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

Wstępniak 

 

Vážení Czytelnicy, 

 

Toto je první Wstępniak do Globusika napisany w Slavican-

to language (mix słowiańskich języków, wspomagany an-

gielskim). Protože w tym roku EGEA Kraków i EGEA Brno 

razem obchodzą Birthday Party, Globusik musi być multi—

language. Mamy teksty po polsku, v češtine, in English i of 

course w Slavicanto! 

Redakcja Globusika  również składa best wishes dla obu 

entity i doufáme, že będą jeździć na Congresses, organi-

zing events, a party na Lasku będzie „hard”!  

 For us je so much complicated to tell wam how we 

like you our czytelnicy. My give you short, but very inte-

resting newspaper. We think its lepiej that after when you 

read this Globusik you take it to domácí. Now you know that 

polish people are bardzo inteligent and always make  

z czymś notuse coś use. 
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Życzenia od Nory Vargi, Regional Contact Person 

Dear EGEA Brno and EGEA Kraków, 

 

 It’s my great pleasure to congratulate you on your 

Birthdays and the wonderful initiative to celebrate them 

together. For sure you have many reasons to celebrate - 

the successful EGEA year that you both are experienc-

ing, the memories of the past, the plans for the future, 

friendship, geography, Slavicanto and many more. And 

although physically I can’t be with you at this awesome 

weekend, I also feel like celebrating  when I think of your 

entities and all those things that you are doing for our 

region and for EGEA.  May your joint Birthday weekend 

only be the start of a long tradition and an example to 

follow for many other Eastern entities! 

 Wishing you Happy Birthday and many active 

EGEA years to come, 

Your Regional Contact Person 

Nora Varga 

 

Życzenia dla EGEA Brno 
 

Jakub Ondruch, reaktywator EGEA Brno w 2010r., 

EGEA Brno Contact Person w latach 2010—2012 

 

 Moje děťátko EGEA Brno slaví čtyři roky. Hurá! 

Jsem hrozně rád, že po začátcích, kdy bylo potřeba držet 

ho za ruku, aby mohlo opatrně ťapkat, vyrostla z něj 

elegantní mladá entita, která vyráží prozkoumávat 

všemožná zákoutí Evropy a těší se z přítomnosti v celé 

naší egea rodině. Doufám, že se dožiješ sto lat má drahá 

entito! 

 

Jenda Langr, EGEA Brno Contact Person (2012– 

2013), EGEA Eastern Regional Assistance od 2013r. 

 

 Milé Brno a Krakow, v prvé řadě přeju vše 

nejlepší a sto lat! Když jsem já v Brně začal bylo nás 

všeho všudy 5 a nikdy by mě nenapadlo, že EGEA Brno 

v roce 2014 uspořádá kongres pro 100 lidí a bude mit 

tolik motivovaných a cestujících členů! Myslím, že tímto 

se stáváme v současnosti jednou z největších entit na 

východě Můžeme být hrdí, protože jen během 4 let jsme 

se výrazně zapsali do historie EGEI v ČR, ale i celé 

Evropě. Bylo mi ctí být CP v Brně dohromady rok a půl  

Jsem rád že v současnosti máme dobrej tým a nesmíme 

usnout na vavřínech a pracovat a posouvat se dál Nikdo 

nevíme co bude za rok, ale výzvy čekají an každým rohu. 

EGEA Brnorocks! Lep pozdrav iz Ljubljani. 

 

Petr Boucník, EGEA Brno Contact Person od 2014r. 

 

 EGEA Brno slaví narozeniny, to znamená, že je 

stále tak trochu v plenkách a s počáteční bázlivostí 

objevuje EGEA svět. Dělá nesmělé, ale přesto odvážné 

kroky a nebojí se pouštět do oblastí dosud 

neprobádaných! Přeji Brnu, aby jeho kroky byly stále 

jistější a jistější. Také doufám, že Brno bude takto kráčet 

za podpory a vzájemného přátelství se všemi ostatními 

entitami, se Slovanskými zvlášť Tato oslava narozenin je 

dalším důkazem Česko-Polského přátelství. Bez 

ostatních entit by EGEA Brno neměla žádného smyslu, 

proto jsme nesmírně rádi, že nás starší entity přijaly do 

EGEA rodiny a také, že tyto narozeniny můžeme slavit 

spolu. 

