w tej kwestii wy-

jątkowo mgliście…) 

26.03.– Trójurodziny, aczkolwiek w tym roku odchudzone, 

ponieważ Żyła dalej grubasi się na kuchni w Londynie 

27.03 – slajdowisko z Izraela 

31.03 – 4.04.– Kongres Wschodni EGEA 

10.04.– Festiwal Piosenki Geograficznej 

10– 15.04– wymiana Kraków– Sewilla 

 

 

 

Dzień Kobiet 

W ostatnią sobotę o 6:30 rano na parkingu między 

blokami Osiedla Podwawelskiego zaparkował granatowy 

opel, wyszedł z niego młody mężczyzna i z tylnego siedze-

nia wydobył dużą torbę podarunkową oraz naręcze długich, 

czerwonych róż! Idealny pomysł na świętowanie 8 marca 

czyli Dnia Kobiet. Co właściwie świętujemy? Zazwyczaj 

słyszymy: „to, że jesteście”. Przyczyna nie jest tak banal-

na ;) Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją do uczcze-

Z ŻYCIA KOŁA 
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Wiosenne Dętki 

W przededniu tegorocznych Dętek do wyjścia na 

świat szykował się Wojtek. Ostatecznie ta sztuka udała 

mu się w poniedziałek 24 lutego 2014 r. o godzinie 3:50. 

Urodził się zdrowy i od razu miał słuszną linię – 3,8 kg.  

57 cm obwodu głowy świadczy natomiast o niewątpli-

wym potencjale intelektualnym. W zasadzie dlaczego 

piszemy o tym w Globusiku? Po pierwsze dlatego, że 

jest to drugie w ostatnim 

czasie „kołowe dziecko” i 

tak jak Witek Kowalski 

zasłużył sobie na wzmian-

kę w kołowym piśmie. 

Dzieci to jak powszechnie 

wiadomo wielkie szczę-

ście, ale też i problem dla 

Rodziców (zapytajcie Ke-

ja o jego opinię na temat 

przewijania!). Wojtek 

przyszedł na świat w ta-

kim momencie, że wpra-

wił w zakłopotanie rzesze 

uczestników Dętek! Dęt-

kowicze zadawali sobie 

pytanie: kto będzie sędzią głównym zawodów jak nie 

wieloletnia sędzina – Młoda Matka – Marta Gawlik? 

(Kto by pomyślał, że Havlikowa lata całe po skończeniu 

studiów zostanie w Globusiku określona przymiotnikiem 

„młoda”???). 

Sędzina Marta już w zeszłym roku, podobnie jak 

dwa lata temu zarzekała się, że to już ostatnie Dętki i 

trzeba oddać sędziowanie młodszym. Namaściła nawet 

nieformalnie na Swoją 

następczynię Lilę. Nikt 

jednak nie wierzył w to, 

że do zmiany pokolenio-

wej faktycznie dojdzie (bo 

o to, patrząc po redakcji 

Globusika wcale nie jest 

łatwo…). Czas biegnie 

jednak nieubłaganie… 

Symbolem przemijającej 

epoki pozostał Szuwar, 

który ruszył Swój stary, 

spracowany organizm z 

chatki i pojawił się na to-

rze. Zamienił jednak czer-

wone chorągiewki, który-

mi wymachiwał od niepa-

miętnych czasów na rolę 

finiszowej fotokomórki. Towarzyszył mu niemniej sędzi-

wy Prezes Hajdo. A Lila? Lila poczuła ducha rywalizacji 

i zamiast za stoper chwyciła za Dętkę! 

Do historii przeszła już XIII edycja Mistrzostw 

Geografów w Zjazdach na Dętce, która odbyła się w 

dniach 21- 23 lutego 2014 r. Tak jak i w poprzednich 

latach, tak i tym razem rolę polskiego Soczi (Kfiatek 

2014) pełniła Chatka Lasek w Beskidzie Żywieckim. 

Tegoroczne Dętki okazały się być międzynarodowymi 

rozgrywkami z racji obecności teamów z Austrii, Czech 

oraz Niemiec,  dla których Dętki były niczym innym jak 

preludium do Slavic Week. Oprócz nich na Lasku zamel-

dowali się reprezentanci: Holandii, Stanów Zjednoczo-

nych (w jednej osobie), Finlandii (nie tylko tej w szkle), 

Łotwy i Słowacji (łącznie 8 nacji!). 

 XIII Dętki okazały się szczególnym wyzwaniem 

dla uczestników z I roku, którzy nigdy wcześniej nie 

zjeżdżali po torze z prawdziwego zdarzenia.Przyczyna 

była prosta – zima w tym roku nie dopisała, a geografo-

wie nie lądowali miękko w zaspach, lecz twardo. W 

ściółce. Nie przeszkadzało to jednak nikomu, ponieważ z 

dużą ilością śniegu czy nie zabawa i tak była przednia! 

Pierwszą ekipą, która zameldowała się na Lasek 

była – podobnie jak rok wcześniej załoga Geografów z 

Gdańska. Chwilę po nich pojawiła się pierwsza przedsta-

wicielka Krakowa, podążająca własnymi ścieżkami Asia 

Bebak. Niedługo później przybywali kolejni, dzięki któ-

rym reprezentacja Krakowa rosła w siłę aż do późnych 

godzin wieczornych. Piątkowy wieczór  upływał pod 

znakiem różnych gier i zabaw, niektórzy znakomicie ba-

wili się przy ogni-

sku i dźwiękach 

gitary, natomiast 

inni woleli toczyć 

rozmowy do rana 

przy różnego ro-

dzaju trunkach. 

Wśród Dętkowi-

czów można było 

rozpoznać także 

ekipy z Warsza-

wy, Torunia, czy 

szeroko pojętego 

Śląska. Swoistym 

dowodem na to, 

że Geografowie 

robią najlepsze Lasek wiosną 
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imprezy, a integracja nie jest im obca było to, że ekipy z 

zagranicy bawiły się wśród nas naprawdę dobrze. Jednak 

tematem numer jeden tego wieczoru było pytanie: Czy 

zjazdy się odbędą? Padały różne propozycje od zjazdu 

na bitej śmietanie przez zjazdy w błocie, po zjazd na wa-

zelinie. 

W sobotni poranek Zarząd wyruszył na poszuki-

wania śniegu. Niestety powrócili oni ze złymi informa-

cjami: po pierwsze pogoda się załamała i zaczął padać 

deszcz, który przyspieszył topnienie potencjalnego śnie-

gu. Po drugie, niestety nigdzie nie odnaleziono miejsca 

w którym dałoby się zjeżdżać. W tej sytuacji nie pozo-

stało nic innego jak zagospodarować wolny czas. Jedni 

wyruszyli na wycieczkę w kierunku Koszarawy, nato-

miast inni, pragnący zjechać chociaż raz, nawet na błocie 

lub płacie śniegu, postanowili na przekór losowi napom-

pować dętkę i wziąć ją ze sobą na krótki spacer po okoli-

cy.  

Po niedługim czasie do pozostałych w chatce 

zadzwonił telefon z wiadomością, że znaleziono miejsce, 

gdzie zalegała odpowiednia warstwa śniegu umożliwia-

jąca zjazdy. Radości tej nie dało się opisać! Prezes 

KGUJ, Kinga Kiszka ostatecznie zadecydowała, że za-

wody jednak się odbędą i ogłosiła ich rozpoczęcie na 

godz. 17.30. Był to pierwszy konkurs w 13- letniej histo-

rii Dętek, który odbył się nocą! Ku zdziwieniu bardziej 

doświadczonych Dętkowiczów zawody odbyły się na 

tym samym stoku co 3 lata temu przy równie wiosennej 

aurze. Było to prawdę mówiąc jedyne miejsce w okolicy, 

które mogło nadawać się na zjazdy. Szkoda, że nie 

sprawdzono go wcześniej, może dałoby się jeździć w 

dzień… Według zapisków sporządzonych przez Sędzie-

go Adama Szuwara Kołodzieja, wynika, że do walki o 

Złotą Dętkę  oraz Puchar stanęło aż 35 drużyn, w tym 

Czeski Team z Brna i duet Perkele powstały z połączenia 

sił niemiecko-fińskich. Do drugiego zjazdu ze względu 

na pogłębiające się z każdą minutą egipskie ciemności 

zakwalifikowano 11 najlepszych ekip. Tym, którym ma-

ło było bliskiego kontaktu z dętką mogli wziąć udział w 

wolnych zjazdach, które odbywały się tuż po zakończo-

nym konkursie, natomiast Ci przemoczeni i zziębnięci 

wrócili do Chatki by nieco się osuszyć i nabrać sił do 

dalszej zabawy. Po burzliwych obradach jury i dokładnej 

weryfikacji wszystkich czasów emocje sięgnęły zenitu. 

