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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

Znowu się spotykamy. Pokuszę się o stwierdzenie, 

że kolejny numer Globusika pojawił się teraz szyb-

ciej niż stypendium rektora na kontach najlepszych 

studentów. Ale cóż, Globusik wchodzi powoli 

w wiek dojrzały. W przyszłym roku obchodził bę-

dzie trzydzieste urodziny. To wiek, w którym można 

by spodziewać się po kimś, jakiejś, nie wiem, regu-

larności (ale nie oszukujmy się, że ona nastąpi – 

zbliża się przecież sesja i Globusik zapada w sen 

zimowy). To też wiek, w którym rodzice oczekują 

już powoli, że w końcu poznają wybrankę bądź wy-

branka serca swojego syna. I tu pojawiacie się Wy, 

drodzy Czytelnicy i Sympatycy Globusika. Nie po-

zwólcie mu spędzić trzydziestego roku życia samot-

nie. Spędźcie z nim ten rok. Czytajcie go. Piszcie 

artykuły. Piszcie wiersze (które można będzie wrzu-

cać anonimowo do skrzynki, jeśli brak wam odwagi 

by ujawnić imię). A jeśli brak wam literackiego za-

cięcia – dostarczajcie Globusikowi pożywienia. Te-

matów do opisania. Życia studenckiego.  

Z pozdrowieniami,  

Wasza Ukochana Redakcja 

PS. Byśmy zapomnieli… WESOŁYCH ŚWIĄT 

BOŻEGO NARODZENIA! ;* 

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo  

4. Walne Nadzwyczajne 

5. Tak pokrótce i bez kwiatków – Otrzęsiny 2017 

6. Bal Geografów 2017 

7. Przy kawie o geografii i gospodarce przestrzennej 

8. Mniejszość niemiecka w województwie opolskim 

– geneza pochodzenia i krótka charakterystyka 

13. Na straży Globusika 

14. Osły, zasieki i kasyna – kraj, którego nie ma  

16. Co to są HydroBieszczady? 

18. Las – Bieszczady – Praca – Życie wywiad z Arka-

diuszem Morawskim, leśniczym w Suchych Rze-

kach 

22. USA, czyli 3 miesiące w dżungli z betonu 

24. Ankietowa analiza wakacyjna  

26. Inuicki horoskop noworoczny 

27. Geografioły 

 

Projekt okładki wzorowany na „Kolejka do dziekanatu” 
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To już było…  

 9.11     ̶ WALNE NADZWYCZAJNE  

 (więcej na stronie 4) 

Slajdowisko nt. Kaukazu 

 10-12.11    ̶  Otrzęsiny (więcej na stronie 5) 

 16.11    ̶  GIS Day 

 19.11    ̶  Msza św. w intencjach KG UJ oraz 

o. Ludwika Kaszowskiego  

 23.11    ̶  Slajdowisko „Antarktyczne marzenie” 

 24.11    ̶  Bal Geografów 2017 (więcej na stronie 6) 

 29.11    ̶   Warsztaty Porozmawiajmy o Kampusie! 

 30.11    ̶  Przy kawie o geografii i gospodarce prze-

strzennej (więcej na stronie 7) 

 6.12    ̶  Kołowe Ciacho 

To nas czeka…  

 7.12, godz. 19:15    ̶   WALNE ZWYCZAJNE 

 14.12   ̶   Spotkanie z nowymi CP’s i DutchParty  

 15.12   ̶   Wieczorek przy herbatce, warsztaty robie-

nia na drutach 

 15.12   ̶   Wieczorek bez herbatki (i bez drutów) 

 20.12   ̶   Wigilia Kołowa (tak mówi Wróżka Ela) 

 23.12  ̶  3.12   ̶   Przerwa świąteczna 

 28.12   ̶   Dzień Pocałunku 

 31.12   ̶   Sylwester, Dzień bez bielizny 

 13.01   ̶   II Turniej Tenisa Stołowego o Złotą Śliw-

kę 

Z ŻYCIA KOŁA Z pierwszej do drugiej 

stolicy  

czyli nasze świnta 

 Poznańska gwara dla wielu mieszkańców całej 

Polski wydaje się często niedbała i niechlujna. Nawet 

bardziej niż ogólnopolski język potoczny. Właśnie 

używając takiego, potocznego języka powiemy na 

przykład: „ona gadała”, a już używając gwary po-

znańskiej możemy pozwolić sobie na pominięcie gło-

ski „ł” i powiedzenie „ona gada'a” (nie mam pojęcia, 

czy mój fonetyczny zapis tego zwrotu jest poprawny 

lingwistycznie, ale myślę, że oddaje jego brzmienie). 

 Podobnie jest w odniesieniu do pięknego słowa 

„święto”. W Wielkopolsce brzmi ono (przynajmniej 

dla obcych) gorzej, bo „świento” albo „świnto”. 

Z takimi określeniami można się spotkać w woje-

wództwie wielkopolskim wiele razy do roku. Jednak 

ja wymienię tylko 2 z takich dni. 

 Pierwszym jest 11. listopada, czyli mówiąc 

w gwarze poznańskiej, świnto niepodległości. Jednak 

w regionie Wielkopolski nie jest to najważniejsze 

wydarzenie. Tego samego dnia w Poznaniu i okolicy 

jest specjalny dzień. Wtedy bowiem wspominany jest 

Święty Marcin (a jedną z ważniejszych ulic Poznania 

jest właśnie Ulica Święty Marcin) i właśnie na ten 

dzień, na imieniny tejże ulicy, pieczone są specjalne, 

tzw. świntomarcińskie rogale. Są to po prostu rogale 

z makiem, orzechami i rodzynkami, ale w okolicach 

tego dnia w wielkopolskich piekarniach są one ła-

twiej dostępne niż świeży chleb. 

 Drugim takim świętem jest... „drugie świnto”. 

Ten dzień w większości Polski jest pewnie znany 

jako „drugi dzień świąt” albo „drugi dzień Świąt Bo-

żego Narodzenia”. Jednak u nas jest to po pro-

stu  „drugie świnto”. Nie wiadomo dlaczego. Możli-

we, że przez wspomnianą wcześniej niedbałość ko-

muś nie chciało się wymawiać pełnych opisów dni, 

no i tak pozostało nam pierwsze i drugie święto/

świnto/świento. 

Maciej Siwka 
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Walne Nadzwyczajne 
Czas i miejsce akcji: 9.11.2017, godzina 20:01 (rozpoczęcie Walnego), sala numer  1.23 

Prowadzący Walne: Grzegorz Spytkowski 

Sekretarz: Maciej Siwka 

Komisja Skrutacyjna: Sylwia Bar tkowiak, Grzegorz Białoń, Katarzyna Płonka  

Patryk Wacławczyk 

Po dwóch zeszłorocznych Walnych Nadzwyczajnych 

(za kadencji poprzedniego Zarządu), na których zmie-

niano skład Komisji Rewizyjnej i zmodyfikowano Sta-

tut, zapewne mało kto spodziewał się powrotu tegoż 

wydarzenia w nasze kalendarze. Tym razem Walne 

Nadzwyczajne ponownie dotyczyło zmian w Statucie 

KGUJ. Mimo, iż nie był to wigilijny wieczór, nieocze-

kiwany gość został powitany przez Kołowiczów z entu-

zjazmem. 47 członków z opłaconymi składkami (z cał-

kowitej liczby zbliżonej do 60) i kilku bez dopełnionych 

formalności zasiadło w Sali numer 1.23, żeby przedys-

kutować, a następnie zatwierdzić, bądź odrzucić propo-

nowane przez Zarząd poprawki do Statutu. Cześć z tych 

poprawek była kosmetyczna i dotyczyła wyeliminowa-

nia literówek, błędnie powiązanych paragrafów oraz 

zmiany tytułu Statutu z „Statut KGUJ Geografów […]” 

na „Statut Koła Geografów […]”. Te przekształcenia 

Statutu odbyły się bez większych emocji (zaledwie je-

den głos przeciw). Żywą dyskusję natomiast wywołały 

postulaty dotyczące zmiany liczebności Zarządu. Obec-

ni członkowie tego organu zaproponowali zmniejszenie 

liczebności jego członków z 7 (licząc z Prezesem) do 

5 (także licząc z Prezesem), oraz zmniejszeniem liczby 

członków Zarządu potrzebnych do podjęcia decyzji 

z 4 do 3. W dyskusji (według sprawozdania Sekretarza 

Macieja Siwki, którego z tego miejsca pozdrawiam) 

zabrało głos 11 osób, które z grubsza można podzielić 

na dwie grupy – zwolenników oraz przeciwników re-

dukcji etatów w Zarządzie. Wśród podnoszonych argu-

mentów znalazło się miejsce na tezę, iż zmniejszenie 

liczebności Zarządu będzie motywowało pozostałych 

członków Koła do aktywności oraz pozwoli na lepszą 

selekcję kadry Zarządu (tzw. odsianie ziarna od plew). 

Mniej liczna grupa wskazała na ryzyko związane ze 

zmniejszeniem Zarządu – możliwość paraliżu przy jed-

nym, bądź dwóch niekompetentnych członkach oraz 

utrudnienie dostępu dla studentów pierwszego ro-

ku.  Kompromisowa propozycja dotycząca redukcji Za-

rządu z 7 do 6 osób została odrzucona. Nie przeszła tak-

że propozycja dotycząca zmniejszenia do 3 liczby 

członków Zarządu niezbędnych do podejmowania decy-

zji, w związku z tym Zarząd będzie musiał zbierać się 

w niemal pełnym składzie. Wszystko to zdarzyło się 

przed godziną 20:56. Wtedy to Walne Nadzwyczajne 

zostało zakończone i po krótkiej przerwie obradujący 

mieli możliwość uczestniczenia w slajdowisku Pawła 

Bańczyka. Dotyczyło ono jego podróży autostopem do 

Turcji, Gruzji, Armenii (w tym Górskiego Karabachu) 

i Azerbejdżanu ( a gdzie to …. jest – pozdro dla kuma-

tych :P). Mnie osobiście bardzo się podobało. Po slajdo-

wisku członkowie Koła jeszcze dość długi czas integro-

wali się na afterze, pokazując tym samym, że można 

pięknie się różnić a jednak lubić. 

Tą ociekającą lukrem wstawką kończę swoją relację 

z Walnego Nadzwyczajnego – Wasz, Wacek. 

Fot. 1. Głosujemy! (M. Kilarska) 



Tak pokrótce i bez kwiatków – Otrzęsiny 2017 

Gabriela Dąbek 
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Rzecz się ta działa we dwa wieczory.  

Pełne wrażeń i zmienności.  

Się nic nie spodziewając, piątkiem przybył tłumek gości.  

Było ich w tę noc trzydzieści troje.  

A każdy w swej dłoni dzierżył napoje. 

Nie jak ostrza one były, lecz przełamaniu lodów służyły. 

I tak przy ognisku, pomimo chłodu 

Słuchano w kręgu Prezesa wywodów. 

Pierwszaków wtedy nam otrząsano, i maruderów z grupy 

wybrano. 

Tych pierwszych było zacnie - siedmioro. 

Tych drugich niewielu mniej, bo aż czworo. 

W  ten czas przyuważono czyn jakże nieprawy!  

to zbiegł psi złoczyńca kradnąc potrawy. 

Przy śpiewach i śmiechach czekano już tylko poranka, 

śpiewano też "Obławę", graną przez Janka. 

W dzień drugi na Gorca grupą się wybrano, 

i pomimo pogody szczyt ten zdobywano. 

Tu wielką wytrwałość młodzież wykazała,  

gdyż eksplorację nad towarzystwo starszych przekładała. 

I pomimo wiatrów i mimo śniegu, 

zdobyli wieżę niemalże w biegu. 

Wrócili jak zwycięzcy, w wir zabawy wpadli. 

Nawet nie pamiętam czy się spać pokładli. 

I znów śmiechy, chichy, hulanki i swawole 

porwały całą chatę i gawiedź przy stole. 

Zaś cel tego wszystkiego był Drodzy Państwo taki, 

Byśmy mogli zakrzyknąć: 

Witajcie w Kole Pierwszaki! 

Otrzęsiny w liczbach: 

 7  nowych otrząśniętych Kołowiczów (Dominika, 

Gabi, Ola, Bartek, Olek, Krystian, Arek) 

 4 otrząśniętych maruderów ( Janek!, Marta! Dawid 

i Wiktor – po przerwie :P) 

 ponad 30 rozśpiewanych geograficznie osób każde-

go wieczoru 

 Dominika Kalicińska – zwyciężczynią quizu Siwki 

(gratulujemy!) 

 3 stracone kiełbaski 

 1 zapomniana koszulka termiczna i 1 para siwko-

wych japonek 

Fot. 1. Grzegorz miał branie... (P. Szubert) 

Fot. 2. Gorce, po prostu… (P. Szubert) 

Fot. 3. W drodze na Gorc - 1226 m n.p.m. (P. Szubert) 
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Bal Geografów 2017 

Grzegorz IV Bubak 

Typowy, wręcz szablonowy, jesienny wieczór. Pią-

tek, dwudziesty czwarty dzień listopada, godzina 

19:00. Krople deszczu leniwie spływają po da-

chach skawińskich kamienic, prosto na ulice tego 

niewielkiego i miejscami zapomnianego miasta. 