To już było… 

… Redakcja zdążyła wydać kolejnego Globusika, 

a Zarząd nie zdążył niczego zorganizować… 

 

 

To nas czeka… 

Terenówki, sesja, WAKACJE!!! 

Oraz kolejny Globusik! 

Z ŻYCIA KOŁA 

Very speciální życzenia dla EGEA Brno i EGEA Kraków 

Z ruka ze Slovinska 
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Życzenia dla EGEA Kraków 
 

Anna Bieniasz, BoE Secretary (Sekretarz w Zarzą-

dzie EGEA 2005/2006), wieloletnia EGEA Kraków 

Contact Person 

 

Drodzy członkowie EGEA Kraków, 

 Z okazji 25 rocznicy założenia EGEA Kraków 

obecnym aktywnym członkom życzę wiele satysfakcji  

z czasu jaki poświęcicie na aktywność w EGEA. 

 Dla geografa najbardziej cenna wiedza to ta, która 

została poparta praktycznym doświadczeniem. Żadna 

książka nie jest wstanie przekazać wiedzy o danym za-

gadnieniu tak dobrze jak inny człowiek lub własne do-

świadczenie. Najbardziej efektowana forma nauki polega 

na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami 

posiadającymi te same zainteresowania. 

 W mojej opinii najcenniejsze doświadczenie jakie 

można zdobyć podczas studiów wynosi się z działalności 

studenckiej niezwiązanej bezpośrednio z zajęciami na 

uczelni. Dla wszystkich tych, którzy nie wiążą swojej 

przyszłości z działalnością naukową i chcieliby mieć 

przewagę konkurencyjną na rynku pracy doświadczenie 

zdobyte w organizacjach studenckich będzie nieprzece-

nionym atutem. Pozycje osób kontaktowych, organizato-

rów wymian, kongresów czy działalność na szczeblu 

europejskim – w zarządzie lub komitetach dają możli-

wość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy  

w środowisku międzynarodowym. Satysfakcja jaką wy-

nosi się z pracy dla EGEA jest bardzo ważna ale jeszcze 

ważniejsze są nawiązane przyjaźnie, które pozostają na 

całe życie. 

 

Marta „Havlikowa” Gawlik, EGEA Kraków Contact 

Person (2009 – 2010) 

 

 Dwudziestopięciolecie EGEA! To już? Niesamo-

wite!... Pamiętam jak ja, będąc CePem organizowałam 

dwudziestolecie razem z Masajem. Nikt wcześniej nie 

wyprawił EGEA Kraków takiej imprezy - staraliśmy się 

więc, by była godna zapamiętania. Nie powiem - udało 

się - były wspomnienia, quiz wiedzy, a nawet gość spe-

cjalny - Pan Mirosław Klimkiewicz - założyciel EGEA 

Kraków. Oczywiście nie obyło się bez odtańczenia 

"Moskau" i stanięcia w piwnych szrankach w ramach 

DC. Oj działo się! Mam nadzieję, że w tym roku obcho-

dy będą równie huczne! Składam też urodzinowe życze-

nia - przede wszystkim życzę ambitnych członków - 

podstawą EGEA są bowiem geografowie z krwi i kości - 

serdeczni, otwarci, skorzy do podróży i chłonący wiedzę 

jak ił wodę. 

 

Michał „Masaj” Jakiel, EGEA Kraków Contact  

Person (2008 – 2011) 

 

 Życzenia dla EGEA Kraków i  EGEA Brno to 

przede wszystkim życzenia dla obecnych i przyszłych 

członków. Życzenia trochę 

nietypowe jako że wiekiem 

przewyższam jubilatów(tki)? to 

będą także takimi radami - 

wskazówkami i także anegdo-

tami - które może się już ko-

muś przydarzyły albo dopiero 

na kogoś czekają -  nie będę 

ich rozwijał bo nie ma na to 

miejsca. 