W okolicach godz. 20 ogłoszono wyniki, które zamiesz-

czamy w tabeli poniżej: 

Testowanie toru zjazdowego 

Seria treningowa 

DĘTKI 2014- KLASYFIKACJA GENERALNA 

Miejsce Nazwa Skład Czas I Czas II Suma (czas 

I+II) 

I Luz w dupie Karolina Trąbka 

Tomek Marzetz 

4,83 s 4,85 s 9,68 s 

II Czerstwa Torba Kamila Torbacz Kowalewska 

Maciek Czerski 

4,94 s 4,94 s 9,88 s 

III Mam Darię Daria Piątkowska 

Kuba Walas 

5,06 s 5,52 s 10,58 s 
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 Do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne skar-

gi ani zażalenia. Mistrzostwa zostały przeprowadzone w 

sposób bezpieczny, nikt nie odniósł większych obrażeń, 

mimo utrudnień jakie uczestnicy konkursu musieli poko-

nać podczas zjazdów. Dodatkowo przyznano wyróżnie-

nia dla teamów, które w sposób szczególny zaznaczyły 

swoją obecność na tegorocznych Dętkach w kategoriach: 

 

 Zjazd pełen magii- Czarodziejki z Trójmiasta w 

składzie: Piotr Sztok, Maciej Radzikowski 

 Największa porażka wśród faworytów- GEO 

GP w składzie: Zuzanna Kupidura, Marcin Że-

bro Żebrowski 

 

Zwycięzcy nie kryli radości, ani tego, że za wy-

graną należy wypić, oczywiście z pucharu! Ubiegłorocz-

nym czempionom niestety nie udało się powtórzyć suk-

cesu, ale ostatecznie uplasowali się na zacnym II miejscu 

z jakże wyrównanymi czasami! Po ogłoszeniu wyników 

nastał czas na finał XIII Dętek. Wszyscy zgromadzeni w 

Chatce rzucili się w wir doskonałej zabawy trwającej do 

białego rana. Ostatnie dźwięki gitary dało się słyszeć 

wczesnym niedzielnym rankiem, do którego dotrwali 

tylko najzuchwalsi. Popołudnie było czasem sprzątania 

Chatki i powrotu do domów. Niestrudzona grupa kra-

kowskich i warszawskich Geografów wraz z ekipami 

zagranicznych studentów wyruszyła w dalszą trasę. Ich 

celem był Mirów na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, 

gdzie organizowana była druga impreza. Slavic Week-

end. 

Iza Dojtrowska 

Maciek Czerski 

Czarujące czarodziejki 

Mistrzowie Dętek 2014 

Czarujące czarodziejki 

napompowały dętkę 

Zjazdy na błocie 



Skończyliśmy sesję. Zziajani, styrani tygodniem lub 

dwoma wytężonej pracy regenerujemy siły i odzysku-

jemy spokój ducha w Laskowym zaciszu.  A jak jest 

na południu? Na przykład w Stambule? Tam to dopie-

ro jest! Plan zwala z nóg.Przy niewielkiej liczbie kur-

sów nie można się rozleniwić. Kursy za 4 ECTS zaj-

mujące całe popołudnia. Trzy godziny wykładu, dwie 

godziny ćwiczeń. Realizując plan z pięcioma kursami 

cały tydzień jest zajęty od świtu do zmierzchu.  
 Dreszcz przeszywa na myśl, że zajęcia zaczynają 

się o 7 lub 8 rano, a od uczelni dzielić może nawet 100 

km i dwie godziny podróży pogańską porą, gdy zatłoczo-

ne środki komunikacji miejskiej chrapią usłane bezwład-

nymi ciałami śpiących podróżujących. Niejeden student 

udaje się o świcie w rejs na drugi kontynent – jedni do 

Azji lub do Europy, inni utykają w porannym korku na 

jednym z dwóch mostów zarzuconych między Europą a 

Azją. I nie dojeżdżają na czas. Zarówno studenci jak i 

prowadzący. Standardowo pół godziny w godzinach po-

rannych spóźnieni są prowadzący, średnio godzinę po 

rozpoczęciu zajęć przychodzą studenci. Odważnie i do-

nośnie pukają do drzwi, dziarskim krokiem paradują 

środkiem sali przed nosem prowadzącego, z werwą prze-

stawia ustawione w rzędy przylegające ławki, aby umo-

ścić się wygodnie na miejscu obok koleżanki albo kolegi 

– odpowiednio dziewczyna lub chłopiec, bo choć naród 

turecki jest postępowy i wprowadza zwyczaje Zachodu, 

nawyki wypływające z zasad religii muzułmańskiej pozo-

stają mocno zakorzenione.  A więc chłopcy siadają z 

chłopcami, dziewczynki z dziewczynkami - z nielicznymi 

wyjątkami. Inaczej jest na Wydziale Teologii, gdzie zaw-

sze osobno siadają chłopcy, osobno dziewczęta – bez wy-

jątków. I wszystkie Turczynki oczywiście noszą hidżab. 

Trud przybycia na zajęcia, choćby na ostatnie dziesięć 

minut czy minutę, zostaje zawsze doceniony i nawet po 

zajęciach można dopisać się na listę obecności. Ogólnie 

studenci tureccy bardzo dużo czasu spędzają na uczelni. 

Pomiędzy zajęciami razem się uczą, siedzą ze znajomymi 

na korytarzach, trawnikach, w salach, w których nie od-

bywają się akurat zajęcia,  a które są zawsze otwarte i 

dostępne dla studentów. Intensywnie korzystają z biblio-

teki, która zawsze jest oblegana, a przed i w trakcie sesji 

to oblężeni przeżywa prawdziwe apogeum. Na uczel-

niach tureckich są cztery sesje egzaminacyjne: na koniec 

i w połowie każdego semestru. Każdą sesję poprzedza 

tydzień wolny od zajęć. Entuzjazm w zdobywaniu wie-

dzy uwidacznia brak miejsc w bibliotekach. Biblioteka 

Główna Uniwersytetu Stambulskiego jest otwarta od 8 do 

23 każdego dnia tygodnia. W tych godzinach można do 

niej wejść, ale zostać można też  na noc. Żeby zdobyć 

miejsce należy przyjść jak najwcześniej, nie później niż 

9:30, po tej godzinie może być problem z miejscami i 

nawet kilka godzin trzeba będzie błąkać się między stoła-

mi, w poszukiwaniu wolnego krzesła. Później ludzie wy-

kruszają się ok. 17:00. 

Na pracowni pierwszego roku, nasz opiekun dyskretnie 

polecił nam spędzanie czasu w bibliotece, wspominając 

kolegów, którzy tam poznali swoje drugie połówki. Bi-

blioteka jako instytucja towarzyska nie jest obca również 

Turkom. W czasie sesji całe życie przenosi się do biblio-

teki. Wszystkie stoliki zawalone są książkami, notatkami, 

zeszytami, torbami, jednak połowa krzeseł stoi pusta. 

Studenci są akuratna papierosie, kawie, herbacie, simicie 

(obwarzanku), kukurydzy, obiedzie albo akurat piszą eg-

zamin i przez 1 do 4 godzin miejsca są zajęte przez stu-

dentów-widmo. No i oczywiście śpi się w bibliotece, bo 

niezbędna jest regeneracja. 

W sposobie funkcjonowania studentów na uczel-

niach w Stambule czy innych miastach widoczny jest 

wyjątkowo społeczny charakter społeczeństwa Tureckie-

go. Przede wszystkim wspólnie spędza się  czas, celebru-

je się wspólny posiłek, herbatę czy papierosa. Sesja letnia 

i przygotowania do niej na Uniwersytecie Stambulskim, 

to jedne z najmilszych doświadczeń. Życie w samym 

centrum kilkunastomilionowej metropolii, przy głównym 

kampusie US spowalnia po zachodzie słońca, przy dźwię-

ku wieczornego wezwania do modlitwy. Przed budynka-

mi uniwersyteckimi i pod biblioteką gromadzą się stu-

denci, a także sprzedawcy oferujący świeży pomarańczo-

wy sok, herbatę, ryż z kurczakiem albo gotowaną kukury-

dzę. Leniwy wieczór spędzany na rozmowach i przeką-

skach rozpoczyna noc. Dopiero wtedy, gdy robi się 

chłodniej można oddać się konstruktywnemu działaniu. 

Iwona 
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Studia po turecku 

Podbiblioteczny sprzedawca kasztanów 

Pierwszy most między Azją a Europą zarzucono w 1972 – Most Bosforski, kolejny pojawił się dopiero w 1992 roku upamiętnia-

jący zdobywcę Konstantynopola FatihSultanMehmetKoprusu czyli Zdobywcy Sułtana Mahometa Most.  
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Ile czasu potrzeba, 

żeby porzucić wszyst-

kie plany sylwestrowe 

i udać się w autosto-

powego tripa po Bał-

kanach? W moim wy-

padku wystarczyło 

jakieś 10 sekund. Ile 

doświadczenia potrze-

ba, żeby ruszyć sto-

pem za granicę w zi-

mie i odbyć super po-

dróż? W moim wy-

padku wystarczyło wracanie sto-

pem z Otrzęsin. Ile pieniędzy trzeba wydać, żeby to 

wszystko doszło do skutku? Nie jestem w stanie do-

kładnie policzyć, ale niewiele. A ile czasu potrzeba, 

aby przeczytać relację z tego wyjazdu? Przekonajcie 

się sami! 