Młodzi geografowie tak gustownie wystrojeni – 

Panie w najpiękniejsze suknie, Panowie w bezbłęd-

nie skrojone garnitury – podążają tłumnie w kie-

runku Dworku. 

W drzwiach wita pierwszych gości Kasia Płonka, 

organizatorka całego wydarzenia, której za dopię-

cie wszystkiego na ostatni guzik należą się pokło-

ny, bite tak nisko, jak to możliwe. Przed oczami 

zgromadzonych ukazuje się cudownie przystrojony 

lokal, z bogato zastawionymi ławami, które wręcz 

uginają się pod ciężarem najróżniejszych potraw 

i napojów. Zaproszeni, krokiem pełnym gracji 

zmierzają w kierunku stołów, zajmują dogodne 

miejsca i z niecierpliwością czekają na wygłosze-

nie przemówienia, które miało rozpocząć uroczy-

stość. 

Na znak dany przez Prezesa wszyscy zgromadzeni 

ustawili się w centralnej części sali. Po tym jak uci-

chły piski jego groupies, a obsługa kelnerska po-

zbierała rzuconą damską bieliznę, Grzegorz II wy-

głosił przemowę która do łez poruszyła najtward-

szych dżentelmenów i przyprawiła o omdlenie nie-

jedną damę. W miejscu tym zostały przytoczone 

nazwiska wspaniałych osobistości związanych 

z historią poprzednich Balów i hasło przewodnie 

tegorocznego, czyli powołanie do życia Wydziału 

Geografii i Geologii. Wspomniano również o 136. 

urodzinach Koła Geografów, której jest najstar-

szym na ziemiach polskich i jednym z najstarszych 

na świecie stowarzyszeniem skupiającym geogra-

fów. 

Po przejmującym przemówieniu goście udali się 

w kierunku stołów celem posilenia się kolacją, któ-

ra to poprzedzała stały element tego rodzaju zabaw 

– Poloneza. W rytm wspaniałej muzyki całe tłumy 

młodych geografów dumnie kroczyły przez środek 

sali balowej dając wyraz podniosłego charakteru 

uroczystości. Atmosfera, która udzieliła się na sa-

mym początku dawała o sobie znać przez całą tę 

cudowną noc. Odnowiły się stare przyjaźnie, za-

warły nowe, a parkiet rozgrzany do czerwoności 

nie stygł do białego rana kiedy to ostatni goście 

opuścili salę wracając tam skąd przybyli. 

I myślę że w tym właśnie momencie należy 

zakończyć ten krótki tekst jednym, może i banal-

nym słowem, ale które należy się wszystkim biorą-

cym udział w tegorocznym Balu Geografów  – 

„dziękuję”. Resztę doskonale widać na zdjęciach. 

Fot. 1. Uroczyste rozpoczęcie balu (P. Szubert) 

Fot. 2. „Ale jak to? Bilety do sekretariatu?” – Hajdusz  

(M. Siwka) 



W ramach Tygodnia Jakości Kształcenia, który odbywa 

się co roku i obejmuje całą społeczność Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, zorganizowano w naszym Instytucie 

spotkanie pracowników i studentów. Celem spotkania 

było przedyskutowanie istotnych tematów, związanych 

z programami studiów i warunkami pracy w Instytucie. 

Spotkanie prowadzone było przez znanego wszystkim 

Zastępcę Dyrektora ds. studenckich - dr. hab. Jarosława 

Balona. Debata dotyczyła spraw, zarówno bardzo przy-

ziemnych, związanych np. z utrzymaniem czystości 

w pracowniach, jak i wysokiej rangi, takich jak treść 

czy obligatoryjność kursów. W ramach spotkania odby-

ła się również prezentacja, przygotowanych przez dwie 

grupy studentów, koncepcji zagospodarowania  „sali 

z ping-pongiem”. Nieco przykrą dla Redakcji Globusika 

informacją był fakt, że z ramienia studentów w spotka-

niu wzięło udział zaledwie dziesięć osób, spośród któ-

rych tylko jedna nie była członkiem Koła Geografów. 

Pomimo najszczerszej sympatii do KGUJ, byłoby do-

brze gdyby w rozmowy o jakości kształcenia włączyło 

się więcej studentów niezrzeszonych w Kole. 

Dyskusję rozpoczęło otwarcie skrzynki z pomysłami na 

geografię. Jednym z postulatów, które się w niej znala-

zły, było dodanie do oferty edukacyjnej Instytutu kur-

sów z chemii, fizyki czy matematyki. Studenci zgłosili 

potrzebę uzupełniania wiedzy po szkole średniej 

z przedmiotów ścisłych, która jest bardzo przydatna dla 

geografów, np. dla tych fizycznych, gdy znajdują się 

w laboratoriach, czy tych społecznych, gdy przeprowa-

dzają analizy statystyczne. Innym problemem poruszo-

nym na spotkaniu była powtarzająca się treść programo-

wa na różnych kursach i konieczność zmiany tego sta-

nu. Ciekawą sytuację wywołał wpis o bardzo małym 

spektrum zajęć praktycznych z dziedziny gospodarki 

przestrzennej. Gdy tylko rozgorzała dyskusja na ten 

temat okazało się, że wątpliwość czy studenci pisali 

o specjalizacji „gospodarka przestrzenna i rozwój regio-

nalny” na studiach I stopnia, czy o kierunku  

„e-gospodarka przestrzenna” w ramach SUM, uniemoż-

liwia dojście do jakichkolwiek wniosków. Z tego powo-

du temat ten nie został zamknięty. 

Dr hab. Jarosław Balon na koniec spotkania zwrócił się 

do wszystkich zgromadzonych, ażeby w temacie jakości 

kształcenia nie poprzestali na tym jednym spotkaniu, 

ale w dalszym ciągu zgłaszali swoje uwagi czy spo-

strzeżenia. W związku z tym przypominamy, że swoje 

wnioski i propozycje można składać anonimowo do 

skrzynki koło dziekanatu lub do Zarządu Koła Geogra-

fów. Z korzyścią dla nas wszystkich! 

Przy kawie o geografii i gospodarce przestrzennej 

Grzegorz IV Bubak 

Fot. 1. Obrady Kwadratowego Stołu (D. Wałaszek) 

Fot. 2. „Kto mi to tu przykleił?” – dyr. Balon  

(D. Wałaszek) 
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Mniejszość niemiecka w województwie opolskim –  

geneza pochodzenia i krótka charakterystyka 

Patryk Wacławczyk 

Województwo opolskie i jego narodowo-etniczna spe-

cyfika to temat chyba niezbyt dokładnie zgłębiony 

przez przeciętnego mieszkańca naszego kraju (może 

wśród czytelników Globusika nieco z tym lepiej), a mi-

mo to budzący spore emocje. W kontekście emocji, 

związanych z ruchami separatystycznymi w Szkocji 

i Katalonii,  mniejszość niemiecka często przywoływa-

na jest jako grupa potencjalnie dążąca do oddzielenia 

Śląska od reszty kraju. Jako mieszkaniec tego regionu 

chciałbym w poniższym artykule przybliżyć nieco jak 

to w tym województwie opolskim z ową mniejszością 

jest. 

Na początku warto zaznaczyć, że województwo opol-

skie (utworzone w 1950 roku, w obecnym kształcie od 

1999 roku) to nie Śląsk Opolski. Granice Śląska Opol-

skiego bezpośrednio nawiązują do historycznego Księ-

stwa Opolskiego, którego to granice nie pokrywają się 

z granicami województwa. Pod nazwą Śląsk Opolski 

rozumiano (i często dalej rozumie się) tą część rejencji 

opolskiej, która po III powstaniu śląskim pozostała 

w Niemczech. Terminy Śląsk Opolski, Opolszczyzna 

i województwo opolskie są traktowane w niektórych 

współczesnych opracowaniach jako synonimy i stoso-

wane zamiennie, co można uważać za błąd (Konopska 

1998). 

Uściśliwszy co nieco, możemy przejść do określenia 

skąd na terenie obecnego województwa (i szerzej – na 

Śląsku) wzięli się Niemcy. Nie byli oni pierwszymi 

mieszkańcami okolic Opola, Wrocławia i Bytomia – 

w starożytności tereny Śląska zamieszkiwali Celtowie 

z plemienia Bojów (Przeworska 1979), a później obszar 

ten był zamieszkały przez germańskich Markomanów 

oraz Wandalów (Wolfram 1996 i Strzelczyk 1992). Te 

grupy etniczne zostały jednak wyparte przez Słowian, 

których ekspansja na wspomniane tereny nastąpiła 

w VII wieku (Żerlik 2002). Aż do XII-XIII wieku sło-

wiańskość Śląska była niekwestionowana. Jednak 

w późniejszych latach rozpoczął się napływ ludności 

niemieckiej, który następował od zachodu, poprzez lo-

kowanie na prawie niemieckim (lubeckiem oraz magde-

burskiem)  miejscowości. Wynikało to z tego, że lud-

ność niemiecka dysponowała wzorcami budowy miast 

i wsi oraz posiadała lepsze zaplecze technologiczne, co 

było pożądane przez ówczesnych Piastowskich wład-

ców Śląska. W związku z tym dążyli oni do sprowadza-

nia niemieckich osadników. Innym czynnikiem sprzyja-

jącym zwiększaniu się niemieckich wpływów na Śląsku 

było to, że w średniowieczu – i później, aż do czasów 

nowożytnych – tożsamość narodowa była raczej dome-

ną stanu szlacheckiego, a jego przedstawiciele wchodzi-

li w związki małżeńskie ze swoimi niemieckimi odpo-

wiednikami, co powodowało jego (stanu szlacheckiego) 

germanizację1.  Istotne były także czynniki polityczne – 

po zakończeniu rozbicia dzielnicowego w  Polsce, Śląsk 

pozostał poza polskimi granicami i został włączony ja-

ko lenno do Korony Czeskiej, a później – do państwa 

Habsburgów i następnie do Prus. Proces germanizacji 

nie uległ zatrzymaniu ani odwróceniu, a nawet nasilił 

się z powodu nowego zwierzchnictwa – jako, że obszar 

Śląska znajdował się w jednym państwie z terenami 

niemieckimi, sprzyjało to mieszaniu się ludności po-

przez zawieranie małżeństw, a także zmiany miejsca 

zamieszkania. Już pod koniec XIX wieku liczne były 

wyjazdy zarobkowe do centralnych Niemiec  (jak do 

Reichu na żniwa na arbeit prapraołma jejździła mi pra-

ołma gołdała <przerywając gołdka o Zigfridzie i Nibe-

lungach>:P) – umożliwiała to powstała w połowie XIX 

wieku infrastruktura kolejowa. Duże znaczenia miała 

też polityka germanizacyjna, której realizację rozpoczę-

to w 1740 roku, po przejęciu Śląska – w tym wciąż sil-

nie polskiego Górnego Śląska  (czyli w znacznej części 

obecnego województwa opolskiego) - przez Prusy. Ję-

zyk niemiecki zaczął wtedy obowiązywać w szkołach, 

urzędach i kościołach. Na przykład w 1764 roku zaka-

zano ślubów osób nieznających języka niemieckiego, 

a także zatrudniania nieniemieckojęzycznych nauczy-

cieli w szkołach publicznych (Lis 1993; za Berlińska 

1999). W ciągu XIX wieku następowała dalsza germa-

nizacja Śląska. W 1910 roku w rejencji opolskiej 

(obejmującej też miasta konurbacji górnośląskiej) było 

43% Niemców i 57% Polaków. W znajdujących się 

obecnie w województwie opolskim powiatach koziel-

1 Słowo germanizacja w tekście nie jest używane w kontekście pozytywnym ani negatywnym, a jako stwierdzenie faktu! 
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skim, opolskim, strzeleckim i opolskim ziemskim liczba 

ludności polskiej oscylowała w granicach 75-80%, na-

tomiast miasto Opole zamieszkiwane było w 83% przez 

Niemców. Głównie przez Niemców zamieszkałe były 

też zachodnie oraz południowe powiaty dzisiejszego 

województwa opolskiego: namysłowski, brzeski, nie-

modliński, głubczycki i nyski (Weber 1914, Firich 

1921; za Szmeja 2000). Ważną prawidłowością było 

zamieszkiwanie miast przez Niemców i Żydów, a tere-

nów wiejskich przez Polaków. W latach 1919 – 1933 

liczba osób deklarujących się jako Polacy w rejencji 

opolskiej spadła z 643 tysięcy do 365 tysięcy. Wynikało 

to ze wzmożonej germanizacji po powstaniach śląskich, 

a także przemieszczeń ludności po podziale ziemi mię-

dzy Niemcami a Polską. Szacuje się, że miejsce za-

mieszkania zmieniło 100 tysięcy Polaków i taka sama 

liczba Niemców (Berlińska 1999). Po przejęciu władzy 

przez NSDAP i największej fali germanizacyjnej 

(zmienianie nazw miejscowości, nazwisk i tym podob-

ne) ludność niemiecką szacowano na 98 %, ale trudno 

uznać te dane za wiarygodne (Berlińska 2011).  