 Udanych autostopów  

z i na "eventy" - nie bierzcie 

ogórków z Tesco w wiader-

kach (jak na zdjęciu: autostra-

da, Żyła i wiadereczko ogór-

ków) - zapewne spóźnicie się 

na kongres, woda zarezerwo-

wana na kaca wyleje się,  

a ogórków i tak zapomnicie 

postawić na stół. Zwycięstw  

w BDC! Z waterfallami co naj-

mniej tak efektownymi jak  

w Pliwickich Jeziorach. Na 

czarnej koszulce nie widać śla-

dów po wodospadach. Obfitości na stołach w trakcie cul-

tural fair - uwaga (pozor) na hołmejd wódki - potrafią 

zmiękczyć najtrwalszych. Jak najmniejszych porażek 

kulinarnych - majonez w zupie - Kfiatek (Belgia), pasz-

tet z knura na stacji benzynowej - Żyła (Serbia) czy mro-

żone pierogi w menażce - Czerski (Rosja). Ciekawych 

ekskursji na kongresach - w końcu podróże kształcą - 

nawet na potężnym kacu - więc czasem warto się przeła-

mać i wstać rano na wycieczkę - albo przyjemniej zorga-

nizować swoją alternatywną. Dobrych wymian - po-

cząwszy od waluty, poprzez języki, DNA, doświadcze-

nia, myśli, kończąc na wymianie uśmiechów! 

 

Renata Wójcik, EGEA Kraków Contact Person  

(2010 – 2013) 

 

 Jeszcze nie tak dawno EGEA Kraków, pomimo 

prawie 200 zarejestrowanych na stronie członków, świe-

ciło pustkami. W tej chwili* jest ich 29. I bardzo dobrze! 

Bo są to same młode i aktywne osoby (no może poza 

kilkoma, które kojarzą już tylko nieliczni, też niemłodzi, 

ale z obecności jednych i drugich bardzo się cieszymy). 

Można by rzec, że zhakowanie starej strony EGEA wy-

szło nam tylko na dobre i doprowadziło do selekcji natu-

ralnej. Cieszmy się więc tym, że nasze entity kończy 

pierwsze ćwierćwiecze w tak świeżej formie! 

 A na kolejne 25 lat życzę EGEA Kraków zaanga-

żowanych członków, CePów odpowiedzialnych i chęt-

nych do podejmowania wyzwań oraz wielu zorganizo-

wanych wydarzeń (od ERC 2015 zaczynając). 

 
*14.05.2014, godz. 23.21 

 

Żyła z wiadrem  

pełnym ogórków 
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Kfiatek „Jan Kwiatkowski”, EGEA Kraków Contact 

Person w 2011r. 

 

 Kochani członkowie i jeszcze bardziej kochane 

członkinie krakowskiego (najlepszego) entity E, G, E 

oraz A. Jak zapewne wiecie, moim ulubionym środkiem 

wyrazu są utwory audiowizualne („filmiki”), owoż jed-

nakowoż na Lasku nie ma neta, więc muszę posiłkować 

się słowem pisanym. Wyobraźcie więc sobie, że w tle 

właśnie zaczyna lecieć intro do „Moskau, Moskau”, a ja, 

jako chyba najkrócej urzędujący w historii „Cep” poży-

czę Wam 25 złotych. A nie, zapomniałem, że po geogra-

fii nie ma pracy. Pożyczę Wam 25 życzeń. Życzę: 

