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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

Dzień dobry! 

 Koło życia zaliczyło kolejny obrót. Znów paździer-

nik, znów deklaracje przedmiotów, znów wszystko. Znów 

obiady są niezdrowe, wieczory długie i poranki trudne. 

Znów jest tak jak zawsze. Nawet łapią już nudności od 

kolejnych obrotów po tej samej pętli. 

 Jednak nie wszystko jest takie jak dawniej. Już od 

początku  miesiąca wszystkie znaki na niebie  

i  wskazywały, że grono doktorantów UJ uszczupli się o 

dwóch mężczyzn. O Redaktora Hanysa (Łukasza Musielo-

ka i Przewodnika Tatrzańskiego (Pawła Krąża). I baczni 

obserwatorzy tych przepowiedni nie zawiedli się, gdyż 

liczba osób, które obroniły prace doktorskie zwiększyła 

się właśnie o wyżej wymienionych dżentelmenów - gratu-

lujemy! 

 Wracając już do Globusika - zawiera on to co po-

wakacyjny Globusik zawierać powinien. Relacje z obo-

zów, wyjazdów zagranicznych (wyjątkowo nieturystycz-

nych - gdyż w celu zamążpójścia oraz nauki) oraz relacje 

z innych projetów naukowych. Ponad powyższe, środek 

tego grubaska (32 strony!) wypełnia dodatek sportowy, 

rozważania w excelu oraz Szubiego o życiu - do których 

lektury zachęcamy.  

 Nie  mógłby wstępniak obyć się bez najlepszych 

życzeń na nowy rok akademicki - niech wiedzie się jak 

najlepiej Wam,  Czytelnikom :* 

W imieniu Redakcji, Patryk Wacławczyk  

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo 

4.  Adapciak 2018 

6. Góry Kantabryjskie - Obóz 

9. Bryndzoobóz (Karpaty Wschodnie) 

12. Człowiek Excel i Fat-Stat w kooperacji  

o pierwszakach. 

15. Dodatek Sportowy (Derby Geografia vs Geologia i 

co to jest speedrower) 

19. Hydrobieszczady 2018 

21. Szymabark, nisze, czyli jak nie utonąć w bagnie 

23. Only in Canada 

27. Maro_explorer w Singapurze 

30. Codzienne podróże 

31. Kącik Poezji 

32. Geografioły 

Miejsce na naukę własnego podpisu , dla tych, którzy 

zapomnieli przez wakacje jak się ładnie podpisać: 



3 październik 2018 

To już było…  

… 16.09 —Warsztaty dendro w Łazach 

… 21.09 — Adapciak 

… 2.10 — Inauguracja Roku w KGUJ 

… 14.10 — Derby 

… 18.10 — Slajdowiska obozowe 2018 

… 19.10 — Konferencja Młodych Badaczy 

To nas czeka…  

… 27.10 — Travenalia 

… 9.11 — Otrzęsiny 

… 14.11 — GISDay 

… 16.11 — Łazy z dr Wrońską 

… 16.11 -—Zjazd Kół Naukowych 

… 17.11 — Map_It 

… 18.11 — Msza Św. w intencji KGUJ 

… 23.11 — Bal Geografów 

… 5.12 — Ciacho 

… 6.12 — Walne zwyczajne 

Z ŻYCIA KOŁA Festiwal Podróżniczy 

TRAVENALIA 2018 

 Każdego dnia odbywamy jakąś podróż 

– do sklepu, do pracy, odebrać dziecko  

z przedszkola albo na zajęcia na uczelnię. Zdarza 

się jednak, że wychodzimy poza nasz kanon co-

dzienności i uciekamy w sferę marzeń, aby samo-

chód zamienić na samolot, a ulice wielkiego miasta 

na góry i oceany.   

Pomocą może się stać Festiwal Podróżni-

czy „TRAVENALIA” – wielkie święto krakow-

skich podróżników i nie tylko!  Festiwal odbędzie 

się 27 i 28 października w Krakowie, a dokładniej 

w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego przy ulicy Krupniczej 33. Jak co roku od 

8 już lat festiwal będzie gościł znamienitych po-

dróżników, wędrowców i odkrywców. Tym razem 

usłyszymy opowieści m.in. Szymona Kuczyńskie-

go czy Romualda Koperskiego. Odwiedzimy każ-

dy kontynent, przejedziemy przez świat morzem, 

lądem i powietrzem.  

W czasie trwania festiwalu odbędą się licz-

ne konkursy, w których można wygrać atrakcyjne 

nagrody. „TRAVENALIA” to impreza o charakte-

rze otwartym i niekomercyjnym – wstęp jest wol-

ny.  

Na uczestników festiwalu czekają ekspozy-

cje wydawnictw, oferty turystyczne, stoiska            

z książkami, a przede wszystkim znakomici po-

dróżnicy, którzy z chęcią odpowiedzą na każde 

postawione im pytanie zarówno na scenie jak  

i w kuluarach. „TRAVENALIA” to impreza dla 

każdego – niezależnie od wieku czy wykonywanej 

profesji, gdzie można się przekonać, że podróżo-

wanie nie jest wcale takie trudne, a przygoda czeka 

tuż za progiem. 

Na wydarzenie zapraszają: 

Koło Geografów Uniwersytetu Jagielloń-

skiego im. Ludomira Sawickiego 

Portal Travelbit 



POCZĄTKI 

 Wszystko zaczęło się 21 września na dworcu 

PKS w Krakowie.  Punktualnie o 10.00 spotkali-

śmy się w wyznaczonym miejscu. Okazało się, że 

jest nas ośmioro. Sześcioro pierwszaków (w tym 

jedna geolożka), jedna osoba z drugiego roku           

i oczywiście nasz wspaniały przewodnik - Grze-

gorz Białoń. Biedactwo, musiał sobie poradzić  

z siedmioma kobietami, ale spisał się na medal ;* 

(o czym przeczytacie dalej). 