Obecnie w województwie opolskim mieszka około 100 

tysięcy osób deklarujących przynależność do mniejszo-

ści niemieckiej. Ich rozmieszczenie przedstawia ryc.2. 

Patrząc na wspomniane powyżej mapy i porównując je 

nasuwają się pytania: „Jak to? Przecież na tych terenach 

udział Niemców przed wojnami światowymi był najniż-

szy?” Jest to pozorny  paradoks, jednak już przedsta-

wiam wytłumaczenie.  

Właśnie z powodu „polskości” tego obszaru i wyników 

plebiscytu śląskiego (w miarę zremisowanego lub wy-

granego przez Polskę), ludność zamieszkująca go nie 

została wysiedlona (wysiedlone zostały zachodnie po-

wiaty województwa i miasta). I mógłbyś czytelniku po-

wiedzieć, że są to więc Polacy – i w jakiś sposób może 

miałbyś rację (po II wojnie światowej liczbę Niemców 

na Górnym Śląsku szacowano na zaledwie 28 tysięcy), 

jednak nic tu nie jest proste. Po wojnie rodzimi miesz-

kańcy Śląska zawiedli się państwem polskim. Czemu – 

przedstawię do rozważenia jedną tabelę i wykres: 

 

Ryc. 3. Wykres przedstawiający wyniki ankiety przeprowa-

dzonej wśród członków mniejszości niemieckiej 

Źródło: opracowanie własne (na podstawie Berlińska 2011) 

Ryc. 1. Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy 

XIX wieku do II wojny światowej, Berlińska 2004 

Ryc. 2. Rozmieszczenie mniejszości niemieckiej w roku 

2002 według gmin. (wikipedia.com) 
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Traktowanie województwa opolskiego jako terenu 

mniej ważnego podczas rozdzielania środków inwesty-

cyjnych (zwłaszcza świeżo po wojnie) czy przymusowe 

zmiany nazwisk (np. mojej babci z Scherbart na Szczer-

bak) to łagodne przykłady nienajlepszego traktowania 

tego regionu i jego mieszkańców. Poważniejszymi była 

dyskryminacja ze względu na używanie gwary śląskiej 

czy języka niemieckiego, a najpoważniejszym Tragedia 

Górnośląska – powojenna  wywózka Niemców i Śląza-

ków do pracy w obozach w Polsce i Donbasie (według 

prof. Kochnowskiego nawet 200 tysięcy osób). Znaczna 

część z nich nie była w żaden sposób powiązana z hitle-

rowską władzą, a mimo to nigdy nie wróciła do domów. 

Liczne były kiedyś także animozje pomiędzy ludnością 

miejscową i ludnością przesiedloną po wojnie z terenów 

dzisiejszej Ukrainy, która otrzymała na własność nieru-

chomości dawnych sąsiadów ludzi mieszkających na 

Śląsku. Reakcją na tą sytuację było odwrócenie się od 

państwa polskiego (kiedyś przecież oczekiwanego) 

i traktowanie go jako wroga. Na początku 

„niemieckość” nie była sformalizowana – ludność, któ-

ra zaczęła określać się jako Niemcy, nie podejmowała 

większej aktywności (natomiast często wyjeżdżała do 

Niemiec w  akcji łączenia rodzin). Dopiero jesienią 

1988 roku (czyli w okresie osłabienia już władzy komu-

nistycznej) zwołano zebranie na którym postanowiono 

założyć TSKN (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim). W krótkim czasie ze-

brano 250.000 podpisów i w czerwcu 1989r. złożono 

wniosek o rejestrację TSKN w Sądzie Rejonowym 

w Opolu.  

Z tego w jaki sposób wykształciła się grupa osób dekla-

rujących się jako Niemcy wynika nie tylko to,  

że zamieszkuje ona głównie obszary wiejskie na wscho-

dzie i południu województwa, ale także to, że tożsa-

mość tej grupy jest rozmyta. Przedstawiona tabela obra-

zuje procentowy udział osób deklarujących przynależ-

ność do danej grupy narodowo-etnicznej w gminie 

Chrząstowice (badania własne): 

Wyraźnie widać, że wielu osobom w województwie 

opolskim trudno jest zdefiniować własną przynależność 

narodowo etniczną (ta sama ankieta wykazała, że 42% 

ankietowanych ma lub może mieć niemieckie doku-

menty tożsamości, czego nie widać w deklarowanej 

tożsamości). 

Po przebrnięciu przez pochodzenie mniejszości chciał-

bym szybciutko odpowiedzieć na (niewypowiedziane 

do mnie przez nikogo do mnie oprócz mnie) pytanie – 

i co z tego, że jest ta mniejszość wynika? (Oprócz słyn-

nych dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, 

które w sumie czasami naprawdę odrobinę zmieniają 

rzeczywistość i nawyki ludności – ja np. wolę powie-

dzieć, że jadę do Dembiohammer niż do Dębskiej Kuź-

ni, jakoś tak lepiej mi brzmi :P) 

Wynika to, że ma swoją reprezentację w sejmie 

(Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej – wcale 

nie jest przypisane miejsce w sejmie dla mniejszości 

niemieckiej, tylko jest możliwość dostania się do niego 

Tab. 2. Deklarowana tożsamość narodowo-etniczna miesz-

kańców gminy Chrząstowice. 

Deklarowana tożsamość 
Udział procento-

wy 

polska 47,92% 

śląska 26,39% 

niemiecka 0,69% 

polsko-śląska 10,42% 

polsko-niemiecka 2,78% 

śląsko-niemiecka 6,94% 

polsko-śląsko-niemiecka 4,17% 

inne 0,69% 

polska (łączona z cząstkowych) 65,28% 

niemiecka (łączona z cząstkowych) 14,58% 

śląska (łączona z cząstkowych) 47,92% 

Źródło: opracowanie własne  

Rok 
Nakłady inwestycyjne na mieszkańca w zł 

woj. opolskie kraj 

1950 969 1556 

1955 2141 2408 

1960 3036 3394 

1965 4080 4469 

1970 5801 6615 

1975 17222 15800 

1983 35975, nowe ceny 31600, nowe ceny 

1991 2889,5 2839,9 

1993 11064,3 nowe ceny 6426,6, nowe ceny 

1994 1552 879 

1995 2458 1222 

Tab. 1. Nakłady inwstycyjne w woj. opolskim i w kraju 

w latach 1950-1995  

Źródło: opracowanie własne (na podstawie Berlińska 2011) 
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bez przekraczania progu wyborczego), która to swego 

czasu liczyła 7 posłów, a obecnie utrzymuje się stabil-

nie na poziomie jednego posła (choć wynik wyborczy 

potrafi być imponujący – tu  ryc. 3 przedstawiająca po-

parcie dla KW Mniejszości Niemieckiej w roku 2007  

w poszczególnych gminach). 

TSKN i jego 330 terenowych kół  (DFK – Deutscher 

Freundschaftskreis – Niemieckie Koło Przyjaźni) orga-

nizują liczne projekty związane z pielęgnowaniem nie-

mieckiej kultury na Śląsku. Na szczeblu wojewódzkim 

są to na przykład Dni Kultury Niemieckiej, konkursy 

języka niemieckiego, konkursy piosenki czy recytacji 

oraz koordynowanie nauczania języka niemieckiego dla 

około 40 000 osób, głównie dzieci. Na szczeblu lokal-

nym są to festyny, wycieczki do krajów niemieckoję-

zycznych, nawiązywanie współpracy i partnerstwa 

z gminami w Niemczech oraz koła konwersacji w języ-

ku niemieckim. Funkcjonują ponadto „Msze w języku 

serca”, podczas których liturgia sprawowana jest w ję-

zyku niemieckim. Głównym ośrodkiem religijnym 

Niemców w województwie opolskim jest Góra Św. An-

ny, do którego to sanktuarium odbywają się liczne piel-

grzymki. Ponadto znacznie wyższe niż w reszcie kraju 

jest zainteresowanie piłką nożną i województwo opol-

skie, a zwłaszcza powiaty na wschodzie województwa, 

charakteryzują się najwyższa liczbą klubów piłkarskich 

na 10 000 mieszkańców. 

Mniejszość niemiecka  kultywuje także wiele różnych 

tradycji (często przenikających się ze śląskimi), nie bę-

dę ich tutaj szczegółowo opisywał, tylko pokrótce wy-

mienię te bardzo często praktykowane. Są to: poltera-

bend – przedweselna impreza dla całej wioski, połączo-

na z przebieraniem się i zwyczajowym śmieceniem na 

podwórzu pani młodej, które to śmieci trzeba posprzą-

tać w celu zapewnienia sobie szczęście; rosnemontag – 

zabawa karnawałowa w ostatni poniedziałek przed Śro-

dą Popielcową; wodzenie bera – przejście przez wieś 

grupy przebierańców z także przebieranym niedźwie-

dziem i inscenizowane zabicie go, podczas tego przej-

ścia najczęściej zbiórka na lokalny klub sportowy czy 

OSP; otoczka wokół Wielkanocy – klekotanie zamiast 

dzwonów, malowanie i kroszenie (wyskrobywanie 

wzorów) jajek, palenie żuru i Judasza. Często są także 

organizowane Oktoberfesty czy strefy kibica podczas 

meczów reprezentacji Niemiec (w gminie Chrząstowice 

największa poza Niemcami, gromadząca podczas im-

prez mistrzowskich ponad 1500 osób).  

Jednak wszystkie powyższe rzeczy bledną przy jednym: 

przy migracjach do Niemiec i innych krajów niemiec-

kojęzycznych. Jak już wspomniałem zaczęły się w XIX 

wieku. Jednak to po drugiej wojnie światowej  nabrały 

największej intensywności. W początkowym okresie 

dominowały motywacje pozaekonomiczne, jednak ustą-

piły one zarobkowemu celowi wyjazdów. W drugiej 

połowie XX wieku województwo opolskie charaktery-

zowało się największym w kraju natężeniem emigracji 

stałej w całym kraju (Jończy 2015). W okresie od 1951 

do 2010 województwo opolskie opuściło 320 tysięcy 

osób (co przewyższyło przyrost naturalny w tym czasie) 

(Rauziński 2012). W latach 1950-1990 migracje miały 

raczej charakter stały (warto wspomnieć, że mieszkańcy 

Śląska, jako nieliczny mogli wtedy migrować na za-

chód ze względu na uwarunkowania prawne ich doty-

czące – dokładniej osób z niemieckim dokumentami 

tożsamości lub prawem do nich), od 1990 dominują 

migracje o charakterze czasowym – mieszkańcy woje-

wództwa wyjeżdżają za granicę, aby żyć za zarobione 

pieniądze w Polsce – często spotykane są wyjazdy 

trwające od niedzieli do piątku, z cotygodniowym po-

wrotem do domu. Wyjazdy dłuższe niż dwa miesiące są 

rzadko spotykane. To jak ważne były (i są) wyjazdy 

czasowe niech pokaże fragment mojej pracy licencjac-

kiej: „W szczytowym okresie (lata 2003-2004) za grani-

cą pracowało około 60 tysięcy osób pochodzenia auto-

chtonicznego, co stanowiło jedną czwartą populacji 

i połowę pracujących autochtonów (Jończy 2011)”. Ro-

bi wrażenie. Przynajmniej na mnie. W związku z tymi 

wyjazdami występuje wiele problemów takich jak np. 

„eurosieroctwo”, czyli wychowywanie się dzieci w sta-

łym braku kontaktu z rodzicami pracującymi za granicą, 

czy też problemy z depopulacją regionu. Innym efektem 

łatwości (kiedyś prawnej, teraz głownie językowej 

i wynikającej z wyrobionych znajomości) wyjazdów za 

Ryc. 3. Wynik wyborczy KW Mniejszość Niemiecka w roku 

2007 

Źródło: Wikipedia.com  
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granicę było obieranie ścieżki zawodowej. Rycina obok 

(ryc. 4) przedstawia udział ludności o wykształceniu 

zawodowym (często wybieranym przez potencjalnych 

migrantów, jako dającym szybie, pewne zatrudnienie za 

granicą) w gminach województwa opolskiego. Następ-

na rycina (ryc. 5) przedstawia poziom bezrobocia 

w gminach województwa opolskiego w 1998 roku, czy-

li jeszcze w czasach, gdy łatwość migrowania miała 

tylko mniejszość niemiecka. Pozostawiam te ryciny do 

rozwagi i porównania do mapy z udziałem mniejszości 

niemieckiej. 