1. Jak najwięcej zobaczonych wodospadów, lecz jak 

najmniej zrobionych, 

2. Jak najwięcej przetrwanych szkół przetrwania, 

3. Mnóstwa przygód, które fajnie opowiadać, ale gorzej 

przeżywać, 

4. Świetnych wyników w piciu (na czas oczywiście!), 

5. Zwiedzenia najpiękniejszych kob... zakątków, 

6. Poznania fajnych ludzi z Poznania i wszystkich in-

nych egeowych entity, 

7. Żeby nigdy nie zabrakło chleba i pasztetu, 

8. Żeby wszystkie ścieżki prowadziły Was na epicki 

melanż, 

9. Lekkich plecaków, 

10. By zawsze był ktoś gotów poczęstować alkoholem, 

11. By bauns był zawsze szalony, 

12. BY NIGDY NIE UCIEKŁ WAM SAMOLOT! 

13. Byście zawsze budzili się obok osoby, koło której 

planowaliście się obudzić, 

14. Wykładów, na których nawet nie bierze się pod uwa-

gę opcji zaśnięcia, 

15. Obcowania z obcą kulturą, nie tylko picia, 

16. Braku kaca na workshopach, 

17. Żeby żarty Masaja zaczęły być wreszcie śmieszne, 

18. Żebyście nie oberwali krzesłem tańcząc do „Coś tam 

coś tam coś tam foto”, 

19. Żeby zawsze był ktoś gotów zanieść Was do łóżka 

(niekoniecznie właściwego, ale patrz pkt. 13), 

20. Byście zrobili tyle wymian, że nie starczyłoby czasu, 

żeby je wszystkie wymienić, 

21. Wielkich odkryć geograficznych, 

22. Byście zawsze się dogadywali, zwłaszcza, gdy cho-

dzi o dogadanie melanżu, 

23. By zawarte znajomości nie były tylko chwilowe, ale 

procentowały, kiedy na przykład nie będziecie mieli 

gdzie się podziać, 

24. Mnóstwa miejsc na kongresy, 

25. Wszystkiego jeszcze raz, od początku! 

 

 

Magda „Bułka” Tracichleb, EGEA Kraków Contact 

Person (2011 – 2013) 

 

 EGEA Kraków kończy 25 lat. Jak powszechnie 

wiadomo, że wieku nie powinno się wypominać, to  

w tym wypadku chyba można zrobić wyjątek. Za nami 

ćwierć wieku, z którego powinniśmy być dumni. Ćwierć 

wieku wielu niesamowitych przyjaźni, ogromnej ilości 

wymienionej wiedzy oraz naszej ciężkiej pracy, bez 

udziału której cała EGEA nie byłaby tym czym jest 

obecnie – wielką geograficzną rodziną! Kolejnych 25 lat 

(a nawet i więcej!), wspaniałych doświadczeń, szerokich 

perspektyw, ambitnych wychowanków oraz przyjaźni na 

całe lata. 

 

Jacek Kucia, EGEA Kraków Contact Person  

od 2013r. 

 

 Pisząc te słowa do Was, Drodzy Czytelnicy, nie 

mogę ukryć swojego wzruszenia, że dane jest mi 

„cepować”, kiedy nasze krakoskie EGEA świętuje 

ćwierćwiecze swojego istnienia. W ciągu ostatniego ro-

ku bywało różnie, czasem lekko i przyjemnie, a czasem 

nie, ale ta robota daje mnóstwo satysfakcji. Fajne jest 

obserwowanie rozwoju ludzi, zawierania nowych znajo-

mości i przyjaźni, budowania się tego tzw. team-spirit 

oraz branie garściami tego, co daje nam studiach Koło  

i EGEA. Tutaj też chciałbym zwrócić się do 4-latków  

z Brna: 

Wszystkiego All The Best dla our Brothers from Brno!  

Spread the Slavicanto spirit to all Czeskie ludzie! Od 

Czeskiego ERC kocham ten kraj, jak zapewne wszyscy 

z Polski, którzy tam byli, ale to ne je sekret! 

Czego można by nam życzyć? Zdrowia? – Stoi-

my twardo na nogach. Pieniędzy? To by trzeba było 

wniosek napisać. Osobiście najbardziej bym chciał, aby 

za kilka miesięcy, w październiku, dołączyła do nas ko-

lejna zdrowo porąbana grupa ludzi, która poczuje flower

-power od Naszego Kwiatucha i wkręci się na dobre! 

 Na spełnienie naszego największego urodzinowe-

go marzenia musimy poczekać co najmniej do 25 maja, 

gdyż wtedy kończy się głosowanie na organizatora przy-

szłorocznego ERC. Ale możliwość jest tylko jedna, no 

come on! To nie Eurowizja, baba z brodą na szczęście 

udziału nie bierze. 

 Jestem głęboko przekonany, że jeśli podołamy 

trudom dnia po ogłoszeniu wyników i przypływu euforii 

to podołamy również wyzwaniu, jakie będzie to ze sobą 

niosło. A będzie dużo rzeczy do zrobienia. Cytując kla-

syka – pierdylion. Koniec końców - o tym kongresie 

będą opowiadały nasze wnuki! Tak więc czekamy nie-

cierpliwie! 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA WAS  

– w końcu EGEA Kraków to Wy!!! 