Kilka dni przed Świętami Ala znalazła Egeowego 

Sylwestra w Belgradzie. Jedziemy? Hmm... jedzie-

my! Spontaniczna decyzja wymagała jednak opra-

cowania kilku szczegółów. Czerski i Świstak podsu-

nęli nam pomysł, żeby zatrzymać się na noc u Bułki 

w Budapeszcie. Resztę noclegów zaoferowali nam 

ludzie z różnych entities. Samego Sylwestra mieli-

śmy spędzić w Belgradzie, a potem zaplanowali-

śmy, że pozwiedzamy trochę Bałkanów. 

Kraków wciąż spał pod osłoną nocy. Jedynie poje-

dynczy ludzie jadąc do pracy dziwnie się na mnie 

patrzyli, gdy jechałem z nimi autobusem na Zako-

piankę. Stanęliśmy na przystanku i zaczęliśmy ła-

pać. Po godzinie, gdy już zdecydowanie się rozwid-

niło udało nam się złapać stopa do Rabki. Tam z 

kolei przyszło nam stać 1,5h. Obserwowaliśmy two-

rzący się korek do Zakopanego na Sylwestra. Głów-

nie Ala, gdyż miałem tak zaropiałe i opuchnięte 

oczy, że prawie nic nie widziałem. W końcu złapali-

śmy kolejnego stopa, a facet podwożąc nas na Sło-

wację dostał mandat. Mistrzostwem okazał się nasz 

czwarty stop. Złapałem tira, nie dość, że do Buda-

pesztu, to nawet do Belgradu! Pierwszy raz miałem 

okazję rozmawiać w języku slavicanto, gdyż nasz 

kierowca był z Serbii. Po drodze mijaliśmy zamki 

usytuowane na skałach, a w oddali, na horyzoncie, 

widniały (ośnieżone!) szczyty Fatry. Na postoju do-

staliśmy tradycyjną, serbską czaję, która była na-

prawdę świetna! Jechaliśmy kilka ładnych godzin i 

ćwiczyliśmy nasze zdolności lingwistyczne. W koń-

cu dojechaliśmy na miejsce... rozładunku ciężarów-

ki. Kierowca namawiał nas na nocleg w jego szofer-

ce, ale woleliśmy jechać do Bułki. Wsiedliśmy do 

autobusu i musieliśmy zdarzyć się z ciężką rzeczy-

wistością. W tym kraju slavicanto nie obowiązuje, 

analogicznie angielski. Kierowca autobusu na migi 

wytłumaczył nam jak dojechać do linii metra, przy 

której wiedzieliśmy, że mieszka Bułka. Jednakże nie 

mieliśmy forintów na bilety do metra, w którym są 

one sprawdzane przez kanarów przy wejściu na sta-

cję. W końcu udało nam się dotrzeć do celu. Jej 

mieszkanie znajdowało się w kamienicy przy głów-

nej ulicy Starego Miasta. Od razu poszliśmy na spa-

cer po Budapeszcie, a Bułka i jej chłopak świetnie 

sprawdzali się w roli przewodników. Zdecydowanie 

polecam zwiedzanie stolicy Węgier w nocy, szcze-

gólnie widok ze Wzgórza Gellerta. 

Następnego dnia wstaliśmy raniutko, gdyż umówili-

śmy się z naszym kierowcą na podróż do Belgradu. 

Kłopotem okazał się dojazd do fabryki, w której 

mieliśmy się spotkać, gdyż wieczorem byliśmy zbyt 

przerażeni wszystkim, żeby myśleć o zapamiętywa-

niu trasy, a rano było nadal ciemno (na dodatek Ko-

łowy plan Budapesztu nie obejmował tej dzielnicy). 

Wysiedliśmy z autobusu na przystanku, który wyda-

wał mi się być w miarę odpowiedni. Nie był to jed-

nak dokładnie ten, z którego jechaliśmy poprzednie-

go wieczoru, ale zabudowa była podobna. Pytaliśmy 

się przechodniów o centrum handlowe, które mijali-

śmy koło fabryki, ale pokazywali nam sprzeczne 

sobie kierunki. Dopiero spotkany chłopak z telefo-

nem pokazał nam na mapie którędy musimy iść, o 

dziwo znał kilka słów po angielsku! Gdy doszliśmy 

na miejsce, okazało się, że ciężarówki wcale tam nie 

ma. Usiedliśmy więc na krawężniku łudząc się my-

ślą, że jest ona akurat rozładowywana. Jak się póź-

niej okazało, nasze przeczucia były prawdziwe i po 

1,5h ruszyliśmy na południowy-wschód. Obudziłem 

się tuż przed granicą. Musiałem wysiąść, żeby w 

ciężarówce były tylko dwie osoby. Całkiem mądrze 

zostawiłem wszystkie rzeczy w szoferce i tym spo-

sobem znalazłem się na środku grodzonej autostrady 

przemierzając ją nawet bez aparatu… Dziarsko sta-

nąłem w kolejce samochodowej i czekałem pomię-

dzy autami na moją kolej. Bezcenna była mina wę-

gierskiego celnika, który, gdy tylko zobaczył mój 

paszport, powiedział ‘aaa! Polaki! Idzieta!’ oraz 

serbskiego, gdy na pytanie gdzie idę, odpowiedzia-

łem mu, że do Belgradu. Czekając na Alę i cięża-

rówkę zauważyłem na przeciwległym pasie auto-

strady rowerzystkę, jadącą pod prąd. Serbia okazała 

się być strasznie płaska i monotonna, a autostradę 

otaczały wyłącznie pola. Zatrzymaliśmy się na stacji 

Bałkański Sylwester 

Autor w akcji 



marzec 2014   9

i poszedłem do łazienki, w której na ścianie widniał 

napis Wisła Kraków. Przed Belgradem zjechaliśmy z 

autostrady do bazy naszego kierowcy. Zostawił on 

nas w kawiarni (dając nam również kasę na kawę) i 

mieliśmy tam na niego czekać. Gdy wrócił, zaprosił 

nas do swojego domu, a jego syn odwiózł nas na au-

tostradę. Znaleźliśmy się jednak po złej stronie auto-

strady. Chłopak zauważył, że wyglądamy na trochę 

zakłopotanych, więc wrócił się i powiedział, że mu-

simy przejść na drugą stronę. Teraz! No i przebiegli-

śmy na drugą stronę serbskiej autostrady. Złapany 

stop wysadził nas na przystanku autobusowym na 

przedmieściach Belgradu. Podjąłem się rozmowy ze 

starszą panią (szło mi coraz lepiej po slavikańsku), 

która wytłumaczyła mi jak dojedziemy do Centrum 

(niestety nie znałem rozkładu komunikacji w Belgra-

dzie na pamięć...) oraz, że w tym mieście nie używa 

się biletów. Przekroczyliśmy Sawę. Po raz pierwszy 

w życiu znalazłem się na Bałkanach! Na dworcu ko-

lejowym spotkaliśmy się z naszym hostem oraz Ju-

styną Gorlikowską i jej chłopakiem, Antonio, z któ-

rymi mieliśmy mieszkać w Belgradzie. Pojechaliśmy 

do naszego mieszkania, w którym lodówkę zaopa-

trzono iście po bałkańsku. Następnie udaliśmy się na 

Sylwestra, który zorganizowany był w mieszkaniu 

jednej z dziewczyn z EGEA. Sama impreza nie przy-

padła mi raczej do gustu, ludzie tam tańczyli zupeł-

nie inaczej niż u nas się tańczy, prawie wszyscy pali-

li, a wiele osób zdecydowanie przesadziło z alkoho-

lem. Wyszliśmy stamtąd nad ranem, gdy zaczęły 

kursować już dzienne autobusy. Teraz już jednak 

doskonale wiedziałem czy i gdzie jechać. Po połu-

dniu spotkaliśmy się ‘pod koniem’ (tak jak w Krako-

wie ‘pod Adasiem’) na zwiedzanie Belgradu. Zaczę-

liśmy od lunchu, na który poszliśmy do małego baru 

z tradycyjnymi daniami. Następnie udaliśmy się do 

twierdzy położonej u ujścia Sawy do Dunaju.  Gdy 

chodziliśmy po starym mieście zrobiło się już ciem-

no i wszędzie świeciły się ozdoby świąteczne. Bel-

grad oczekiwał Świąt. Po szybkiej wizycie w cerkwi 

i na poczcie wszyscy udali się do kafali, czyli regio-

nalnego knajpo-klubu, w której oczywiście, tak jak 

na Sylwestrze, była tylko bałkańska muzyka. Na-

stępnego dnia rano spotkaliśmy się na pożegnalnym 

śniadaniu i po nim ruszyliśmy na podbój Bałkanów! 