Innym skutkiem migracji jest to, że nie da się doliczyć 

mieszkańców tego województwa – wg badań R. Jończe-

go z roku 2006, w obszarach zamieszkałych przez auto-

chtonów liczba mieszkańców jest o 20% niższa niż wy-

nika z danych, ze względu na niewykonywanie wymel-

dowania. Pozytywnymi skutkami migracji są – względ-

ne bogactwo regionu mimo braku własnego dobrze roz-

budowanego rynku pracy oraz wiedza i doświadczenia 

nabyte przez migrantów.  

Mam nadzieję, że tym artykułem przybliżyłem co nieco 

sytuację mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim 

czytelnikom Globusika.  

Wasz, Wacek 
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Ryc. 4. Ludność z wykształceniem zawodowym w gminach 

województwa opolskiego w 2002 roku.  

Źródło: Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec 

w latach 1989-2005. Aspekty demograficzne, społeczne 

i ekonomiczne. Rostropowicz 2007. 

Ryc. 5. stopa bezrobocia w gminach województwa opolskie-

go w 1998 roku. 

Źródło: Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec 

w latach 1989-2005. Aspekty demograficzne, społeczne 

i ekonomiczne. Rostropowicz 2007 
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Na straży Globusika 

Człowiek Excel & Fat Stat  

Zapada zmrok, Kampus pogrąża się w mgle, gdy wszy-

scy studenci już smacznie śpią, tylko dwaj śmiałkowie 

czuwają. To my – Człowiek-Excel wraz z pomocnikiem 

Fat Statem – patrolujemy archiwa, analizujemy zdję-

cia,  obserwujemy wszystkich i wszystko w poszukiwa-

niu ciekawych statystyk. Wszystko po to aby móc je 

wrzucić do Excela. Tym razem wpadliśmy na trop nie-

zmiernie interesujący – na samego „Globusika” – przea-

nalizowaliśmy ile stron miał w poszczególnych nume-

rach. 

Ogólne podsumowanie lat powstawania Globusika (od 

1988r.) wygląda następująco. Do tej pory (łącznie z tym 

wydaniem) ukazało się 121 numerów o łącznej liczbie 

stron wynoszącej 1444. Jest to wynik bardzo dobry bio-

rąc pod uwagę to, że zdarzyły się lata, w których nie 

wyszedł żaden Globusik. 

Jak tak spojrzeć na zestawienie wszystkich lat z uśred-

nieniem miesięcy to można wysnuć wniosek – Globusik 

nie powstaje, gdy zbliża się sesja. A w obfitości mie-

sięcznej zauważyć można dwa maksima - jedno zimowe 

(listopad-grudzień), drugie wiosenne (marzec-

kwiecień). 

Ale wróćmy do początku. Pierwsze dwa globusiki uka-

zały się w grudniu 1988r., pierwszy miał 8, a drugi 

4  trony. Te dwie wartości powtarzały się przez szesna-

ście numerów aż do kwietnia 1990r. kiedy ukazał się 

pierwszy Globusik „wycieczkowy”. Od tego właśnie 

roku zaczęły się lata grube naszego pisma, gdzie sym-

patycy KGUJ mogli przeczytać 140 stron od 1991r., 

w 1992 – 112, a w 1993r. 104 stronice. 

Po tym okresie bogatym w numery i strony nastąpił ma-

ło chwalebny okres nieregularnika geograficznego. 

Przez okres ośmiu lat nie została nawet osiągnięta poło-

wa wyniku z roku 1990 (wydano łącznie 36 stron, 

a  w  samym 1990r. aż 88). 

Jednak w 2002 roku  Pismo Koła Geografów podniosło 

się z kolan, otrzepało kurz z okładek i w dwóch nume-

rach zapisane zostały 22 strony. W następnym roku 

znów wydano mniej, bo 16 ale to tylko taka zmyłka, 

żeby nikt nie dostał szoku. 

Później było już tylko lepiej, gdyż do 2014r. nie scho-

dzono poniżej 52 stron na rok. Wyjątek tutaj stanowi 

rok 2007, w którym ukazało się 24 stron. Jednak nikt 

nie wie lub nie chce wiedzieć co się wtedy z Globusi-

kiem działo. 

Lata 2015 i 2016 to również obfite lata, ale mniej obfite 

niż 8 poprzednich (no dobra 7 bo bez 2007). 

Kończąc – pragniemy ogłosić, że wydając ten numer 

osiągnęliśmy wynik 96 stron w roku, co oznacza, że jest 

to czwarty pod względem objętości rok wśród Globusi-

ków. Ostatni bardziej zasobny w strony był rok 1993. 

Na dziś już koniec. Człowiek-Excel oraz jego kompan 

Fat Stat ruszają niezauważeni na podbój nowych staty-

styk, wierszy i kolumn. 

Ryc. 1. Suma stron przypadająca przypadająca na miesiące 

od 1988 r. 

Źródło: opracowanie własne 

Ryc. 2. Liczba stron przypadająca na każdy rok od 2002 r. 

Źródło: opracowanie własne 
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Osły, zasieki i kasyna – kraj, którego nie ma  

Grzegorz I Smułek 

Wieczór, gorący letni dzień, wybrzeże Morza Śród-

ziemnego. Siedzisz na plaży popijając nie do końca go-

towe jeszcze do spożycia wino. Wiatr sypie piach do 

oczu. Dziewczyna poznana we wsi spaceruje po plaży 

stawiając lekko mokre stopy na wystających z piasku 

kamieniach. Wszystko wydaje się być normalne; jak 

każdy kolejny dzień na wyspie ogarniętej zwaśnionymi 

historiami Greków i Turków. Jednak tym razem szum 

wysokich fal przerywa głuchy, lekko metaliczny dźwięk 

– barka desantowa uderza o wybrzeże. 20 lipca 1974 

roku. Tureckie wojska rozpoczynają okupację północ-

nej części Cypru.  

Czasem gdy łapiesz okazję tanich lotów, kierunek staje 

się drugorzędny. Wystarczy, że gdzieś Cię nie było – 

kolejna flaga rysowana w zeszycie pod nazwą „moje 

kraje” jest warta 120 tureckich lir co daje mniej więcej 

tyle samo złotówek. 

Towarzysz podróży może dać Ci przygodę życia albo 

odliczanie kolejnych dni do powrotu. Ale co może dać 

tydzień z Tunezyjczykiem o fryzurze niczym zdjętej z 

głowy Jimmiego Hendrixa, na lądzie pełnym sił pokojo-

wych ONZ z Tunezyjczykiem? 

Podczas gdy w Polsce klasyczny obywatel stuka się 

swoimi jajami nad wielkanocnym barankiem, my lądu-

jemy na głównym lotnisku Cypru Północnego, które 

znajduje kilkanaście kilometrów na wschód od Nikozji 

(czy raczej Lefkoszy). Pierwsze wrażenia – nieosiągal-

ne dla naszego budżetu limuzyny stojące przed marnej 

jakości terminalem, czekające na chcących spieniężyć 

(czy może wyprać) swoje pieniądze Turków, którzy 

właśnie po to lecieli 2 godziny z kontynentu. 

Jedziemy jak najdalej na zachód. Rozwalona wioska. 

Budka z kebabem w niej się znajdująca, jeszcze nieo-

garnięta przed sezonem. Ostra papryczka i Ayran 

(turecki kefir) dają nam siłę dotrzeć do starego rzym-

skiego amfiteatru. Niestety ciekawsza jest obecność 

argentyńskich żołnierzy z ONZ – amfiteatr mimo ame-

rykańskich środków finansowych na rozwój kultury stoi 

w lekkiej ruinie. Mejdi (czyt. Meżdi) mój północnoafry-

kański kompan przywiązywał większą uwagę do swojej 

fryzury niż do kościołów, amfiteatrów czy skansenów i 

nie miał większych sugestii co do planu podróży – miał 

za to nosa do dobrych lokali. Czasem wydaje mi się, że 

niższa cena piwa, w stosunku do innych napojów - jak 

kawa czy sok, sprawiła, że Północny Cypr stał się bar-

dziej dźwięczny i kolorowy. W dużej sali z mandolini-

stą i gitarzystą było jeszcze dwóch lokalnych dziadków, 

którzy tańcami wzbogacili nasz wieczór prezentując 

swoją kulturę. Barman zasypiał za to na barze, a obok 

niego uśmiechał się polski Sobieski 0,5l.  

Czym się różni Cypr Północny od Turcji? Właściwie 

oba miejsca wydają się bardzo podobne, ale dzięki moż-

liwościom językowym mojego przyjaciela takie wraże-

nie szybko uległo zmianie. Były kapitan żeglugi wiel-

kiej, obecnie serwujący Kebab w małym miasteczku 

Guzelyurt, uświadamia nam że 90 % turystów stanowią 

mieszkańcy Wielkiej Brytanii, bo przecież kiedyś to 

była ich kolonia, a co za tym idzie brytyjski funt jest 

jedną z trzech walut na wyspie. Pewien młody chłopak 

żali się nam że to męczące ciągle przeliczać tureckie 
Fot. 1. Mur na granicy (G. Smułek) 

Fot. 2. Kościół zapomniany przez Boga i ludzi (G. Smułek) 
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liry na euro, a euro na funty. Za uczelnie wpieraną 

przez Unię płaci w euro, za produkty w sklepie w turec-

kich lirach - a za mieszkanie w brytyjskich funtach, bo 

właścicielami są jeszcze wyspiarze z północy. 

Wyspę można bardzo szybko objechać nawet autosto-

pem – trzeba tylko stanąć po dobrej stronie drogi, bo 

kolonizatorzy pozostawili po sobie przecież nie tylko 

walutę ale i lewostronny styl jazdy. Piękne miasto Gir-

ne, oprócz zamku, którego właścicielami byli chyba 

wszyscy od Krzyżowców po Osmanów, zachwyca jesz-

cze innymi budowlami – rozciągającymi się wzdłuż 

szerokiego wybrzeża kasynami. Tu przelewa się niele-

galny pieniądz- do i z Turcji – bo jeśli kraju nie akcep-

tuje nikt oprócz właśnie Turków to przecież kto kontro-

luje nieistniejący pieniądz w nieistniejącym kraju? 

Próbowałem przetłumaczyć Mejdiemu żarty i teksty z 

„Seksmisji” ale Tunezyjski mózg o poranku przeżarty 

kawą wypełnioną 7 łyżeczkami cukru nie ogarniał tek-

stu „Na wschód – tam musi być jakaś cywilizacja”. 

Wschód wyspy zwieńczony jest łyżeczką bez cukru – 

półwyspem Karpaz. Pragnienie gasi nam kierowca, któ-

ry razem z nami wypija importowane piwo – Cypr pół-

nocny, jak powiedział - nie umie wyprodukować nawet 

obieraczki do warzyw, wszystko jest importowane  - 

głównie z Turcji. No ale cóż - ten import przyciąga też 

kontynentalnych Turków na wyspę – alkohol jest tu 

prawie 3 razy tańszy niż u nich. Jeśli ktoś szuka końca 

końców świata, to półwysep Karpaz może dać mu pe-

wien tego przedsmak. Starszy Pan na osiołku, a potem 

najnowszy SuV w którym siedzi winiarz – amator w 

podróży do osamotnionej działki, gdzie częstuje nas 

swoim czerwonym specjałem. Dalej już tylko „złota 

plaża”, która naprawdę jest złota i aż po horyzont bez-

ludna. Siedząc na plaży gdzieś w oddali brzeg Syrii, 

Izraela i wielkie statki kursujące na zachód. Idylliczny 

obraz kończy się tej pięknej niedzieli Wielkiej Nocy na 

przyczepie traktora wraz z osiołkiem, któremu tak jak 

nam nie podobały się wbijające w tyłek kamienne ce-

gły, na których siedzieliśmy. 

Zniszczone greckie kolumny w Salaminie, zamek Otella 

i pół katedra – pół meczet w Famaguście, wzmagają 

ciekawość co tu się kiedyś wydarzyło. Może niedługo 

przyjdzie kolejny właściciel wyspy?  

Stolica kojarzy się z wielkim miastem, albo przynajm-

niej z siedzibą wszelkich oficjalnych urzędów – Niko-

zja, lub po Turecku Lefkosza, przypomina raczej pro-

wincjonalne miasteczko, z starymi budynkami różnego 

stylu w swoim centrum i ciągiem sklepów i warsztatów 

na obrzeżach. Tu przez sam środek miasta biegnie cał-

kiem wyraźna jak na nieistniejącą granica z Cyprem 

Południowym – tym prawdziwym. Między jednym 

sklepem z pamiątkami a drugim położonym 20 metrów 

dalej budka ze strażnikami i drut kolczasty. Można 

przechodzić na określony czas na drugą stronę, my jed-

nak skupiamy się na samej granicy. Nie można robić 

zdjęć, ale kto tego pilnuje? Ulice puste, czasem dziecko 

na rozkładającym się rowerze. Niedokończone samo-

chody w zardzewiałych warsztatach. Domy jak po akcji 

wypędzenia. A jeśli przestrzeń – to stara wieżyczka 

ONZ, która jak Don Kichot – walczy z czasem jak z 

wiatrakami. Osamotniona przypomina, że może się 

jeszcze kiedyś przydać, bo dawne waśnie mogą odżyć, 

mimo że każdego już zmęczyły.  