 Kiedy człowiek myśli lub słyszy o Szwajcarii, ma w 

głowie dziurawy ser, złoty, wiecznie działający zegarek  

i otyłego pracownika banku w okrągłych okularach. To 

jeden z dowodów, że również należałem do gatunku ludz-

kiego - bowiem też miałem takie skojarzenia. Lecz czy to 

skojarzenia, stereotypy, czy niedostępne obrazy przesło-

nięte Alpejski-

mi szczytami? 

 I tak  

w ślad za cieka-

wością, najtań-

szym oczywi-

ście środkiem 

komunikacji 

zaczęła się Wy-

prawa przez 

duże W. Ah… 

zapomniałbym 

- rozpoczęło się 

tak naprawdę w pociągu, który podążał do Wrocławia,  

a tam noc pełna rozmów z kompanami z dalekiej północy, 

rodzinnych stron.  

 Kiedyś, w jednym z animowanych filmów o Aste-

rixie, Obelix stwierdził „Trochę tłoczno na tej pustyni” - 

to samo pomyślałem na stacji benzynowej przy wylocie  

z Wrocławia - autostopowiczów więcej niż samochodów. 

Jednak cytując innego filmowego bohatera, Franka Dolasa 

„Ja jestem dziecko szczęścia - urodzony w Niedzie-

lę!” (też urodziłem się w niedzielę) - zdjąłem plecak i  jed-

nocześnie zatrzymałem dwa samochody! Wybrałem ciem-

nego Volkswagena (był wygodniejszy od białego Renault 

- pierwszego zatrzymanego auta) i jeszcze zabierając par-

kę autostopowiczów, których chwilę wcześniej poznałem 

ruszyliśmy na zachód! Razem we trójkę podróżowaliśmy 

aż do głębi Niemiec, okolic Gissen, ale to już z Panem 

Wenancjuszem - trzecim bramkarzem polskiej reprezenta-

cji w piłce ręcznej na Olimpiadzie w Monachium w 1972 

roku. 

 Potem herbata w tirze, rozłożenie namiotu, złożenie 

namiotu 10 minut później, noc w tirze na granicy, trzygo-

dzinna pomoc w przemycie tira przez granicę i ostateczny 

dojazd do "stolicy" Szwitzerlandu - Berna.  

 Tak naprawdę Szwajcaria nie ma stolicy, jest ona 

federacją demokratyczną oraz parlamentarną, podzieloną 

na kantony, w której powszechnie używana jest demokra-

cja bezpośrednia - referendum.  

 Ale czemu tak naprawdę tutaj jestem? No przecież  

3 maja zaczyna się Western Regional Congress w ramach 

EGEA! Lekkie obawy - znam jedynie dwóch austriackich 

wielbicieli polskich kobiet (Blo Flo & David), oraz jedne-

go czeskiego kucyka (PONY), slavicanto nie jest po-

wszechne, angielski na wysokim naukowym poziomie  

i nieprzerwany niemiecki w tle, brzmiał jak wystrzał z ar-

maty. 

 Wycieczka po mieście i w drogę! Nad Jezioro Thun 

gubiąc się po drodze (jadąc austriackim BMW z nawiga-

cją).  

 O kongresach EGEA wiele mówić nie trzeba, roz-

planowanie zajęć jest bardzo podobne na innych spotka-

niach tego typu, ale drodzy Geografowie - gdzie zachodo-

wi do naszych wschodnich obyczajów, zabaw i integracji! 

Na parkiecie królowali "Slavic people"! Każdej nocy tylko 

oni wytrzymywali do końca! 

 O Szwajcarach i ich kulturze można mówić dużo, 

według mnie są... poukładani? Od małego są bardzo mili, 

dzieci, młodzież, każdy ma w domu karabin, chętnie czę-

stują ludzi swoimi przysmakami, a ze swojego patrioty-

zmu zrobili przedmiot dumy narodowej. Dodatkowo po-

sługują się czterema językami, na południu i zachodzie 

kraju króluje niemiecki i francuski, na południu niezbyt 

lubiany przez resztę kraju włoski, a we wschodniej części 

pozostałość historyczna - język retoromański. 