Nikt z EGEA Beograd nie był w stanie powiedzieć 

czym dojechać na wylotówkę i gdzie dobrze łapać, 

więc wsiedliśmy do autobusu miejskiego, który je-

chał główną drogą na przedmieścia. Jednakże gdy 

ruszył z przystanku, okazało się, że tu bilety kupuje 

się u kierowcy i musieliśmy za nie zapłacić. Autobus 

dojeżdżał do małego miasteczka, na końcu którego 

zaczęliśmy łapać stopa. Ruch samochodowy nie był 

zbyt duży, za to cieszyliśmy się dużym zaintereso-

waniem przechodniów, którzy podchodzili do nas i 

mówili, że stopem to nigdy stąd nie pojedziemy i że 

niedaleko jest przystanek autobusowy. Jedna pani 

tłumaczyła nam coś bardzo zawzięcie i uparcie, aż 

zrozumieliśmy, że chce nas podwieźć. Poszliśmy za 

nią do jej samochodu, a jej mąż przekładał świątecz-

ne zakupy. Jechaliśmy z plecakami na kolanach, a 

żona obstawiona była zakupami. Następną osobą, 

która nas zabrała był profesor geografii. Zostawił nas 

jednak na początku obwodnicy małego miasteczka, 

gdzie dosyć długo nie mogliśmy złapać stopa, ale za 

to w środku pola złapaliśmy wifi! Robiło się coraz 

później, a nasz kierowca dopytywał się, gdzie jeste-

śmy, bo przygotowywał właśnie obiad. Zdecydowa-

liśmy się przejść obwodnicę i pod jej koniec, gdy 

Ala idąc trzymała bezładnie kartkę z nazwą miejsco-

wości, zatrzymał się samochód. Zawiózł nas do 

Loznicy, miasteczka naszego kierowcy. Ala odczyta-

ła, że wysiedliśmy nawet na jego ulicy, więc szybko 

znaleźliśmy blok, w którym mieszkał. Blok ten był 

otwarty na oścież i każdy mógł do niego wejść. Po-

znaliśmy żonę i syna naszego kierowcy i po kawie, 

bambusie (wino domowej roboty + Cola) oraz pie-

czonych pestkach dyni przyszła pora na obiad skła-

dający się z pięciu dań głównych, wszystkich najbar-

dziej tradycyjnych bałkańskich potraw. Zupełnie ob-

żarci przeszliśmy się po Loznicy. Wszędzie pełno 

było wyschniętych gałęzi z liśćmi, które jak się po-

tem dowiedzieliśmy służą tu jako drzewka bożonaro-

dzeniowe. Rano, po równie obfitym śniadaniu, zwie-

dziliśmy pobliski skansen i ruszyliśmy ku Bośni. Sa-

ma Loznica leży przy samej granicy, więc prze-

mieszczaliśmy się wzdłuż granicznej rzeki, Driny. 

Przekroczyliśmy granicę, chociaż w sumie bez pro-

blemu można było obejść bośniacką kontrolę pasz-

portową. Stanęliśmy pod sklepem, gdzie znalazłem 

super kartony na tabliczki. Po chwili zatrzymał się 

mówiący po francusku muzułmanin i podwiózł nas 

do kolejnego miasteczka. Tam przyszło nam czekać 

przeszło 1,5 h na kolejnego stopa, który podwiózł 

nas do kolejnego miasteczka. Mieliśmy zrobić tego 

dnia 160 km, była 14.00, a my przejechaliśmy od 

rana 60 km. W końcu udało nam się nie bez proble-

mów zatrzymać autobus do Sarajeva. W sumie to 

dobrze się złożyło, bo siedzieliśmy wysoko, a do-

okoła rozpościerały się piękne widoki. Na zacienio-

nych stokach dało się zauważyć resztki śniegu! W 

ostatnich promieniach Słońca podziwialiśmy Sara-

jevo, ulokowane pomiędzy wieloma wzgórzami. To 

właśnie tu przesunąłem moją południową granicę 

bycia. Wbrew zapewnieniom pozostałych pasaże-

rów, autobus nie zatrzymał się na głównym dworcu, 

tylko poza miastem i musieliśmy szukać kolejnego 

autobusu do Centrum. Pomocna okazała się poli-



cjantka, która wytłumaczyła nam gdzie jesteśmy i 

czym musimy jechać. Gdy wsiedliśmy do autobusu, 

Ala zamieniła karty w telefonie i okazało się, że 

nasz dzisiejszy host nie może nas przyjąć. Jako, że 

mieszkał w małym miasteczku, uznałem, że lepiej 

poszukać noclegu w Sarajevie. Ruszyliśmy do kie-

rowcy, chcąc wysiąść, ale dowiedzieliśmy się od 

niego, że dalej również są tanie hostele. Pojechali-

śmy więc do Travnika i błądząc po miasteczku zna-

leźliśmy tani hostel. Poszliśmy wcześniej spać, by 

od rana móc zwiedzić pobliskie atrakcje i udać się w 

dalszą drogę. Poczułem się strasznie obco, gdy rano 

obudziła mnie pieśń z minaretu wzywająca do mo-

dlitwy. Minarety spotykaliśmy na każdym kroku, 

tak samo jak i muzułmańskie cmentarze. Całe mia-

steczko wydawało się być wyjątkowo senne i dosyć 

zamknięte na świat. Na murach widniały napisy 

“Neverforget Srebrenica”, a nad tym wszystkim gó-

rowała dawna twierdza. Ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Jednak po przejechaniu 30 km utknęliśmy w kolej-

nym miasteczku. Tak jak wszędzie na Bałkanach, 

również tam po ulicach szlajało się pełno psów. Po 

1,5 h ruszyliśmy w dalszą drogę. Facet zostawił nas 

w miejscowości Jajce przy malowniczym wodospa-

dzie. Mu-

sieliśmy 

przejść 

kawałek, 

aby wró-

cić na 

główną 

drogę. 

Niestety, 

jako, że 

była to 

górska 

miejsco-

wość, przy drodze nie mogliśmy znaleźć żadnego 

miejsca nadającego się na stopowanie. Zaczęliśmy 

więc iść wzdłuż szosy szukając choćby najmniejsze-

go rozszerzenia. Po 5 km stanęliśmy w super miej-

scu, tuż za skrzyżowaniem, koło stacji benzynowej. 

Ku naszemu rozczarowaniu, prawie wszystkie sa-

mochody skręcały z głównej do jakiejś wioski. Pod-

szedłem do jakiegoś faceta na stacji zapytać się, 

czemu nic nie jedzie w naszym kierunku i zmęczony 

zacząłem klecić zdania w slavicanto. Trudno opisać 

moje zdziwienie, gdy jego dwunastoletnia córka od-

powiedziała mi idealnym wręcz angielskim. Powód 

był dosyć błahy, tam po prostu nic nie jeździło. Sta-

liśmy i staliśmy, ściemniało się i oprócz tego, że 

prawie nic nie jechało, to nic się nie zatrzymywało. 

Nagle podjechał samochód, a przez szybę wychyliła 

się ta sama dziewczynka i zaproponowała, że nas 

kawałek podwiozą. Jej ojciec pochodził z okolicy, 

ale obecnie mieszkają w Strasburgu i dlatego płyn-

nie mówiła nie tylko po angielsku, jak również po 

bośniacku, niemiecku i francusku. Przejechaliśmy 

przez jeden z najładniejszych odcinków naszej tra-

sy, mijając wysokie góry, które kryły w sobie podej-

rzane tunele stanowiące elektrownie bądź też bazę 

wojskową. I nagle pośród tych gór facet zatrzymał 

się i powiedział, że tu już skręcają  do swojej wio-

ski, ale że powinien tu za chwilę jechać autobus. 

Podziękowaliśmy im bardzo, a facet na koniec dał 

nam pieniądze na autobus! I tak znaleźliśmy się w 

nocy w zupełnej dziczy, pośród gór, bez widoku na 

ludzi, światło, życie, na zupełnym zadupiu. Po pew-

nym czasie, gdy szukałem w plecaku odblasków, 

usłyszałem z daleka silnik. I to nie byle jaki, bo au-

tobusowy! Wyskoczyliśmy na środek drogi i zaczę-

liśmy mu machać. Na szczęście zatrzymał się, a my 

wykorzystaliśmy akurat wszystkie pieniądze, które 

przed chwilą dostaliśmy. Zasnęliśmy po dniu peł-

nym wrażeń i obudziliśmy tuż przed Banja Luką (tą 

prawdziwą, nie tą na Placu Szczepańskich!), gdzie 

czekała na nas Dragana. Zostawiliśmy rzeczy u niej 

w mieszkaniu i poszliśmy zwiedzać miasto. Byli-

śmy niestety bardzo zmęczeni, więc szybko wrócili-

śmy z powrotem, a na dodatek lekko kropił deszcze 

(jedyny deszcz przez cały wyjazd!) i wiał bardzo 

silny wiatr. Rano zagadaliśmy się zbyt długo i nie 

zdążyliśmy na autobus, którym mieliśmy jechać z 

Draganą na obiad do jej rodziców. Musieliśmy cze-

kać na następny, ale gdy do niego wsiedliśmy, oka-

zało się, że na drodze był wypadek i staliśmy długo 

w korku. Dragana pochodzi z granicznej miejsco-

wości, leżącą tuż nad Sawą (granica bośniacko-

chorwacka), więc kierunek bardzo nam odpowiadał. 