Czegoś nie ma, a jednak jest. Coś stoi ale właściwie 

tego nie ma. Wyspa kojarzy się z rajskimi wakacjami – 

zapewne tak jest na południowej stronie, ale tam cią-

gnęło mniej. Północ jest bardziej dzika, nieuporządko-

wana. Mimo, że brak osobistego doświadczenia to wi-

dać już to stojąc na granicy w Lefkoszy. Cypr Północny 

walczy o istnienie, ale chyba tak jak samotna wieża 

ONZ, walczy, stojąc w miejscu. 

Warto pojechać i zobaczyć, próbować zrozumieć, najle-

piej na obie części – ktoś powiedział nam, że mieszkań-

cy są daleko od polityk, walk o niepodległość czy nego-

cjacji – poróżniono ich na wiele sposobów, nawet pró-

bowali mieć różny czas i wprowadzić na północy inną 

strefę. „Po co nam to – mówił kapitan - wszystko jest 

inne, ale przynajmniej czas mamy ten sam”. Ciekawe 

czy przyjdzie jednak dla Cypru Północnego inny czas. 

 

Fot. 3. Pan Kapitan - mój przyjaciel i tłumacz oraz pies, któ-

rego nie znam (G. Smułek) 
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Co to są HydroBieszczady? 

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca  

W poprzednim numerze Globusika ukazał się tekst pokrótce relacjonujący tegoroczne Hydrobieszczady.  Wydarzenie to wyda-

wałoby się, jest znane każdemu „wyjadaczowi” Koła i bywalcowi instytutowych korytarzy... A jednak okazuje się, że nieko-

niecznie... 

Do napisania niniejszego wyjaśnienia zainspirowało 

mnie (kolejne już w ostatnich latach) spotkanie z Nie-

znanym Studentem (tj. mnie osobiście nieznanym), któ-

ry zaczepiwszy mnie (podkreślmy: bardzo grzecznie 

zaczepiwszy) na korytarzu Instytutu wypytywał, co to 

jest za kurs „jakieś hydrobieszczady”, i dlaczego go nie 

widać w USOSie. 

W 2007 roku, razem z Januszem Siwkiem, postanowili-

śmy zorganizować obóz naukowy; oczywiście hydrolo-

giczny. Chcieliśmy choć trochę wyjść poza szkolny 

schemat kontaktu ze studentami i – jednocześnie – 

chcieliśmy rozpocząć jakieś ciekawe, nowe i realne ba-

dania naukowe w interesującym nas terenie. Szybko 

uzgodniliśmy, że tym interesującym terenem mogłyby 

być Bieszczady, które obaj nieźle znaliśmy i lubiliśmy 

[a teraz znamy może nawet trochę lepiej – i nadal lubi-

my]. Przy bardzo życzliwym poparciu oraz skromnym 

wsparciu materialnym ówczesnej Dyrekcji IGiGP oraz 

po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Bieszczadzkiego Par-

ku Narodowego zorganizowany został obóz w Wołosa-

tem. Było nas 13 osób: JS i BRz oraz studenci. W obo-

zie uczestniczył także nasz kolega, hydrogeolog z Uni-

wersytetu Wrocławskiego Sebastian Buczyński. Po 

dwóch dniach naprawdę intensywnych prac terenowych 

nastąpiło niestety potężne załamanie pogody, i wystąpi-

ły niemal ciągłe opady deszczu. Po kolejnych trzech 

dniach spędzonych w budynku, na grze w kalambury 

oraz w „państwa–miasta”, uznaliśmy się za pokonanych 

i zakończyliśmy obóz (w tym czasie panowała już regu-

larna powódź). 

I tak się zaczęło. Jeszcze tej samej jesieni zorganizowa-

liśmy dwa dodatkowe kilkudniowe wyjazdy, mające na 

celu dokończenie choćby minimalnego naukowego pro-

gramu, którym w owym czasie było rozpoznanie kreno-

logiczne zlewni Górnej Wołosatki. Wyniki badań tere-

nowych udało się szybko opublikować, i to w niezłych 

ogólnopolskich periodykach naukowych, m.in. w Prze-

glądzie Geologicznym i w Kwartalniku AGH Geologia 

(łącznie cztery artykuły). Autorami artykułów byli 

głównie studenci (z Janusza i moją pomocą). 

Właśnie wtedy, podczas pierwszego obozu i podczas 

prac naukowych prowadzonych po tym obozie zostały 

sformułowane (albo spontanicznie powstały) zasady 

obozów naukowych HydroBieszczady. Po pierwsze 

Fot. 1. Bieszczadzki wypoczynek (P.Szubert) 
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staramy się funkcjonować jako nieformalna koleżeńska 

grupa, a nawet grupa przyjaciół (siłą rzeczy – starszych 

i młodszych). Skoro razem pracujemy, uczymy się od 

siebie nawzajem (tak, tak, my wszyscy się uczymy), 

a nawet niejednokrotnie jemy niemalże z jednej miski, 

to byłoby dość śmieszne utrzymywanie formalnych 

form czy używanie stopni naukowych w rozmowach. 

Po drugie: piszemy i publikujemy. W zasadzie wszyst-

kie kierunki badań, obecnie obejmujące szerokie spek-

trum zagadnień hydrologicznych, hydrogeologiczno-

zasobowych, krenologicznych i geomorfologicznych, 

a ostatnio także klimatologicznych, już z góry są plano-

wane pod możliwość opublikowania wartościowych 

prac naukowych. Przestrzeganą skrupulatnie zasadą 

jest, że każdy uczestnik prac terenowych, o ile chce pi-

sać prace naukowe (i rzeczywiście w ich pisaniu bierze 

udział), to jest tych prac współautorem. Chodzi o to, że 

nie wszyscy uczestnicy obozów są zainteresowani pisa-

niem prac naukowych; niektórzy chcą tylko pracować 

w terenie. Taki wkład też jest oczywiście bardzo cenny. 

Obecnie grupa ma już spory dorobek naukowy. W 2011 

r. opublikowaliśmy książeczkę – monografię hydrologii 

Bieszczadów, pod redakcją naukową JS i BRz. Mono-

grafia ma jedenastu autorów, z czego dziewięciu to ów-

cześni studenci. Opublikowaliśmy też trzy prace 

w obiegu międzynarodowym (w czasopismach z tzw. 

„listy filadelfijskiej”) – i większość ich autorów stano-

wili studenci. Ponadto powstał cały szereg prac w pol-

skich czasopismach naukowych oraz liczne prezentacje 

konferencyjne. W ramach obozów powstała także jedna 

praca magisterska, a obecnie powstaje praca doktorska 

(co ważne – wsparta grantem, czyli państwową dotacją 

na badania naukowe, kierowanym przez Karolinę Mo-

stowik). Aktualnie kilka artykułów „się pisze”, a kilka 

innych „się przepycha” przez recenzje w czasopismach. 

Piszę o tym dlatego – oczywiście absolutnie nie chwa-

ląc się – żeby podkreślić, że ten nasz naukowy system 

„spółdzielniany” jakoś tam się sprawdza. 

Ale najbardziej o tym, że 

to wszystko się sprawdza, 

świadczy fakt, że w tym 

roku znowu 18 fanta-

stycznych, i entuzjastycz-

nie nastawionych osób na 

tydzień zamieszkało 

w Wołosatem i przemie-

rzało bieszczadzkie lasy 

i połoniny, mokło w mła-

kach i potokach. Znowu 

wieczorami brzęczała 

gitara i bulgotała pyszna 

bieszczadzka pulpa. Obóz 

HydroBieszczady odbył 

się już jedenasty raz (!!), 

w tym roku w cudownej 

wczesnojesiennej pogo-

dzie i przy intensywnym rykowisku jeleni. Zatem na 

dłuższą metę formuła obozów naukowych okazała się 

atrakcyjna; pomimo ciężkiej pracy przyciągają one co-

raz to nowe osoby – na miejsce poprzednich, które 

z różnych przyczyn nie mogą już uczestniczyć, ale 

z którymi na ogół utrzymujemy przyjacielskie kontakty. 

Z pierwszego składu z 2007 r. w tegorocznym obozie 

(oprócz JS i BRz) uczestniczyły Eliza Płaczkowska 

i Joanna Plenzler, wtedy studentki, teraz obie po dokto-

ratach (EP – geomorfolog, JP – hydrolog i badacz po-

larny). 

Z biegiem lat projekty się rozrastają. W terenie mamy 

zainstalowane sporo sprzętu pomiarowego, który trzeba 

serwisować i doglądać. Od kilku lat doszły nam więc 

krótkie „wyjazdy serwisowe” w Bieszczady o różnych 

porach roku, przy bardzo różnej aurze. Dane naukowe – 

często o unikalnym charakterze – płyną szerokim stru-

mieniem na twarde dyski i w chmurę. Jednak ja osobi-

ście, z upływem czasu, coraz bardziej doceniam już nie 

tyle naszą dość skuteczną „produkcję naukową”, ale 

przede wszystkim ciepłą i przyjacielską atmosferę pa-

nującą na wyjazdach, koleżeństwo i niewymuszoną 

życzliwość w grupie – w tym naszym powstałym od 

podstaw środowisku związanym z obozami naukowy-

mi. Od dawna ogromny wkład w organizację naszych 

przedsięwzięć, ale też w tę super atmosferę wnoszą Eli-

za Płaczkowska, Karolina Mostowik oraz Marta Kisiel. 

Sama zaś atmosfera to oczywiście zasługa wszystkich. 

Nazwa HydroBieszczady została niezbyt dawno wymy-

ślona na którymś z obozów (nie wiem nawet przez ko-

go) i spontanicznie się przyjęła. HydroBieszczady to nie 

jest kurs na zaliczenie. To czysta przyjemność. 

 

PS – zapraszamy wszystkich chętnych. Na obozy i na 

wyjazdy serwisowe. Zainteresowanych prosimy o kon-

takt. Wszystko opowiemy. Wytłumaczymy. Zachęcimy. 

Fot. 2.  Szlakiem połonin (P. Szubert) 
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Las – Bieszczady – Praca – Życie 
wywiad z Arkadiuszem Morawskim, leśniczym w Suchych Rzekach 

Piotr Szubert 

W wywiadzie zachowano oryginalną formę wypowiedzi 

Będzie to wywiad dla naszego pisma Koła Geogra-

fów – Globusika, więc może zacznijmy od początku. 

Mimo, że znaczna część z nas przyjeżdża tutaj na 

praktyki i kojarzy Pana, to jednak oczywiście nie 

wszyscy. Są też studenci ze specjalności społecznej, 

którzy Pana nie znają, więc może najpierw kilka 

słów o Panu – kim Pan jest, czym się Pan zajmuje, 

od kiedy Pan już tutaj mieszka? 

Nazywam się Arek Morawski i jestem z wykształcenia 

leśnikiem. Technikum leśne skończyłem w Zagnańsku, 

w województwie kujawskim – tam gdzie rośnie dąb 

Bartek. Przyjeżdżałem tutaj, w Bieszczady razem z har-

cerzami, na operacje Bieszczady 40 w latach 80. Tutaj 

poznałem leśników zarówno z Nadleśnictwa Stuposia-

ny, z Lutowiska, jak i z parku narodowego. Potem, po 

maturze pomyślałem, że zrobię chociaż staż i jak się 

domyślasz, po stażu zostałem, czyli już 28 lat. 

Od zawsze tutaj, w tym miejscu, w Suchych Rze-

kach? 

Nie. W Suchych Rzekach jestem od 96. roku. Wcze-

śniej mieszkałem 6 lat na Bereżkach, a jeszcze wcze-

śniej pół roku w hotelu na Mucznem. 

Jest Pan leśnikiem, czyli pracuje pan w Lasach Pań-

stwowych? 

Nie, ja pracuję w parku narodowym. To jest to samo 

ministerstwo, tylko troszeczkę inne działania. 

To znaczy, że jest Pan pracownikiem parku narodo-

wego? 

Tak, Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Właśnie – zawód leśnika nie kojarzy się zbytnio 

z parkami narodowymi W parkach narodowych nie 

prowadzi się chyba intensywnej gospodarki leśnej. 

Może mógłby Pan powiedzieć, jak to jest być leśni-

kiem w parku narodowym i czym rożni się Pana 

praca od pracy leśnika w lesie gospodarczym? 

Najprostsze będzie porównanie do zakładów pracy – 

lasy państwowe, nadleśnictwa, są tak naprawdę zakła-

dami produkcyjnymi, które zajmują się stricte produk-

cją drewna, materiału drzewnego, natomiast park naro-

dowym jest naturalnym muzeum, wiec ja tak naprawdę, 

chociaż mam wyksztalcenie leśne i bardzo mi to poma-

ga, to zajmuję się pracami związanymi z czynną ochro-

ną przyrody, związanymi w minimalnym stopniu, ale 

jednak mimo wszystko z przebudowa drzewostanów, 

które weszły w skład parku po kolejnych przyłącze-

niach, związanymi z zagospodarowaniem terenów po-

rolnych, które zarosły olchą szarą (która się tutaj bardzo 

szybko siała, jako gatunek lekkonasienny). Poza tym 

główną nasza funkcją, jako pracowników terenowych, 

jest turystyczne udostępnianie terenów parku wzdłuż 

szlaków, a także pomoc osobom prowadzącym badania 

na terenie parku, choćby w postaci herbaty. 