 Szwajcaria uchodzi za neutralny kraj (od czasu gdy 

Napoleon obrabował bank w Zurychu) - to prawda, ostatni 

zatarg międzynarodowy to sytuacja w 2007 roku, gdy żoł-

nierze szwajcarscy zgubili się na manewrach w lesie  

i wkroczyli na teren Liechtensteinu. Powszechne jest, że 

każdy dom posiada mocno zabudowaną piwnicę z dobrze 

wyposażoną spiżarnią "w razie co". Na koniec tej garści 

informacji o tym alpejskim kraju notka - warto tam poje-

chać by ZASMAKOWAĆ życia!  

 Sery, czekolady, wina, to wszystko w wielu, na-

prawdę wielu rodzajach, a na kongresie jedzenie zostało 

nagrodzone oklaskami na stojąco. A oprócz tego lodowce, 

tunele, góry, spacery pod samym Eigerem - słynną północ-

ną ścianą, od której pochodzi nazwa znanej firmy "North 

Face".  

 Pięć kongresowych dni obfitowało w warsztaty, 

wykłady, wycieczki (jedną z nich zorganizowała pewna 

dziewczyna z Czech, z Brna pod tytułem "Chodźmy wy-

kąpać się w alpejskim Jeziorze": 25 min jazdy autobusem 

krętą górską drogą, 10 minut w wiosce z czego 2 minuty  

w wodzie [zanurzenie po kostki], 25 minut jazdy powrot-

nej. Pamiętajcie - sprawdzajcie ile czasu macie do następ-

nego autobusu przed wyruszeniem na wycieczkę). 

Integracji niemało było oczywiście, Swiss Night, Sporto-

we Party, Olimpiada Szwajcarska ze słynnymi zapasami, 

muzyką i śpiewem - a w tle Alpy i jezioro Thun.  

 Żal się rozstawać, ale to nie koniec podróży, z au-

striackimi kompanami ich cudownym BMW przez Passau 

do Grazu - uważam, że Kraków, Brno i Graz mają coś 

wspólnego, jakiegoś ducha, także czekamy z niecierpliwo-

ścią na trójwymianę! Przed wyjazdem najbardziej zapaleni 

odkrywcy i podróżnicy kołowi mówili mi, że Austria to 

cmentarzysko autostopowiczów - złapać auto trudniej niż 

zabrać się do robienia Fizjografii. Jednak po 30 minutach 

zatrzymała się austriacka służba weterynaryjna, która po-

mogła w przedostaniu się do inspirującego miasta nad 

pięknym modrym Dunajem - Wiednia. Nocleg załatwiony 

"Egeansa", więc 2 dni przeznaczone na spacery - słynny 

pałac Schönbrunn z wielkimi ogrodami, zabytkowe cen-

trum... Moment ! Całe to miasto jest jednym wielkim za-

bytkiem - każdy budynek! Ale oprócz klasyków typu wie-

deński teatr czy opera - zasięgnąłem języka i dotarłem  
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w mniej uczęszczane miejsca, a dla mnie równie interesu-

jące. Po wizycie na arabskim targu dotarłem do dwóch, 

ogromnych betonowych wież przeciwlotniczych, które 

Hitler nakazał zbudować w trzech miastach: Berlinie, 

Hamburgu i właśnie Wiedniu.  

 Prosząc o zrobienie mi 

zdjęcia z jedną z nich nagle udzie-

liłem najkrótszego wywiadu ra-

diowego w życiu - powiedziałem: 

Pistacje (niem. Pistazie). I tyle. 

Polecam rowery miejskie  

w Wiedniu - 1 Euro za godzinę -

świetna sprawa. Ja nie wziąłem. 

Moje stopy żałują.  

 Po 11 dniach za granicą, 

wśród niemieckojęzycznych 

przedstawicieli rodzaju ludzkiego, 

Polskim Busem powróciłem do 

macierzy, albo nie, inaczej.  

Z deszczu (temat na czasie) pod rynnę. Z Wiednia na dwo-

rzec PKP Katowice. Szósta rano. Piję herbatę. Chcę stąd 

uciec. Wiem, że to miasto byłego prezesa KGUJ i szanuje 

to ale jak najszybciej chciałem zmienić klimat - udało się! 