Zanim zjedliśmy obiad i byliśmy gotowi do wyjścia, 

zrobiło się już prawie ciemno. Przeszliśmy przez 

granicę,  ale nie długo nie mogliśmy z niej ruszyć. 

Uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie spędze-

nie jeszcze jednej nocy u Dragany. Gdy wracaliśmy 

przez przejście graniczne, wszyscy celnicy nam ma-

chali  i pytali się ‘Na zad?’. Dragana zabrała nas do 

kafali, gdzie poznaliśmy jeszcze jednego chłopaka z 

EGEA Banja Luka, po czym pojechaliśmy do inne-

go baru, gdzie akurat jej znajomi obchodzili Święta. 

Wszyscy chcieli z nami pić, stawiać nam piwa czy 

częstować domowa rakiją, przynoszoną do baru w 

dwulitrówkach po Coli. W środku nocy rozgorzały 

jednak mowy polityczne, etniczne, narodowe i reli-

gijne, niemożliwe do wytłumaczenia w jakimkol-

wiek skrócie. Jako, że część osób przyniosła ze sobą 

siekiery, padł pomysł pójścia do lasu po świąteczne 

gałęzie. Wygrała jednak rakija i decydujący głos 

chłopaka z kałasznikowem pod kurtką. Poszliśmy 
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spać nad ranem, by chwilę później wstawać, żeby 

ostatecznie opuścić Bałkany. Na drogę dostaliśmy 

od Dragany po kiełbasie, którą jej ojciec przygoto-

wał na Święta. Stopa złapaliśmy dosyć szybko. Star-

szy dziadek dojechał do bramek autostrady i wysa-

dzając nas zablokował ruch. Na jego nieszczęście od 

razu przyjechała policja, ale dziadek zagadał ich, 

tłumacząc, że nie wie w którą stronę mamy jechać, 

więc policjanci puścili go wolno. Kolejną osobą był 

mieszkaniec Banja Luki, który wyprowadził się do 

Malezji, a jego żona pochodzi z Krakowa! Wysadził 

nas na węźle, gdzie musieliśmy zmienić kierunek i 

pojechał na lotnisko do Belgradu. Wychodząc z au-

tostrady minęliśmy znaki zakazu chodzenia i stopo-

wania. Gdy Ala łapała stopa, postanowiłem wyeks-

plorować pobliskie pola. Za ciekawość przyszło mi 

półgodzinne czyszczenie butów z wyjątkowo kleją-

cej się ziemi. W międzyczasie wyszło słońce i tem-

peratura zdecydowanie wzrosła. Łapałem więc stopa 

w krótkim rękawku. To był nasz najszybszy stop na 

tym wyjeździe.  Własnoręcznie naprawiane, stare 

Audi wyciągnęło 190 km/h (mój rekord prędkości 

samochodem!), co musiało zadziwić również wła-

ściciela, gdyż kierownicę trzymał tylko jedną ręką, a 

drugą robił zdjęcie licznika. Na kilka stopów przeje-

chaliśmy przez Chorwację, ale warto wspomnieć o 

ostatnim. Nie mogliśmy się dogadać z tym facetem 

prawie w ogóle, ale okazał się on komendantem 

przejścia granicznego, także pomógł nam przepra-

wić się bez kolejki na Węgry, oraz wręczył nam fo-

rinty. Na granicy złapałem auto, które wysadziło nas 

na początku obwodnicy Mohacza. Nie widząc moż-

liwości przemieszczania się dalej (jechali sami Au-

striacy wypakowanymi samochodami) ruszyliśmy 

obwodnicą na wylotówkę w stronę autostrady. Po 

przejściu tych kilku kilometrów zostaliśmy od razu 

podrzuceni do autostrady. Stanęliśmy na dużym roz-

szerzeniu tuż przy zjeździe na autostradę, ale nieo-

podal zatrzymała się policja i dwa razy samochody 

stawały, po czym kierowcy zauważali policję i od-

jeżdżali. A niebo było wyjątkowo ładnie rozgwież-

dżone. Przeszliśmy na wcześniejszy przystanek, ale 

oświetlanie nas i kartki oraz odblaski nie przynosiły 

żadnych efektów, nikt ani razu się nie zatrzymał. Co 

to dużo mówić, było zupełnie ciemno i musieliśmy 

podjąć jakąś decyzję. Polegliśmy pod Mohaczem 

jak Ludwik Jagiellończyk w 1526 r. Zdecydowali-

śmy się wracać te kilka kilometrów do miasteczka, 

żeby zorganizować jakiś nocleg. I gdy tak szliśmy 

poboczem, nagle zatrzymał się obok nas samochód! 

I to nie byle jaki, bo …  POLICJA! Zapytali się nas 

co robimy, wytłumaczyłem, że nie mamy co ze sobą 

zrobić, nie mamy forintów i że na noc powinniśmy 

dotrzeć do Budapesztu. Babka uznała, że najlep-

szym rozwiązaniem będzie zawiezienie nas na dwo-

rzec do Pecs’u. I tak wzięliśmy policję na stopa 

przejeżdżając nim 40 km. Dotarliśmy na dworzec i 

znaleźliśmy pociąg do stolicy Węgier za 10 minut. 

Nauczony doświadczeniem, zadzwoniłem do nasze-

go dzisiejszego hosta, który powiedział mi, że to 

super, że jedziemy pociągiem, bo możemy wysiąść 

na wcześniejszej stacji (tu węgierska nazwa, niezbyt 

skomplikowana) i będziemy tuż obok jego mieszka-

nia. Zsolt przysłał nam w końcu nazwę stacji 

smsem, którego pokazaliśmy kasjerce. Trafiliśmy 

do międzynarodowego pociągu, pierwszej klasy, ale 

bilety były w podobnej cenie, co zwykłe w Polsce. 

Wieczorem dotarliśmy do mieszkania Zsolta i po-

znaliśmy część EGEA Budapest. Zsolt rozpisał nam 

jak dojechać do pociągu, który poleciła nam Bułka. 

Po podliczeniu pieniędzy, okazało się, że zabraknie 

nam 5 forinów, czyli niecałe 5 gr. Jednorazowy bilet 

w tym mieście kosztuje ok. 5 zł, a miesięczny 50 zł  

(zwraca się przy 10 przejazdach). Uznałem, że w 

takim razie nie kupujemy biletów autobusowych, 

aby wystarczyło na pociąg. Jednak gdy tylko wsie-

dliśmy do starego, dobrego Ikarusa, kontrola była 

od razu. Zacząłem tłumaczyć kontrolerce, że nie 

rozumiem po angielsku, więc w końcu machnęła 

ręką i poszła dalej. Na dworcu nie mogliśmy zna-

leźć odpowiedniego toru, potem okazało się, że po-

ciąg odjeżdża z innego toru i że nikt nie ma pojęcia 

w którą stronę powinniśmy jechać. Koniec końców 

wysiedliśmy na dobrej stacji i po przejściu przez 

płot znaleźliśmy się na poboczu autostrady. Łapali-

śmy w zupełnej mgle i to chyba przez to nie mogli-

śmy nikogo złapać. Przejechaliśmy 30 km i znowu 

utknęliśmy, chociaż tym razem na węźle drogowym. 

Po dłuższym czasie czekania w mgle, dużej wilgot-

ności i niskiej temperaturze powietrza, zauważyłem, 

że ciężarówka, która jechała wiaduktem, zwalnia i 

zatrzymuję się koło mnie. Wychyla się z niej facet i 

pyta czy nie podwieźć nas do Polski! Nasza radość 

była ogromna! Wsiedliśmy i okazało się, że widział 

nas wcześniej, minął, pojechał dalej, zawrócił na 

następnym węźle i wrócił po nas. Podróż powrotna 

szybko nam upłynęła i wysiedliśmy w Cieszynie, 

aby po drodze zwiedzić jeszcze to miasto i wrócić 

do Krakowa autobusem. Wysiadłem na Górze Bor-

kowskiej i musiałem wrócić z powrotem do normal-

nego życia… 

Cały trip zajął nam 9 dni, przejechaliśmy około 

2200 km korzystając z 24 stopów, zyskując nowe 

znajomości i tysiące wspomnień. Gorąco polecam 

wszystkim niezdecydowanym, 

 

Marek Borkowski 
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 Dnia 23 lutego, Roku Pańskiego 2014, do Mirowa, ma-

leńkiej miejscowości na Jurze, poczęli zjeżdżać studenci z róż-

nych krajów. EGEA Kraków postanowiła pokazać tam swoją 

słowiańską duszę i m.in. urządzić ucztę przy płomieniach po-

chodni na skraju lasu, zainspirować kolegów z Austrii legenda-

mi o zamkach, 

skałach i źró-

dłach w Oj-

cowskim Par-

ku Narodo-

wym, poszu-

kać (tym ra-

zem po pol-

sku) powiązań 

i różnic języ-

kowych po-

śród słowiań-

skich narodów, 

a także zapo-

znać gości z 

budową geolo-

giczną obszaru 

oraz wskazać 

problemy spo-

łeczno-

ekonomiczne 

regionu. Ot 

takie krakowskie, kompleksowe podejście do tematu. 