Wspomniał Pan o przebudowie drzewostanu. Czy od 

momentu kiedy zaczął pan pracę, czyli około 20 lat 

temu, zmieniło się dużo, czy stan jest taki jaki pan 

zastał? 

Na pewno sporo zmieniło się pod kątem takiego wcho-

dzenia w naturalny sposób, przekształcania się drzewo-

stanów w charakter puszczański, ponieważ ostatnie za-

biegi pielęgnacyjne, z wyjątkiem może tych dwóch od-

działów, które zostały jako rezerwat częściowy, to są 

cięcia z lat 80. i początku 90. A więc minęło już 30 lat, 

i w tej chwili, gdyby nie resztki jakie zostały z pniaków 

po ściętych bukach i jodłach, które są już w stanie grun-

towego rozkładu, to tak naprawdę niewprawne oko by 

nie stwierdziło, że człowiek kiedykolwiek tam gospoda-

rzył w tych lasach. To jest cecha charakterystyczna bar-

dzo bogatych siedlisk, a bieszczadzkie siedliska to gle-

by brunatne. W lasach liściastych górskich, które rosną 

na glebach brunatnych, bogatych w składniki pokarmo-

we, węglan wapnia, wszystko następuje bardzo szybko 

i w dużej ilości. 

Czyli wszystko jest tutaj dynamiczne? 

Bardzo!  

Mieszka Pan tutaj już od 20 lat. Czy może Pan po-

wiedzieć, że zna Pan już wszystko jak własną kie-

szeń, czy może jak idzie Pan do lasu to coś Pana cią-

gle zaskakuje? 

Stwierdzenie, że ktoś zna las, powiedzmy taki jak lasy 

bieszczadzkie, jak własną kieszeń jest zawsze trochę 

mylące, albo że tak powiem, wypowiedziane na wyrost. 

Las zawsze się zmienia i jest dynamiczny. Druga spra-

wa, że ten sam kompleks leśny naprawdę rożni się  
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w każdej porze roku, więc kiedykolwiek się tam poje-

dzie, zawsze jest cos nowego. Weźmy pod uwagę to, co 

się dzieje w przyrodzie, np. wiatry halne czy jakieś oki-

ście, które powodują, że drzewostan, który wcześniej 

był łatwo dostępny, w ciągu tygodnia staje się po prostu 

zawalony wiatrowałami i po prostu nie można go 

przejść . 

(red. wiatrował – drzewo wywrócone z korzeniami; 

wiatrołom – drzewo złamane na jakiejś wysokości pnia) 

Czy ze względu na miejsce w którym Pan mieszka 

zdarzyła się Panu jakaś ciekawa przygoda, spotkał 

Pan na przykład jakaś ciekawa osobę, której się Pan 

nie spodziewał spotkać? 

Tak! Tutaj na przykład kiedyś, kiedy w Suchych Rze-

kach mieszkało troszeczkę więcej osób, mieszkał też 

pan doktor Wojtek Śmietana, który od ponad 40 lat zaj-

muje się na tym terenie badaniami dużych drapieżni-

ków. Miał on do swojej dyspozycji wolontariusza ze 

Szwajcarii, pana Dawida Badstubera, przesympatyczne-

go chłopaka, który był bardzo zaangażowany w tropie-

nie wilków, spisywanie map przejścia, które potem da-

wały jasny obraz gdzie, w jakim czasie dana wataha się 

przemieszcza, jakie terytorium zajmuje, ile jest ofiar 

i tym podobne. Zbierał także próbki do badań genetycz-

nych i najśmieszniejszą rzeczą, jaka tutaj mogła się wy-

darzyć, był międzynarodowy wypadek drogowy. Była 

ostra zima i w tym czasie, kiedy tutaj był Dawid Szwaj-

car, przyjechali sobie na urlop angielscy policjanci land 

roverami. Zaspy były tak wielkie, że nie było widać 

w ogóle co jest z boku. Dawid wycofywał samochodem 

spod stacji terenowej, a policjanci przejeżdżali land 

roverami i doszło do stłuczki między Anglikami, 

a Szwajcarem. Możecie sobie wyobrazić jak wyglądała 

kłótnia w międzynarodowych językach – po angielsku 

i nie pamiętam dokładnie ilu języków Dawid używał, 

ale wiem, że angielski mieszał mu się w tych nerwach 

z francuskim, i nie wiem jakim... Flamandzkim? Jakim-

kolwiek innym, w każdym razie słowotwórstwo jakie 

tutaj leciało to było coś pięknego. 

I to wszystko w zimie, w Suchych Rzekach? 

I to wszystko w zimie w Suchych Rzekach – gdzie wte-

dy mieszkało 5 osób, 4 koty i 1 pies. W środku Biesz-

czadów... 

Czy obecnie spotyka Pan w tym miejscu wiele osób 

zimą? 

Nie. Z tego względu, że ten odcinek parku jeszcze jest 

mało uczęszczany, czego głównym powodem jest brak 

solidnej bazy noclegowej (na szczęście dla Parku Naro-

dowego) w Zatwarnicy i okolicach, a także kiepski stan 

drogi, która zniechęca wielu kierowców, żeby w ogóle 

tu przyjechać. Natomiast od drugiej strony masywu po-

Fot. 1.  Baza w Suchych Rzekach, już nieistniejąca w takim stanie z powodu 

przebudowy  

Źródło: noclegowo.bloog.pl 
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łoniny: od Smereka, od strony Wetliny, wsi Smerek czy 

Kalnicy jest bardzo dużo ośrodków wypoczynkowych, 

tam baza noclegowa liczy grubo ponad 1000 miejsc, 

więc w zimie bardzo popularne stały się taki rajdy ski-

turowe, łazikowanie z użyciem rakiet śnieżnych, a także 

piesze wycieczki, szczególnie w kierunku przełęczy 

Orłowicza, a dalej na Smerek. 

Zdarzają się dni, w których nie przychodzi tu żaden 

turysta? 

Oj nawet dłużej. Z racji pobytu tutaj, przez cały czas, 

w ramach obowiązków, obsługuję punkt kasowy, który 

jest, że tak powiem nierentowny. Z naszych wyliczeń, 

jak podliczamy cały rok, czyli sezon turystyczny (od 

weekendu majowego do 11 listopada) to średnia oscylu-

je miedzy 2,5 a 3,5 osoby na dobę, w przeciągu całego 

sezonu. Czyli jeżeli zdarzają się dni kiedy jest 30-40 

osób, to czasami zdarzają się całe tygodnie, że nie ma 

autentycznie nikogo, np. w okresie listopada, paździer-

nika, jeżeli jest zła pogoda albo w okresie maja 

i czerwca, kiedy wszyscy czekają na wakacje, żeby 

przyjechać tu z dziećmi.  

Właśnie, jesteśmy studentami, którzy na co dzień 

mieszkają w Krakowie, więc takie życie jak to tutaj 

wydaje się kompletnie egzotyczne.  Może mógłby 

Pan coś powiedzieć o różnicy pomiędzy życiem 

w większym mieście, a życiem w Suchych Rzekach, 

gdzie przebywa tylko parę osób. 

Ogólnie można powiedzieć, że życie w mieście tak na-

prawdę podyktowane jest spoglądaniem na zegarek. 

Wszystko jest podporządkowane z dokładnością do 1-2 

minut, chociażby odjazdy środków komunikacji miej-

skiej, prawda? Natomiast charakter pracy w tej części 

Bieszczadów, w Parku Narodowym, tak naprawdę moż-

na podzielić na sezonowy, bo z chwilą kiedy jest wio-

sna jest trochę więcej pracy. Główny nacisk kładziemy 

na okres letni, kiedy naprawdę jest duże zapotrzebowa-

nie na to, żebyśmy robili, byli widoczni, gdyż ludzie 

lepiej się czują, jeśli tylko widzą pracowników na szla-

kach turystycznych. Potem jak przychodzi późna jesień 

czy zima, kiedy ten ruch praktycznie zamiera, nasze 

działania, np. moje polegają głownie na tym, żeby tutaj 

być i ewentualnie komuś w czymś pomóc. No bo jeżeli 

ludzie zdecydują się na wyjście przy pięknej pogodzie 

i nagle przychodzi jakieś załamanie, czy to jest późna 

jesień czy zima, szybko się robi ciemno, często widocz-

ność spada do kilka metrów. Bardzo często zdarzają się 

pomyłki dokładnie o 180 stopni, czyli zamiast w tych 

nerwach, schodząc ze Smereka skręcić do Wetliny, 

skręcają w kierunku Suchych Rzek, no a tu kompletnie 

nie ma już nic, prawda? I wtedy trzeba coś z nimi zro-

bić, na pewno w pierwszej kolejności poczęstować her-

batą, to nie ulega wątpliwości. Także życie i praca 

w Bieszczadach. Tak naprawdę wszystko jest podzielo-

na na pory roku, a także dzień i noc bo wiadomo, że 

kiedy są dni krótsze pracownicy terenowi, leśnicy pra-

cują krócej, a kiedy są dłuższe pracują dłużej. W mie-

ście sami dokładnie wiecie, nie ma to najmniejszego 

znaczenia, gdyż jest dużo światła sztucznego i pracuje 

się dokładnie tyle ile potrzeba, czy to w biurze, czy 

w szkole, czy gdziekolwiek indziej. 

Jesteśmy w miejscu szczególnym – sam Pan wspomi-

nał o obserwacji dzikich zwierząt. Jak to z nimi wy-

gląda? Czy zdarza się Panu często spotykać te dzikie 

zwierzęta tutaj, w okolicy? Symbolem parku jest ryś, 

ale także niedźwiedź jest często kojarzony 

z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym – czy zdarza 

się Panu spotykać te zwierzęta blisko domu? 

To znaczy ja wam powiem tak, że jeśli chodzi o spoty-

kanie zwierząt to one są najczęściej widoczne wtedy, 

kiedy stoją blisko drogi, a więc jest to okres najczęściej 

zimowy. Natomiast w okresie, kiedy nie ma śniegu, to 

są tak gęste te wszystkie lasy i zarośla, że nawet jeżeli 

zwierzyna jest bardzo blisko nas, dokładnie kilkanaście 

czy kilkadziesiąt metrów od domu, a stoi nieruchomo, 

to i tak jej nie zauważymy. Ja ją mogę na przykład wy-

czuć, bo zwierzęta także pachną. Natomiast jest kwestia 

tego, że one widzą z daleka, znają to miejsce, wiedzą, 

że tutaj ludzie się kręcą, że tutaj nie ma żadnego właści-

wie zagrożenia z niczyjej strony. I jak po cichu, na wio-

snę czy latem, wyjdziemy przed dom i zajdziemy z tyłu, 

to widać że tu na łące, 50 metrów dalej, pasą się jelenie 

czy sarny, czasem dziki wyjdą. Natomiast jeśli chodzi 

o duże drapieżniki, to przyznam szczerze, że najwięcej 

obserwacji to jest w porze wieczornej. Kiedy się jedzie 

samochodem przez las, to często na drodze można spo-

tkać wilki. Bo rysia, przyznam szczerze, widziałem tyl-

ko raz – tutaj zaraz koło bramy parku. Trwało to może 

z półtorej sekundy i też z samochodu. A miśki, nie-

dźwiedzie, kręcą się tutaj coraz częściej. One wolą te 

miejsca, gdzie mają tak zwane pewne jedzenie, czyli są 

to albo kompostowniki na wsi, albo nie raz (trzeba 

przyznać, że nie jest to zbyt przemyślane), niektóre 

agroturystyki proponują w swojej ofercie fotografowa-

nie niedźwiedzi, które przychodzą niedaleko domu, 

gdzie specjalnie są wykładane jakieś resztki jedzenia 

czy padlina, jakieś mięso czy flaki. I niedźwiedzie po 

prostu tam maszerują, jak po swoje. Do tego sypa-

na  tam jest kukurydza. Zwierzęta wolą tam przebywać, 

ale to nie jest normalne i wydaje mi się także, że to jest 

mało rozsądne 
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A ma pan jakieś emocjonujące doświadczenia ze 

zwierzętami? 

Tak. Powiem wam ze zawsze zastanawiałem się, jak 

oglądałem z daleka parę razy niedźwiedzie, to one są 

takie fajne, spokojne, okrąglutkie, tłuściutkie, szczegól-

nie kiedy widzi się je jesienią. Świadomość, że one już 

się przyszykowały do snu zimowego tłumaczy ich wy-

gląd. Są bardzo błyszczące, bardzo ładnie wyglądają, 

bardzo tłuste, takie idące spokojnym krokiem. Nato-

miast ciężko pogodzić taki widok czy nawet wyobraże-

nie nasze o takim fajnym okrągłym misiu, z drapieżni-

kiem, który poluje. Prawda? Polowanie, wiadomo, jak 

patrzymy np. na kota, to wymaga refleksu i dużej szyb-

kości, która raczej z niedźwiedziem się nie kojarzy. 