Dzięki Przewozom Regionalnym pokonałem 74 kilometry 

do Krakowa w 2 godziny i 10 minut ! Jak po szwajcarskim 

maśle Majówka lekko przedłużona, zakończyła się tak jak 

zaczęła - w polskim, klasycznym "szybkim" pociągu,  

z wielkim plecakiem, pasztetem na czarną godzinę w środ-

ku, butelką wody  

i wiernym kom-

panem, towarzy-

szem podróży - 

Wackiem.  

 Co się 

zmieniło po tej 

wizycie na Za-

chodzie? Właści-

wie nic, choć 

moja świado-

mość jest nieco 

zniekształcona, 

gdy widząc duży 

pomnik w Wied-

niu i dużą grupę 

śpiewających 

ludzi, podsze-

dłem z myślą w głowie (typową dla Polaka) - "może coś 

rozdają?" i zostałem członkiem Kommunistische Partei 

Österreichs - Komunistycznej partii austriackiej. Rozdawa-

li bowiem oni jedynie rosyjskie opaski, pomnik przedsta-

wiał żołnierza radzieckiego, śpiewali rosyjskie pieśni przy 

akordeonie, a w tle stał chłopak z czerwonym sztandarem  

z sierpem i młotem.  

 Szwajcarzy mają swój osobisty wytwór językowy: 

schwyzertüütsch - i w tym języku zakończę krótką histo-

ryjkę o podróży w Alpy mówiąc wam: Grüezi!  

 

Grzegorz Smułek 

 

Wyprawa do Rosji (prawie) 
 

Nie wszyscy ulegli panującej ostatnio w EGEA Kra-

ków modzie na Czechy. Ja na mój pierwszy kongres wy-

brałam Rosję, a dokładniej Obwód Kaliningradzki. Przez 

brak organizacji i napięta sytuację polityczną ze 100 chęt-

nych  osób zostało 8. Kongres został, więc zastąpiony mini 

seminarium. Ja również miałam sobie odpuścić, ale ty-

dzień przed wyjazdem zmieniłam zdanie. Rozpoczęłam 

błyskawiczne przygotowania. Dzięki pomocy Maćka Czer-

skiego wizę udało się załatwić w tydzień. Nie obyło się 

bez ciekawych sytuacji np. przez przypadek dodzwoniłam 

się gdzieś do Rosji i próbowałam dogadać się z tamtejszą 

urzędniczką. 

Dokumenty dostałam w piątek  25 kwietnia, czyli  

w  ostatni dzień seminarium. Tego samego dnia rozpoczę-

łam 17-godzinną podróż, najpierw pociągiem do Gdańska  

(z kilkunastoma pobudkami „a może piwko dla Pani?”)  

a potem rosyjskim autobusem do Kaliningradu. 

Na granicy urzędniczka wpatrywała się w mnie długo, 

aż zadzwoniła po wsparcie. Dyskutowała z kolegą po fa-

chu przez chwilę aż w końcu mnie przepuściła. Nie wiem, 

o co jej chodziło. Na miejscu czekałam na przedstawicieli 

EGEA Kaliningrad, od których dostałam wcześniej obszer-

ną wiadomość: ” Will be better if you come in the morning 

26th April. Cuz we have an idea for this day”. Na dworcu 

nikogo nie było. Postawiłam, że kupię sobie bilet powrot-

ny. Ćwicząc mój 20-wyrazowy rosyjski zapytałam: 

- Rano, Polska, niedziela, bilet, wieczorem  

- Kiedy? 

- Rano, wieczorem (Utro, weczerem, przyp. red.) 

No cóż jak mogłam się domyślić, że utro po rosyj-

sku oznacza rano a nie jutro. Z biletem w dłoni wróciłam 

do dworcowej poczekalni gdzie czekała na mnie Irina. Po-

jechałyśmy nad morze gdzie czekali na nas Nadia, Alek-

sjiej, Dimirrij i dwóch Węgrów: Gabor i Daniel. Dzień 

upłynął na leżeniu na plaży i rzucaniu kamieniami w gołę-

bie, których Gabor się panicznie boi (…?). Następnego 

dnia rosyjscy znajomi zorganizowali już tylko dla mnie 

zwiedzanie Kaliningradu. Miasto do 9 maja 1945 r. nie 

miało prawie nic wspólnego z Rosją mimo to ciężko to 

zauważyć. Królują socjalistyczne budynki. Rosjanie nie 

próbowali odbudować miasta po wojnie, wręcz starali się 

ukryć historię. 