 Krakowskie EGEA, pełne motywacji i chęci do działa-

nia, rozpoczęło przygotowania do swego wydarzenia późną 

jesienią, nie chcąc schodzić ze sceny organizacyjnej Stowarzy-

szenia. Po nierzadkich przetasowaniach kadrowych i burzli-

wych (i wymagających sporej wyobraźni!) dyskusjach ukształ-

tował się pomysł: jak to zrobić żeby było dobrze. Ważnym 

punktem organizacyjnym były tegoroczne, XIII już Dętki. Na 

Lasku, przyjeżdżając spoza południowo-zachodnich granic, 

odwiedziła nas ekipa z Grazu, a także dobrze znany czeski duet 

Petr&Tereska oraz Elli aus Mainz, którzy czując zapach palo-

nej na stoku gumy (mało śniegu, no ale sorry, taki mamy kli-

mat.) oraz smak karpackich traw, gałązek i runa leśnego, wkro-

czyli w słowiański świat, który głębiej mieli odkryć w ciągu 

następnych dni. 

 Nie bez przeszkód i opóźnień dotarliśmy do Mirowa, 

gdzie również nie bez zaskoczenia stwierdziliśmy, że czekają 

tam (zwykle bywa na odwrót, ale trzeba wyjść poza schematy!) 

żądni przygód uczestnicy. Rozpoczęła się organizacyjna go-

rączka. W tzw. międzyczasie, przybyli uczestnicy zostali zacią-

gnięci w egip…słowiańskie ciemności ku zamkowi w Mirowie, 

gdzie usłyszeli od Kołowego Gawędziarza (notabene jednego z 

twórców tegoż czasopisma – interesujące…) intrygujące legen-

dy o tutejszych zamkach. Przywitanie, sprawy organizacyjne,  i 

zapoznanie się, tak mijał nam czas do sztandarowego punktu 

wieczoru pierwszego – Cultural Fair. Węgierska Palinka (nie da 

się przejść obok niej obojętnie), czeskie przysmaki (z czego 

słyną Czechy?), austriacka sałata (sic!). Kto jeszcze nie przeżył 

tego wydarzenia powinien czym prędzej zwrócić się z tym pro-

blemem do CePów. 

 Dzień drugi naznaczony był warsztatami. W części ka-

meralnej wprowadziliśmy Gości w świat polskiej kuchni (bo 

kto nie lubi 

lepić piero-

gów?) (Iza 

Ibiza przyp. 

red.) – nasze 

Panie Domu 

z wrodzoną 

wprawą wła-

dały wał-

kiem i od-

krywały taj-

niki Perfek-

cyjnego Pie-

roga, po 

czym przy-

stąpiono do 

konsumpcji 

(niektórzy 

nie dosłysze-

li komunika-

tu o ich goto-

waniu i za-

smakowały im pierogi na surowo). Warsztat terenowy to autor-

skie dzieło Tajemniczego Doktoranta, w środowisku bardziej 

znanego jako Szuwar (za co gorąco mu dziękujemy!). Teore-

tyczne wprowadzenie, kilka faktów z życia jurajskich wapieni i 

eksploracja jaskiń pełną parą, wszystko pod nadzorem Wiktora 

Motora. Po krótkim odpoczynku i obiedzie kontynuowaliśmy 

naukowe rozważania. Ogólnogeograficzny wykład wygłosił 

duet Szuwar&Czerski, przedstawiając nasze położenie w skali 

Polski, lokalne formy ochrony przyrody, formy turystyki i jej 

Slavic Weekend, 

czyli jak odnaleźć u Madziarów słowiańskiego ducha 

Uczestnicy Slavic Week 

Mądrości Szuwara 



społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe skutki na tym 

terenie, dylematy i dyskusje społeczne, jak np. kwestię utwo-

rzenia Jurajskiego Parku Narodowego, gdyż niewątpliwie jest 

to urodziwy i interesujący obszar. Pamięć o tych słowach mia-

ła zostać zachwiana wieczorem… Wtedy bowiem zaplanowa-

na była impreza, która miała wstrząsnąć egeowym światem. 

Płonące pochodnie, pieczona świnia, ognisko w nastrojowym 

krajobrazie – z jednej strony ciemny bór sosnowy, z drugiej 

strzelający w górę swoją wieżą, spowity w ciemnościach, mi-

rowski zamek. Kwieciste wianki (Made by Lila&Bobek) na 

głowach dziewic (skąd w lutym kwiatki…?) i dający o sobie 

znać wiatr. Gitara i śpiewy (co wielokrotnie podkreślali go-

ście) było dla nich czymś nowym i czym zaskarbiliśmy serca 

uczestników już na Dętkach. Takie to Koło rozśpiewane. Po 

eksploatacji świni (ponoć nawet wegetarianie tam obecni mieli 

z nią fizyczny kontakt!) impreza przeniosła się do środka gdzie 

po raz kolejny i nie ostatni oddaliśmy się tak dobrze znanym 

egeowym tańcom i wygibasom, znowu pod nadzorem znanego 

już Wiktora Motora.  

 Slavic Weekend – dzień trzeci. Rozpoczął się panelem 

dyskusyjnym, po raz kolejny w roli głównej z Maćkiem Czer-

skim, gdzie zajęliśmy się nurtującymi językowymi zawiłościa-

mi wśród słowiańskich narodów, stereotypami na temat Pola-

ków, Czechów i nie tylko. Wyszło na jaw, że pomimo wielu 

niewygodnych opinii na nasz temat, to nie my chowamy dzieci 

po piwnicach! W każdym razie szukaliśmy długo (po polsku!) 

podobieństw i różnic. Dyskusja rozgorzała na dobre lecz mu-

sieliśmy ją przerwać, gdyż wielkimi krokami zbliżał się kolej-

ny istotny punkt programu, a mianowicie gra terenowa. Swój 

talent organizatorski wykazał tu „Wieśniak z Pomorza” o nie-

wymawialnym dla uczestników imieniu (Grześ Smułek – 

przyp.red.). Brawo! 

 Nasi goście pod jego przewodnictwem udali się do 

sąsiednich Bobolic pod tamtejszy zamek, zgoła bardziej okaza-

ły niż ten w Mirowie. My zaś, podzieleni w pary, rozproszyli-

śmy się na wcześniej oznaczonych na mapie punktach w lesie. 

Uczestnicy rozwiązali krótkie zadanie i przystąpili do gry. Ich 

zadaniem było zahaczenie o każdy z obsadzonych przez nas 

punktów w jak najkrótszym czasie, gdzie musieli wykonywać 

przeróżne zadania, znane z harcerskich wypadów, za co zdo-

bywali punkty. Mieli więc okazję najeść się czosnku, rzucać 

do siebie jajkiem, rysować rower człowiekiem-markerem i 

musieli w gęstym lesie szukać Wacka (mały przyjaciel Grześ-

ka). Przy odrobinie szczęścia w połączeniu z kartograficznymi 

zdolnościami mieli szansę odnaleźć poukrywane wcześniej 

przez nas łakocie. Zaangażowanie niektórych drużyn było god-

ne podziwu i kiedy widzieliśmy biegnące ku nas postacie roz-

promienione z powodu natknięcia się np. na piwo w pniu, sami 

żałowaliśmy, że nie możemy zagrać z nimi. Spacer po lesie w 

pięknej pogodzie połączony ze zdrową rywalizacją to było coś 

czego wszyscy potrzebowali. Wieczorem urządziliśmy mały 

pokaz zdjęć i filmów wykonanych w trakcie gry, odegrano 

również scenki o stereotypach na temat wylosowanego kraju, 

gdzie bezkonkurencyjny pokaz umiejętności aktorskich dali 

odtwórcy ról niemieckiego turysty i polskiej dziewczyny z 

tzw. prowincji. Szczególnie usatysfakcjonowani mogą być 

mieszkańcy Rzeszowa i Szczebrzeszyna, ze względu na stęże-

nie „sz” i „rz”. Chętni mogli pograć w gry planszowe, gdzie 

królowała gra w pociągi, w którą namiętnie grali Czesi – tak 

namiętnie, że wkrótce nie zauważyli toczącej się wokół nich 

imprezy. Na ten wieczór zaplanowany był turniej w tzw. Bim-

ber Ping Ponga, gdzie chcieliśmy pochwalić się kolejnym ele-

mentem słowiańskiej, lecz bardziej współczesnej kultury, czyli 

alkoholem własnej roboty. Alkohol z pewnością zasługiwał na 

brawa, sam turniej już nie bardzo. Jednak postępująca roz-

grywka przyczyniła się do coraz luźniejszych standardów roz-

grywki, co trwało nikt tak naprawdę nie wie jak długo. Po raz 

kolejny nadzór merytoryczny sprawował Wiktor Motor.  