Kiedyś miałem okazję zobaczyć co niedźwiedź potrafi, 

jeżeli chodzi o szybkość. Schodziłem z Roha, tam gdzie 

dzisiaj byliście, przez las i bardzo się spieszyłem, bo 

zapomniałem latarki i miałem tylko trochę światła 

w telefonie. Idąc dość szybko przez las, a jestem dosyć 

mało sprawny fizycznie, ze względu na  moja chorobę 

kręgosłupa, więc musiałem się bardzo skupić na tym 

żeby się nie przewrócić, usłyszałem takie mocne trza-

śniecie gałązki. To był listopadowy wieczór, było tak 

z -10 stopni, więc powietrze było takie jak kryształ. Ten 

strzał tej gałęzi aż zadzwonił mi w uszach, wiec wyha-

mowałem, obejrzałem się i w odległości około 20 m 

zobaczyłem 2 niedźwiedzie wielkości około 100 kg, 

które spokojnie sobie patrzyły na mnie, stojąc bez ru-

chu. Ja się też zatrzymałem. Przyznam, że za każdym 

razem, jak widziałem niedźwiedzia, to jest taki skok 

adrenaliny, jakby po prostu praktycznie serce  na chwilę 

stanęło. To duże wrażenie, to nie jest nasza kategoria 

wagowa. Popatrzyłem na te niedźwiedzie, i w końcu, 

jakby tak po paru sekundach, emocje opadły. Powie-

działem sobie pod nosem: „jakie wy jesteście śliczne” 

i misie stwierdziły w tym momencie, że czas uciekać. 

Wyobraźcie sobie od 0 do 40 w pół sekundy... Nie 

wiem czy nie przedłużyłem czasu. Jak nie raz na baj-

kach amerykańskich widać jak Kot Dżings tak zamiata 

łapami, takie kółka się robią dookoła niego, to dokład-

nie takie wrażenie miałem, bo te miśki wykonały takie 

3-4 potężne susy po kilka metrów, a potem to już był 

tylko galop. To wyglądało jak wystrzał z armaty, takie 

przyspieszenie to było. Więc zrozumiałe jest, że dla 

takiego niedźwiedzia, który poluje, powiedzmy na jele-

nia czy dzika z zasadzki, czyli sobie leży gdzieś w krza-

kach czy trawie przykucnięty i czeka aż podejdą zwie-

rzęta na odpowiednia odległość, ten start, dopadniecie 

go i uderzenie potężną łapą, które łamie kręgosłup, to 

jest kwestia sekundy. 

 

Może jeszcze na koniec zapytam Pana, jako wytraw-

nego mieszkańca Bieszczad, co by Pan poradził oso-

bie, która zastanawia się nad przeprowadzką w taki 

bardziej odludny region kraju? 

Przed wszystkim radziłbym zastanowić się nad tym, czy 

ona tego naprawdę chce i czy kiedyś już próbowała. 

Chociaż na dłuższy pobyt taki, zarezerwować czas że-

by, zobaczyć choćby jak jej psychika działa. Bo nie 

każdy dobrze znosi w samotności, powiedzmy, długie, 

listopadowe czy grudniowe wieczory w lesie. Natomiast 

jeżeli ktoś to lubi, ktoś to kocha i potrafi jakoś sobie ten 

czas zorganizować, to sądzę, że chyba wszyscy o tym 

wiemy, najczęstszym pytaniem jest zabezpieczenie eko-

nomiczne. Czyli czy będzie jakaś stała praca, czy bę-

dzie można tę prace wykonywać, powiedzmy, na odle-

głość, czytaj będzie dostęp do telefonu czy Internetu. 

Do takich rzeczy, które dzisiaj są właściwie podstawo-

we. Wiem, że wiele osób decyduje się dzisiaj opuścić 

duże aglomeracje miejskie i znaleźć sobie gdzieś ciche 

miejsce, bo po prostu nie dają rady, jeżeli chodzi o ten 

szybkościowy tryb życia, gdzie często rodziny nie znają 

się nawzajem, bo rodzice wychodzą wcześnie rano do 

pracy a wracają wieczorem i często przynoszą jeszcze 

tę pracę do domu. No a dzieciaki dorastają, że tak po-

wiem z boku, żyją swoim życiem. Włącznie z Interne-

tem, kolegami i innymi rzeczami. Taka przeprowadzka 

na pewno zmienia tryb życia, na 100% rodzina będzie 

spędzała więcej czasu ze sobą, bo tryb życia na odlu-

dziu gwarantuje, że będą razem w domu. 

I już zupełnie kończąc – czy jeżeli ktoś zdecydował 

się osiedlić, np. w Zatwarnicy Wetlinie czy uważa 

Pan, że zostałby przyjęty przez społeczność ? 

Jestem przekonany, że akurat może to zabrzmi dziwnie, 

ale społeczność tu nie ma za bardzo wiele do powiedze-

nia, bo sama jest napływowa. Po Akcji Wisła były tu 

pustostany, opuszczone tereny i wszyscy ludzie, którzy 

tutaj mieszkają w ten, czy inny sposób któregoś roku 

tutaj po prostu przyjechali. 95% ludzi po prostu nie jest 

stąd, więc to będzie kolejny sąsiad, który zdecydował 

się w takim odludnym miejscu (na razie), jak Bieszcza-

dy,  poszukać trochę spokoju, odsapnięcia i przeanalizo-

wać swoje życie pewnie. 

Myślę, że na tym zakończymy, Dziękuję Panu za 

rozmowę! 

Dziękuję ślicznie. 



22 grudzień 2017 

USA, czyli 3 miesiące w dżungli z betonu 

Maciej Siwka 

Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

myślałem o niej tak jak pewnie duża część z was – 

ogromny kraj, ogromne drogi, ogromne budynki, 

ogromne auta... ogromni ludzie. Byłem. Zobaczyłem. 

Potwierdzam. Ale pozwolicie, że jednak nie skończę na 

tym. Faktycznie pierwsze co pamiętam z pobytu w USA 

to wielkie, szerokie drogi, na których dominują wielkie 

SUVy. Ale ludzie już tacy ogromni nie są. Faktycznie 

jak już zdarza się osoba otyła, to jest ona bardzo, na-

prawdę bardzo otyła – ale pozostali nie różnią się prak-

tycznie niczym od Europejczyków (może dlatego, że 

duża część z nich ma po prostu europejskie korzenie). 

W wielu miejscach na nowojorskim Queensie jest jed-

nak odwrotnie – ludzie są mali, niscy nawet przy moim 

wzroście 1,71 m (red.), a to dlatego, że dużo jest tam 

osób z Ameryki Łacińskiej (stanowią one ok. 1/3 popu-

lacji NYC), które wzrostem nie grzeszą. 

Ale wracając do ogromnych rzeczy – budynków. Koja-

rzycie na pewno z fotografii, bądź filmów te wielgachne 

szklane biurowce wyrastające nagle na wyspie. Tak wy-

gląda właśnie Manhattan. Często bywało tak, że do-

słownie musiałem być prowadzony za rękę przez Ga-

brielę bo głowę miałem zadartą do góry i z niedowie-

rzaniem podziwiałem te cuda architektury. Tyle szkła, 

metalu, betonu – to się nie mieściło w mojej małej, pol-

skiej główce. Dzięki kilku znajomym miałem również 

okazję pojeździć windami w wieżowcach Manhattanu. 

I powiem wam, że nie jest łatwo liczyć tamtejsze piętra, 

bo w windach nie ma numerka 13. A dlaczego? Bo pe-

chowy! Ale to jest już inna kwestia. Kolejną 

z charakterystycznych cech ludzi tam mieszkających 

jest wiara w pecha i przesądy. Amerykanie faktycznie 

kochają swój kraj i np. Dzień Niepodległości czczą fa-

jerwerkami 

i wesołymi śpie-

wami hymnu. 

Jednak równie 

mocno uwiel-

biają teorie spi-

skowe. Miałem 

okazję podróżo-

wać z Queensu 

na Manhattan 

11 września. 

W USA i w No-

wym Jorku ten 

dzień jest do-

słownie prze-

klęty. Ludzie 

nie wiedzą, czy 

mogą sobie po-

zwolić na jaki-

kolwiek żart, 

służb jest znacz-

nie więcej niż 

w inne dni (a 

uwierzcie i tak 

jest ich niewiary-

godnie dużo). Po-

licja rewiduje losowo wybranych ludzi z tłumu, wszyst-

kie flagi na masztach są opuszczone do połowy, gazety 

i wiadomości od tygodni huczą tylko o dwóch wieżach 

i wydarzeniach sprzed 16 lat. Miasto i tak pędzi jak co 

dzień, ale w tym pędzie czuć niepokój. Amerykanie 

najbardziej boją się tego, że coś znów mogłoby wyda-

rzyć się akurat w ten dzień. 

W pozostałe dni jest raczej spokojnie (jeśli nie ogląda 

się wiadomości), chociaż są miejsca gdzie z człowie-

kiem z Polski wygrywają stereotypy. Takim miejscem 

między innymi jest metro (w Nowym Jorku subway) na 

Brooklynie. Niby człowiek lubi NBA i amerykański Fot. 1. Widok ze środka ulicy na Manhattanie  (M. Siwka) 

Fot. 2.  Rockefeller Plaza  (M. Siwka) 
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rap, niby jednym z ulubionych aktorów jest Samuel L. 

Jackson, a jednak jadąc linią metra L albo inną jadącą 

w czeluście Brooklynu, jako jedyny tak zwany „biały 

człowiek”, można poczuć się nieswojo. Jednak pomimo 

takich odczuć uważam, że metro nowojorskie jest po 

prostu magiczne. Zaczynając od stacji metra, na których 

zawsze jest pełno ulicznych muzyków (najwspanialsza 

jest stacja na 14th Street - Union Square, która jest jed-

ną z najbardziej znanych i uczęszczanych stacji na ca-

łym Manhattanie), na samych wagonach kończąc – by-

łem świadkiem kilku artystycznych przedstawień pod-

czas podróży metrem. Raz występowała grupa taneczna 

wykonująca szalone akrobacje na rurkach do trzymania, 

wykorzystu-

jąc przestrzeń 

od podłogi aż 

po sam sufit, 

innym razem 

występował 

zespół muzy-

ków grający 

na afrykań-

skich bęb-

nach, którzy 

nawoływali 

do uśmiecha-

nia się 

i czerpania 

radości z każ-

dego dnia. 

Chociaż No-

wy Jork koja-

rzy się głów-

nie z beto-

nem 

i drapaczami 

chmur, to jest 

tam również 

dużo przyrody. Razem z Gabrielą lubiliśmy przycho-

dzić do Central Parku i innych okolicznych skwerów. 

Dla mnie – żeby posiedzieć, dla Gabrieli – żeby pokar-

mić swoje wiewiórki. Właśnie wiewiórki! Tych gryzo-

ni, których przyjacielem nie jestem, bo są strasznie 

wścibskie i potrafią ludziom wskoczyć na spodnie żeby 

dostać jeść –  jest pełno. Są prawie oswojone i często 

lubią jeść prosto z ręki (choć moja próba karmienia 

skończyła się podrapaniem), ale to nie jedyne zwierzęta 

w tym wielkim mieście. Na najwyższych piętrach bu-

dynków gniazdują drapieżne pustułki  (Falco sparve-

rius), a nawet sokoły wędrowne (Falco peregrinus). 

Sam widziałem kiedyś w parku jastrzębia. Poza dra-

pieżnikami, występującymi w pobliżu wieżowców, du-

żo ptaków można znaleźć właśnie w największym 

z parków, czyli Central Parku. Tam po raz pierwszy 

w życiu widzieliśmy takie gatunki jak: modrosójka błę-

kitna (Cyanocitta cristata), epoletnik krasnoskrzydły 

(Agelaius phoeniceus), kardynał szkarłatny (Cardinalis 

cardinalis), czy drozd wędrowny (Turdus migratorius). 

Często widywaliśmy również znane nam z filmów tur-

kawki (Streptopelia turtur). Oczywiście znaleźliśmy 

również gołębie miejskie (Columba livia f. urbana) 

i wróble domowe (Passer domesticus), które wydawały 

się bardziej oswojone niż ich polscy kuzyni. Gabriela 

znalazła także piękny okaz ćmy księżycowej (Actias 

lunai). Oprócz wiewiórek, udało się nam spostrzec inne-

go ssaka. To sławny z wielu filmów szop pracz 

(Procyon lotor). 

Ciężko jest opisać wszystko co się widziało, zwłaszcza 

jeśli od powrotu minęło około 2 miesiące. Jeśli jednak 

tekst ten pozostawia wam pewien niedosyt opowieści 

zza Oceanu, to ja, jak również Gabriela Dąbek, opowie-

my wam więcej. Kończę typowo nowojorskim pożegna-

niem "Take care!". 