Np. na miejscu 

dawnego zamku 

krzyżackiego 

wybudowali Pa-

łac Sowietów. 

Obejrzałam naj-

ważniejsze 

atrakcje miasta, 

wybrałam się na 

wycieczkę statkiem po Pregole, zjadłam kanapkę z kawio-

rem i odwiedziłam radziecką łódź podwodną. Żałuję, że 

spędziłam tam mniej czasu niż tam jechałam. 

 

Alicja Wieczorek 
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Polska gwiazda w austriackim radiu! 

Wacek na wolności! 

Uczestnicy „Kongresu” 
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 Na Lasku przeprowadzone zostanie 

Błotne Grand Prix w Zjeździe na Dętce 

 Grzegorz ciągnie Czerskiemu kabla  

 Deszcz oblewa urodziny EGEA  

 Bień jest gruba  

 Pony ma sekret  

 Łysina Dominika świeciła jak najja-

śniejsza gwiazda koncertu jubileuszo-

wego UJ  

 Ania Biega ma amnezję biblioteczną  

 Doktoranci przychodzą do Koła tylko 

wtedy kiedy jest coś do jedzenia  

 Planuje się wystawienie wiadra przez 

kołowe okno, celem przetestowania 

nowej wersji "supermarketowego" 

deszczomierza  

 Zamiast wiadra rozważany jest słoik 

po majonezie Hellmans  

 Marek sabotuje Zarząd 

 Walas wyrywa kolegów na speed  

datingu 

Nepravda, že... 

Geografioły 

Szanowna Redakcjo,  

 

 We wszystkich (sic!) tegorocz-

nych Globusikach znalazłam 

wzmiankę na temat obwodu głowy 

mojego syna, Wojtka Gawlika. Jest 

mi niezmiernie miło, że Szanowna 

Redakcja interesuje się rozwojem 

mojego potomka, zaniepokojona jed-

nak jestem gigantycznym rozmiarem 

głowy przypisywanym Wojtkowi - 

podano bowiem, że w momencie 

urodzenia mierzyła ona 57 cm w ob-

wodzie. Zdaję sobie sprawę, że Sza-

nowna Redakcja nie wydawała na 

świat potomstwa innego niż Globusi-

ki formatu A4, aczkolwiek śmiem 

twierdzić że Szanowna Redakcja 

kupowała kiedyś dla siebie czapki na 

zimę czy kapelusze na lato.  

 Zapewne rozmiary tychże wa-

hały się w zakresie 56 - 62 cm - jest 

to przecięty obwód głowy dorosłego 

człowieka (mój - 58 cm). By unik-

nąć pomówień o czary czy nadprzy-

rodzone moce (urodzenie dziecka  

o tak wielkiej głowie wymagałoby 

co najmniej konszachtów z czortem 

na Diablaku) podaję, celem sprosto-

wania, wymiary mojego syna po 

urodzeniu: 3800 g, 57 cm długości 

ciała, 35 cm obwodu głowy. Z cie-

kawości zmierzyłam Wojtkowi gło-

wę dziś - tj. 15.05.2014 - wynik:  

41 cm. Nadal daleko do 57 cm... 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

Havlikowa 

Polsko – Czeski słownik zdradliwych słów 
Polština - český slovník zrádné slova 

 
Po polsku čeština 

sam wiesz co ;) šukač 

ubikacja záchod 

piwnica sklep 

świeży čerstvý 

czerstwy starý 

sofa divan 

żyrandol lustr 

kurtyna opona 

grzeszny hříšny [Grzeczny] 

niedużo spořo 

błąd chyba 

język řeč 

bezużyteczny bezcenný 

dziewczyna dívka 

narkotyki droga 

pomysł napad 

kiszka střevo 

šmatíčku na  

patícku 

obchod 

žralok lidožravý obrousek 

Opracowanie: Anna Biega 