Kolejnego ranka niestety przyszedł czas na opuszcze-

nie Mirowa i udanie się do Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Dotarliśmy na miejsce i po raz kolejny rolę przewodnika objął 

Maciek. Generalnie zostaliśmy uświadomieni ile błota może 

być na jednej drodze, jak łatwo naruszyć przepisy parku naro-

dowego chodząc po trawie, ile dyplomów zmieści się w pleca-

ku i ile legend można opowiedzieć w ciągu jednego popołu-

dnia. Florentinowi z Graz bardzo przypadły do gustu strzeliste 

formy skalne, na co nazwę podsunął mu Grzesiek, lecz nie 

nadaje się ona do tej rangi pisma. Ten sam Grzesiek rozwiązał 

wówczas swoje wszystkie kwestie sercowe, pijąc wraz z Pe-

trem ze źródełka miłości. Wycieczkę zakończyliśmy pod Ma-

czugą Herkulesa, która również spodobała się Florentinowi. 

Tam zakończyliśmy nasze słowiańskie przygody. 

Slavic Weekend zgromadził 20 uczestników z 5 kra-

jów (miało być 6, ale ukraiński Norweg do nas nie dotarł) i 

pozwolił na zawarcie wielu nowych znajomości oraz ewolucję 

nowego języka – Slavicanto – będącego zręczną mieszanką 

polskiego, czeskiego, angielskiego i migowego. Sukces w 

oczach uczestników nie pokrył się w stu procentach, lekko 

mówiąc, z sukcesem organizacyjnym, ale wnioski na przy-

szłość zostały wyciągnięte, tak aby EGEA Kraków mogła kon-

tynuować z powodzeniem swoją działalność. A kolejny Kon-

gres Wschodni ciągle nie ma wybranego organizatora… 

 

 Jacek Kucia 
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 To już pół roku mojej nieobecności w Polsce, jak-

by ktoś nie zauważył :D Nadal mieszkam w New Jersey, 

w małej miejscowości, w której są dosłownie dwa skrzy-

żowania i już. Na szczęście blisko jest Nowy Jork, gdzie 

co nieco już można pozwiedzać. Czy coś się zmieniło 

przez ten czas, kiedy tu jestem? Chyba nie. Jedynie moje 

włosy są o jakieś 6 cm dłuższe i może mam kilka kilo-

gramów więcej, ale tu akurat przyczyny dopatruję w nie-

kończącej się zimie! Właśnie, zima… Po chyba jednej z 

ładniejszych jesieni jaką widziałam w życiu, która trwała 

wraz ze słoneczną pogodą i kolorowymi liśćmi do grud-

nia, przyszła zima (o której w sumie marzyłam.. bo prze-

cież fajnie mieć zimę i śnieg). Problem w tym, że już 

początek marca a tu wciąż śniegu po kolana i codziennie 

temperatury są grubo poniżej zera. A co dość zabawne, 

jak pada mocniej śnieg, czyli tutaj dla nich jest 

to snowstorm, szkoły są zamknięte, ludzie nie idą do pra-

cy, długie kolejki w sklepach, bo… śnieg. :) W związku 

z tym, w tym roku ulepiłam więcej bałwanów niż przez 

całe moje życie, oraz igloo, Eskimosa i śnieżnego psa :) 

Patrząc na Waszą wiosenną pogodę, stwierdzam, że po-

winniście do mnie przyjechać na Dętki. W sumie śnieg 

dalej jest, więc zapraszam! 

 Swoją drogą zimowa atmosfera sprzyja również 

zwiedzaniu miejsc, gdzie jest ciepło, a zarazem coś cie-

kawego można zobaczyć – muzea świetnie spełniają tę 

rolę. Jako ciekawostkę powiem, że w większości muze-

ów w Nowym Jorku podane ceny za bilety są sugerowa-

ne i można zapłacić wedle własnego uznania. Oczywi-

ście ja zawsze się uśmiecham i płacę jednego dolara :) 

Dla nas, geografów, chyba najbardziej interesującym 

może być Museum of Natural History, gdzie cała historia 

Ziemi oraz skały, minerały, ruchy tektoniczne i wszystko 

inne są ciekawie przedstawione z tymi wszystkimi inte-

raktywnymi elementami, aż człowiek ma ochotę nabyć 

trochę wiedzy (ok, nie przesadzajmy, ale atrakcji jest 

wiele:)). Już nie wspomnę o dinozaurach, bo takich to ja 

jeszcze w życiu nie widziałam! Tak jakby bliźniaczym 

muzeum (bo po drugiej stronie Central Parku) jest Me-

tropolitan Museum of Art, gdzie już chyba byłam z pięć 

razy i dalej wszystkiego nie widziałam… a wystawy z 

okresu starożytnego robią naprawdę wielkie wrażenie. 

Oprócz tego oczywiście obrazy i inne cuda świata. 

W środku zimy, kiedy było chyba -15 stopni wybrałam 

się z kilkoma dziewczynami na Statuę Wolności, na któ-

rą bilety jeszcze zamówiłyśmy w październiku (z takim 

niestety wyprzedzeniem trzeba je kupować) z myślą 

‘eee… chyba nie będzie tak zimno’. Mimo wszystko, 

popłynęłyśmy, zobaczyłyśmy, nawet weszłyśmy na tą 

całą koronę i… odhaczyłyśmy w notesie jako zwiedzone. 

Nie wiem dlaczego, ale trochę się zawiodłam. Widok 

samej Statui z bliska oczywiście robi wrażenie, ale jak 

już się jest tam na górze, to nie dość, że ciasno, to za 

wiele nie widać. 

 W końcu się wybrałam też na Greenpoint, czyli do 

ojczyzny Polaków na Brooklynie. Wszyscy mówią tam 

po polsku, są polskie sklepy, polskie jedzenie i wszystko 

polskie – nawet atmosfera, czyli nikt się do siebie nie 

uśmiecha. Co tutaj jest dziwne, bo Amerykanie są za-

zwyczaj zawsze radośni i bardzo pogodni, pomocni i 

zagadują nawet do nieznajomych, a jak już się wygląda 

na zagubionego, to każdy leci z pomocą. Ale jeszcze o 

polskiej dzielnicy. Oczywiście chciałam zjeść polskie 

jedzenie. Znalazłam więc coś w stylu baru mlecznego o 

nazwie „Pyza”. Ja, jak to ja, nie umiałam się zdecydo-

wać, co bym chciała, więc po długich przemyśleniach 

wzięłam te pyzy (skoro taka nazwa to pomyślałam, że 

muszą być dobre). O rany! Dostałam dwie wielkie pyzy 

wielkości kartofla, z mięsem niewiadomego pochodze-

nia, bleeee! Na szczęście buraczki uratowały mój obiad, 

bo były takie jak mama robi :) A co mnie jeszcze rozba-

wiło, to ołtarzyk z papieżem w polskim barze - w sumie, 

dlaczego nie? W każdym razie ta dzielnica jakoś do mo-

ich ulubionych nie należy, ale może jak będzie wiosna, 

to zmienię zdanie. 

 Z kolei gdybym mogła zamieszkać w Nowym Jor-

ku (haha, pomarzyć zawsze można:)), to z pewnością 

Mariusz Max kolonko przeniósł się do MaxTV, dla Globusika z Wielkiego Jabłka Paulina, mówi jak jest 

Concrete jungle where dreams are made  

American Dream 



byłaby to dzielnica Greenwich V illage w prawie dolnej 

części Manhattanu (na południu? – przyp. red.). Tam jest 

taki klimat europejski. Widać to w sklepach, kawiar-

niach, na ulicach, w spacerowiczach i jakoś tak jest tam 

wielokulturowo. Aaa! Jest tam też słynna kamienica z 

„Przyjaciół” mojego ulubionego serialu, to może też dla-

tego mam taki sentyment. Tam też jadłam chyba najlep-

szy kawałek pizzy! Inną dzielnicą, też w dolnej części, 

jest East Village, gdzie kiedyś też była polska i ukraińska 

dzielnica, nawet znajduje się tam polski kościół. Dzielni-

ca znana jest bardziej z życia nocnego, zawsze jest tam 

co robić, bo w ciągu dnia jest kilka przytulnych kawiarni 

z dobrą kawą. A w Nowym Jorku jednak ciężko znaleźć 

takie właśnie miejsca, bo na każdym rogu kawę można 

kupić w Starbucksie. Ogólnie, co mogę napisać, to że 

dolna część Manhattanu jest ciekawsza i ma swój urok. 