Fot. 3.  One World Trade Center  

(M. Siwka) 

Fot. 4.  Pozdrowienia! (M. Siwka) 
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Ankietowa analiza wakacyjna  

Maciej Siwka, Alicja Wieczorek 

W okolicach połowy września, za pomocą ankiety 

internetowej, przeprowadzone zostały badania do-

tyczące kierunków wakacyjnych wypraw członków 

i sympatyków Koła Geografów UJ. W kwestiona-

riuszu konieczne było zaznaczenie etapu studiów, 

na którym się było podczas tych wakacji. Istniały 

więc takie możliwości jak: wszystkie lata studiów, 

doktorant, absolwent i inny (sympatyk KGUJ nie-

związany z IGiGP lub pracownik IGiGP, ale absol-

went innego Instytutu). 

W badaniach udział wzięło 91 osób, które w sumie 

odwiedziły 35 krajów lub terytoriów (ryc.1). Naj-

częściej podróżowaliśmy po terenie Polski. Do naj-

dalszych podróży z pewnością należą wypady na 

Ziemię Ognistą (południowa Argentyna) i na Wy-

spy Heard i McDonalda (australijskie terytorium w 

południowej części Oceanu Indyjskiego, które we-

dług Wikipedii składa się z dwóch, niezamieszka-

nych wysp). Te dwa odległe miejsca odwiedziło 

3 mężczyzn, jeden z nich jest teraz na I roku SUM, 

a dwóch to sympatycy KGUJ niezwiązani z IGiGP. 

Z analizy wyników dowiedzieć się można wielu 

ciekawych rzeczy. Na przykład, wśród badanych 

chętniej podróżują mężczyźni (ryc. 2). Wybierają 

oni chętnie dalekie, zagraniczne wojaże (ryc. 3 i 4), 

ale znaczna część z nich podąża wedle powiedze-

nia „cudze chwalicie, swego nie znacie” i odkrywa 

piękne miejsca naszego kraju. Kobiety zaś wybie-

rają na swoje wakacje głównie ciepłe i słoneczne 

południe Europy. 

Z analizy danych (ryc. 5) dotyczących etapu stu-

diów, na którym znajdują się podróżujący, również 

płyną ciekawe wnioski. Osoby najchętniej oddają-

ce się wojażom to rozpoczynający I rok SUM-u – 

pewnie dlatego, że licencjat obroniony i zmartwie-

nia z głowy. Zaraz po nich jest III rok studiów, któ-

ry jeszcze o magisterce, a tym bardziej licencjacie 

nie myśli. Ostatnie miejsce na podium zajmują 

osoby na ostatnim roku studiów magisterskich – 

być może motywuje ich świadomość, że to mogą 

być ich ostatnie studenckie wakacje. 

 

Ryc. 1. Państwa i terytoria odwiedzone przez badanych podczas wakacji 2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
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Ryc. 2. Struktura płci podróżujących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankieto-

wych. 

Ryc. 4. Podróże badanych po świecie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 

Ryc. 3. Podróże badanych po Europie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych an-

kietowych 

Ryc. 5. Turyści według etapu studiów 

Źródło: Opracowanie własne na pod-

stawie danych ankietowych. 
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Inuicki horoskop noworoczny 

Wróżka Elżbieta „Ela” Krąż 

Panie przed kolejnym Balem Geogra-

fów, jak zwykle nie będą wiedziały 

w którą sukienkę się ubrać; Panów cze-

ka spełnienie marzeń bowiem na terenie 

IGiGP zamieszczą jednorękiego bandytę; ponadto Reni-

fery w końcu się opanują i będą jadły zdecydowanie 

mniej grochówki kiedy nadciągać będzie cyklon. 

Panie w nadchodzącym roku stwier -

dzą, że czas już obronić swoją pracę 

magisterską, a Panowie postanowią 

zamieszkać na wsi i zająć się chowem 

trzody chlewnej; Piżmowół zlituje się też nad wszystki-

mi desperatami i odblokuje kołowe drukarki z hasła, 

zorganizuje stałą strefę kibica na zbliżające się Mistrzo-

stwa Świata w piłce nożnej, a Derby Wydziału Geogra-

fii i Geologii zostaną nazwane jego imieniem. 

Panowie doczekają się licencji na Co-

rela i dostaną naszywkę EGEA z innym 

kolorem tła niż pomarańczowy; Panie 

dalej będą lubić ludzi i znów będą lide-

rem w kolejnej edycji szlachetnej paczki, a wiosną po 

raz kolejny doczekają się od swoich partnerów pło-

miennego wyznania miłości, tym razem wykutego 

w skale. 

Znów będzie zaskakiwać jak na koło-

wego czarnego konia przystało; Kryle 

wygrają główną nagrodę w Festiwalu 

Piosenki Geograficznej  gdzie zapre-

zentują swój autorski kołowy hymn by potem zaśpie-

wać go na kolejnej edycji Derbów Wydziału Geografii 

i Geologii. 

Czekają go wakacje w ino Wrocła-

wiu, gdzie postanowi zostać starostą do 

końca swoich studiów; potem wybierze 

się na Ukrainę, aby obejść rocznicę 

z miłością swojego życia. W drugiej połowie roku znaj-

dzie w końcu swojego Biboka i zacznie pisać blog zaty-

tułowany „Niezbędnik majsterkowicza”, który w pierw-

szym tygodniu zbierze ponad 1000 lajków. 

Panowie wydadzą swój pierwszy au-

torski tomik poezji, a ponadto wyruszą 

w pierwszą trasę koncertową ze swoim 

zespołem muzycznym Calcium. Panie 

założą swój salon kosmetyczny i fryzjerski na terenie 

kampusu z 50% zniżką na usługi dla wszystkich Koło-

wiczów i – rzecz jasna – Dziekanatu. 

 

Panie zaczną organizować w Kole 

regularne warsztaty robienia na drutach, 

a Panowie ze względu na wciąż wzra-

stające zapotrzebowanie na hosty założą 

hostel dla egeanów; Iglo skorzysta też ze swoich znajo-

mości z GOPR-em i na Dętki w nadchodzącym roku 

wybierze się samochodem. Gwiazdy mówią że ten rok 

będzie obfity w obrony licencjackie, a zwłaszcza te 

przez wiele lat wyczekiwane; niektórzy to nawet na 

studia doktoranckie pójdą! 

Otworzy sieć wypożyczalni sprzętu 

turystycznego w całej Polsce i otrzyma 

zlecenie na wykopanie i zbadanie kilku 

profili glebowych na terenie Kampusu. 

Jego Turniej Tenisa Stołowego o Złotą Śliwkę nabierze 

rozgłosu na cały Uniwersytet. Ponadto, gwiazdy prze-

widują, że niektóre kryle zgubią żądło i nie będą musia-

ły używać już łapki na muchy, gdyż w nadchodzącym 

roku zakochają się, a nawet wezmą ślub. 

Jak na harpunników przystało hajs 

o każdej porze roku będzie zgadzać się 

w ich portfelach; niektóre znów będą 

bez pary na letnich obozach kołowych, 

ale za to na Walentynki czeka ich kolejna edycja ser-

duszkowego spamu. 

Co tu dużo ukrywać, kochają jeść, ale 

w tym roku będą odmawiać sobie wielu 

przyjemności, a zwłaszcza swoich ulu-

bionych lodów ze względu na zakupio-

ny karnet na siłownię – efekty będzie widać już w lecie 

kiedy rozmiar XS zmieni się na XXXS; ze względu na 

wybrany temat pracy magisterskiej lodołamacze w nad-

chodzącym roku zostaną pokochane przez wszystkie 

bobry w Polsce. 

Niektórzy odnajdą swoje powołanie 

i postanowią zatrudnić się jako kelnerzy 

obsługujący coroczne Bale Geografów, 

inni znów zostaną propagatorem fo-

odsharingu na kampusie; pozostali obronią w końcu 

swoją pracę magisterską i doktorat. 

Zapomną o procesie i transparentach, 

bo w końcu polubią nowo wybudowaną 

Aleję Wawelską, a nawet będą tamtędy 

codziennie uczęszczać na zajęciach ma-

chając Paniom z dziekanatu; ponadto zorganizują tur-

nieje bierkowe na kołowych wyjazdach. Niektórym 

dorszom powiększy się rodzina :) 
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GEOGRAFIOŁY 

Kącik poezji Wacka 

Maciej Siwka 

„Na promotora” 

Rastry, wektory, 

punkt, poligony, 

wejdź na te tory, 

bądź pochwalony. 

Masz dużo czasu, 

drogi i pola, 

nie pomiń lasu, 

taka ma wola. 

Ja, Twój promotor, 

dwoję się, troję, 

daję Ci motor, 

Tyś dziecię moje. 

Wplotłeś w te znaki, 

mapę – swe dzieło, 

tekst byle jaki, 

skąd się to wzięło? 

Ręce opadły, 

oczy zeszkliły, 

tekst ten upadły, 

popraw mój miły. 

———————————— 

Wacek 

Siedem dni każdego 

Tygodnia 

Sześć egzaminów będzie w lutowej 

sesji 

Zima 

Pięć w ciągu pierwszego, drugiego 

i trzeciego 

Dnia 

Cztery analiz gonią mnie 

Terminy 

Trzy dziennie w styczniu mam snu 

Godziny 

Dwie naszykować muszę 

Prezentacje 

Jedną wyznaję zasadę 

Prokrastynację 

Maciej Siwka 

„Wierszosole” 

Ługowane gleby płowe. 

Umbrisole są brązowe. 

Kr iosole zamarznięte. 

Andosole wybuchnięte. 

Sołonczaki bardzo słone. 

Zaciekowe – oglejone. 

Mursz suszenia jest wynikiem. 

Urbisole są pod brukiem. 

Słone także są sołońce, 

I też pada na nie słońce. 

Edukacja bardzo ważna, 

Laby sprawa to poważna. 

Opis gleby moim życiem, 

Kiedyś znów to zobaczycie. 

———————————— 

Wacek 

„O Bryndzy i Bebaku” 

Chcą sprawdzić 

studentka i student pewien 

On czy licencjat, ona czy magisterka 

Mogą trwać lat 

siedem 

———————————— 

Wacek 

„Fraszka o Lili” 

Powiem wam  

(na uszko i w tajemnicy) 

Że zamienić wzgórze Tynieckie 

Na jezioro Genewskie 

Chodzi po głowie tej pannicy 

Epistuarium – Blues z delty Parsęty 

LIST OD M 

Mam dziś wykład, że tak powiem 

O lodowcach dziś się dowiesz 

Facje, płyty, Fizyczna Polski 

To Ja – Doktor Maciejowski 

Dawida twarz podobno mam, 

Słoneczny patrol mój jest gdzieś 

tam! 

Jestem młody, a nie stary 

Kolor bluzy zawsze szary 

Nie zadaję nigdy pytań 

Środowisku Oddziaływań 

Ja to lubię chodzić w gąszcze, 

Gdzie jesteście moje chrząszcze 

Przyszła sesja, czas oceny 

Hasselhofa mam wszak geny 

Czy to Odra, czy San dwa 

Nie, to Wojtek, czyli Ja 

Taki o, Doktor szalony 

Mam własne makroregiony 

Ty w wądole, on na górze 

a ja sobie siedzę w Jurze 

liczę lata krasu warstwom 

To już koniec „Szanowni Państwo” 

Powiem tylko to co wiesz 

Pisz Doktorat o czym chcesz 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... Okiem Redakcji 

… Szubi je tylko kabaczki 

… że Karo bielicuje zęby 

… Towarzystwo Płaskiej Ziemi ma zwolenników na 

całej kuli ziemskiej 

… Karolina Szczechosłowacka 

… Jacek pokazał Karo jak to jest "na Bebaka" 

… Bubak pokazywał Wacka (palcem) 

… Klaudia jest jak dąb -  przyrasta rocznie 

… Ela ma niezłe galony 

… Bebak dłużej pisze magisterkę niż była wegetarian-

ką 

… brzuch Szuwara jest jak jego doktorat - nie ma go 

… Wackowi odeszły wody w pralce 

… Redakcja kupuje bryzy papieru 

… Ruben wsiadł do pociągu i znalazł pracę 

… w następnym Globusiku będzie rozkładówka  

z ge(ł)obabą 

… Gaba i Siwka wychodzą na balkon zajarać zimne 

ognie 

… Kuba jest jak podwójne espresso 

… jak chcesz używać przy Dominice miękkiego ente-

ra to musisz mieć twarde siedzenie 

… Akcja Wisła dotyczyła regulacji koryta rzeki 

… najciekawszy kurs Żanety w tym roku to szkoła 

rodzenia 

… Lila i Kamila chodzą do pracy 

… Bebak i Bryndza wierzą w życie po studiach 

… makaron  z bistro służy do pastowania zębów 

… w Sali z ping-pongiem stanie jednoręki bandyta  

… Bryndza jest horkruksem geografii 

… Wezuwiusz jest czynny do 15 