No chyba, że ktoś lubi wydawać pieniądze, to oczywi-

ście 5th Avenue świetnie się do tego nadaje. 

 Prawie zapomniałam o Central Parku! Chyba mo-

im ulubionym miejscu! Gdzie, jak dla mnie, zasada jest 

taka, że jeśli chcesz coś znaleźć, to tego nie znajdziesz, a 

jak chodzisz bez celu, to odkryjesz magiczne miejsca. 

Central Park jesienią był bajeczny, w zimie biegające 

wiewiórki w śniegu były po prostu urocze, a  teraz, to już 

z niecierpliwością czekam na wiosnę a potem na lato, 

żeby poleżeć tam na trawce :) no i jak już się lato skoń-

czy, to znów napiję się z Wami herbaty w Kole!!! 

A tak już na zakończenie kilka rzeczy, które mnie tu 

śmieszą (jest ich o wiele więcej, ale nie umiem sobie 

teraz przypomnieć): 

- mój host tata zapytał mnie czy w Polsce mamy ke-

tchup.. bo to przecież takie amerykańskie :) 

- dla Amerykanów też jest czymś niezwykłym np. kanap-

ka z pomidorem, czy ogórkiem... dla nich to jest po pro-

stu interesting, 

- dzieci, w swoich szkolnych plecakach mają jeden fol-

der z pracą domową i dwie wielkie torby z jedzeniem… 

- tu każdą rozmowę rozpoczyna się od ‘Hi, how are 

you? - Good, thanks and you? - Good too, 

thanks.’ (nawet jeśli się dzwoni do kogoś zapytać się o 

jedną rzecz…) 

- a moja host mama dopiero za moją namową otworzyła 

konto internetowe… oni tutaj praktycznie nie znają cze-

goś takiego jak ‘przelew internetowy’  wszystkie opłaty 

robią w czekach… taka to Ameryka… 

 Paulina Jędrzejak 

 

Mimo, że z naszej trójki (Sylwia, Iwona, Renata) 

ja najmniej z cukrem powinnam się kojarzyć (zużywam 

przynajmniej 50% mniej cukru niż moje towarzyszki), to 

właśnie mnie przytrafiła się przygoda z kostką tegoż 

smakołyku w roli głównej. Historia nieszczególnie fascy-

nująca, bez nagłych zwrotów akcji i nieoczekiwanego 

zakończenia, ale czymś strony tego numeru zapełnić 

trzeba1 ;) 

W Stambule nie istnieje zawód „kanara”; jego 

rolę pełni pan/i siedzący/a w budce przy każdym przy-

stanku tramwaju, metra, metrobusa. W autobusach i bu-

sikach dopilnowaniem opłacenia przejazdu zajmuje się 

kierowca. Trzeba przyznać, że niezależnie od panującego 

tłoku, kierowca zawsze doskonale wie kto zapłacił, a kto 

stara się wymigać (raz jeden darł się w czasie jazdy tak 

długo aż krnąbrny pasażer wyłonił się z tłumu i uiścił 

należną opłatę). Dla uzupełnienia sceny trzeba dodać, że 

węzły przesiadkowe wyglądają mniej więcej jak Rondo 

Mogilskie – z jednej linii na drugą trzeba trochę przejść, 

a każdorazowo wyjść z jednych bramek i wejść przez 

inne (czyt. zapłacić i to nie mało).  

Historia ta tak się właśnie rozpoczyna: beztro-

skim przelezieniem przez bramki na tramwaj. Okazało 

się jednak, że w wyniku ogólnego nieogarnięcia jestem 

na przystanku T4 zamiast T1, a to różnica zasadnicza. 

Jeszcze dla upewnienia się zapytałam pana motornicze-

go, czy aby na pewno ten tramwaj na Aksaray nie jedzie. 

A pan był na tyle uprzejmy, że coś tam po swojemu do 

tego ochroniarza z budki wykrzyczał. I wtedy tamten 

przejął moim losem. Bo Turcy mają coś takiego, że jeśli 

tylko poprosisz o pomoc, oni biorą sobie za punkt hono-

ru doprowadzić cię za rękę z punktu A do punktu B, na-

wet jeśli to oznacza, że muszą oderwać się od swojego 

zajęcia. W tym wypadku pan z posterunku jednak odejść 

nie mógł. Wręczył mi za to kostkę cukru, kazał ją poka-

zać przy kolejnej bramce i wypuścił wejściem dla osób 

niepełnosprawnych. A 2 minuty później takim samym 

wejściem (ale już na właściwy przystanek) wpuścił mnie 

drugi pan po wylegitymowaniu się wspomnianą słody-

czą. Taka ot historyjka ;) 
 

1 od wydarzenia minął prawe rok - redaktorzy są widać bardzo 

zdesperowani  
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Podróż za jeden  
cukier  

Wiewiórki w Central Parku 
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 II rok lał wodę na egzaminie z hydrologii 

 II rok zrobił wiochę na egzaminie ze wsi 

 Globusik ma trudne sprawy 

 Zarząd próbuje przejąć kontrolę nad Globusi-

kiem 

 Szuwar chrapie jak niedźwiedź 

 Ze względu na napiętą sytuację na Ukrainie 

Lilę i Ibizę ewakuowano z Kijowa 

 W Kijowie strzelają tylko popcornem 

 Kiszka jest zimna jak plejstocen 

 Ala znalazła dziewictwo pod nogami 

 Lila jest drapieżnym niedźwiedziem 

 Kfiatek na Dętkach był abstynentem 

 Lila robi prawo jazdy na dętkę 

 Na Slavic Week wszyscy się szukali 

 Tor zjazdowy wyszukał Zarząd 

 Kwiatek w Dętki była nieruchawa 

 

Nieprawda,że... 

Zagadka z Koła rodem 

"Kocham Cię, baw się dobrze, jak chcesz to  

wpadnij, dam Ci schabowego =)” 

W filmowej relacji z tegorocznych Dętek pojawiło 

się zaskakujące spostrzeżenie, ujawniające przyczynę roze-

grania tegorocznego turnieju pod osłona nocy. Jak komen-

tował lektor: „W rezultacie działania tak zwanego ruchu 

obrotowego Ziemi, zaszło Słońce i po raz pierwszy w histo-

rii konkurs odbył się w egipskich ciemnościach” (13. Dętki 

– relacja TV). A jakie wytłumaczenie tej sytuacji mają Innu-

ici z Grenlandii?  

„Słońce i Księżyc dawno temu żyły na Ziemi jako 

brat i siostra. Jak wszyscy młodzi ludzie byli beztroscy i 

pełni namiętności, regularnie więc oddawali się grze zwanej 

„gaszeniem światła”. W czasie długich zimowych nocy 

mieszkańcy wioski zbierali się razem w dużym igloo i gasili 

lampy olejowe. W ciemnościach, poruszając się w igloo po 

omacku, przeciskali się przez zmysłową plątaninę ciał, do-

póki nie znaleźli partnera, z którym mogliby się po omacku 

kochać. Pod osłoną nocy tożsamość kochanków pozostawa-

ła nieznana, nikt więc nie odczuwał wstydu, gdy lampy po-

nownie oświetliły zadowoloną grupę osób, znów siedzą-

cych z dala od siebie.  

Po kilku miesiącach Słońce zaczęła podejrzewać, że 

pewnemu mężczyźnie udaje się częściej niż innym odnaleźć 

ją w ciemnościach. Pewnego wieczoru ukradkiem poczerni-

ła sobie dłonie sadzą, a gdy jej kochanek ponownie do niej 

przyszedł przycisnęła mu palce do policzków. Gdy lampy 

znów zapalono, ku swemu przerażeniu znaki hańby ujrzała 

na twarzy własnego brata, Księżyca. Wściekła i zawstydzo-

na Słońce chwyciła pochodnię z mchu zanurzonego w pło-

nącym wielorybim tłuszczu i wybiegła z igloo. Księżyc pu-

ścił się w pogoń za nią, w pośpiechu zapalając mech na 

swojej pochodni. Biegli coraz szybciej i szybciej, aż wresz-

cie wybiegli na niebo. Odtąd Księżyc na wieki już ściga 

Słońce, a jego pochodnia pali się słabiej niż pochodnia sio-

stry. Światło jej wstydu płonie tak jasno, że latem ogrzewa 

świat. Spójrzcie – mawiali Innuici – zimą nadal można do-

strzec znaki sadzy na twarzy Księżyca. Niektórzy z nich 

wierzyli,. że mają wspólne domostwo i że Słońce latem po-

zostaje poza domem, ogrzewając Ziemię w dzień i w nocy.”  

(Herbert K., Córka polarnika. Zapiski z krańca świata, wyd. 

Carta Blanca, 2010). 

Nocne zjazdy a polarne 
sprośności— 

studium zależności 

Geografioły 

Kto do kogo tak mówi?   

Zwiastun Wielkanocy 

Albo ogniska na Zakrzówku... 