AUTOKAROWE PIEKIEŁKO 

 Pierwsze uśmiechy i pierwsze wymiany zdań 

przerodziły się w żarliwe dyskusje, kiedy ruszyli-

śmy już autokarem. Po czasie okazało się, że po-

dróż nie minie nam tak szybko. Z powodu robót 

drogowych staliśmy dość długi czas w korku. Go-

rąc, hamowanie, ruszanie i znowu hamowanie… 

Każdy miał już trochę dość, zaczęło się przysypia-

nie, a we mnie obudziła się (niczym w uśpionym 

wulkanie), dawno niedająca znaków swojego ist-

nienia, choroba lokomocyjna. Nareszcie dotarliśmy 

do Piwnicznej! Ostatnie minuty drogi spędziłam na 

pozbywaniu się zjedzonej rano marchewki (tyle, że 

nie w ten prawidłowy sposób). Cóż za przyjem-

ność! Po rozprostowaniu kości ruszyliśmy z zapa-

łem do celu.  

JAK POWINNO BYĆ 

 Czekało nas 7 km drogi. Pestka, co nie? 

Wszystkie siedem pognałyśmy jak burza pod górę, 

wielokilogramowe plecaki były dla nas leciutkie, 

jak piórko. Jedynie Grzegorz z wielkim trudem 

próbował nas doganiać. Ledwo dźwigał ten swój 

śmiesznie lekki plecak. Wołał do nas z oddali by-

śmy na niego zaczekały, gdyż…bolą go nogi! Poor 

man… Zlitowałyśmy się i pozwoliłyśmy co 100 me-

trów na krótki odpoczynek. Tuż przed Chatką Ma-

góry jęczał i stękał, że chce już się znaleźć pod 

prysznicem, potem wypić ciepłe mleczko, wtulić 

Adapciak 2018 

Ileż można czekać, stać przy tym znaku? Pytamy się, Grzesiu. 
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się w misia i słodko zasnąć. I tak się właśnie stało: 

wyczerpany Grześ szybko usnął, a my balowały-

śmy jeszcze do białego rana… Koniec bajeczki. 

JAK BYŁO NAPRAWDĘ 

 Realia były NIECO inne. Z resztą chyba nikt, 

kto zna Grzegorza, nie uwierzył w tę opowiastkę.  

Szedł on całą drogę niewzruszony, a my przeklina-

łyśmy w duchu swój bagaż. Dochodząc do Chatki 

marzyłyśmy o porządnym prysznicu. Jakaż była 

nasza radość, gdy Grzegorz poinformował nas  

o braku wody do następnego dnia. Cóż, nie to było 

przecież najważniejsze. Późniejsze wydarzenia zre-

kompensowały nam wszystko.  

PIERWSZA PRAWDZIWA INTEGRACJA 

 Na miejscu poznałyśmy kolejnego Grzego-

rza. Gwiazdę wieczoru. Wraz z naszym przewodni-

kiem rozpalili ognisko, a my dziewczyny przygoto-

wałyśmy kiełbaski i sok z gumijagód. Później było 

już coraz lepiej. Integracja szła w najlepsze. Dużo 

rozmów, śmiechu, wzajemnego poznawania się. 

Nagle rozmowa zeszła na magiczne tory. Okazało 

się, że układ gwiazd mi tamtego dnia sprzyjał. Za-

częłam wróżyć z dłoni. Każdy z przejęciem czekał 

na werdykt wydany przez wróżkę. Jednak nikt chy-

ba się tym tak nie przejął, jak Grzegorz Spytkow-

ski. Wyczytany mu został tajemniczy trójkąt, który 

dręczył go przez najbliższe godziny, a nawet dni. 

Widział go dosłownie wszędzie. W jego głowie 

tworzyły się straszliwe wizje rychłej śmierci. Jed-

nak nie poznał jego znaczenia… aż do dnia dzisiej-

szego! Tak, Grzegorzu! To były… ŻARTY, wróż-

ka ze mnie żadna, a Tobie spokoju duszy życzę :D. 

Po dłuższym czasie wybraliśmy się do Chaty na 

gitarowy recital pewnego podróżnika. Przy roman-

tycznych nutach, w ciepełku i z soczkiem w ręku 

zachciało się nam spać. Nie, nie, chwilka. Nikt nie 

spał, tylko z uwagą i przejęciem słuchał muzyki. 

Po przyjemnej rozmowie w blasku księżyca [;)] 

udałam się ze wszystkimi na spoczynek, by następ-

ny dzień był równie udany jak ten pierwszy. 

…INTEGRACJI CIĄG DALSZY 

 Rano obudziłam się pierwsza, na dworze był 

chłód i deszcz. Rozpaliłam małe ognisko (by się 

ogrzać), do którego dołączył się po czasie Grze-

gorz. Przedpołudnie spędziliśmy wszyscy w ciepłej 

chatce, powitaliśmy kolejne trzy osoby, a następnie 

udaliśmy się na wieżę widokową, gdzie zachwyciły 

nas kłęby mgły wznoszącej się nad dolinami. Wie-

czorem przyszło kolejne 10 osób. W większym 

gronie przy ognisku było jeszcze weselej. Bale 

trwały do późnej nocy. Ranek nie był już tak przy-

jemny. Trzeba się było pakować i wyruszać w dro-

gę powrotną.  

 Rozstaliśmy się pełniejsi o nowe doświad-

czenia, nowe znajomości. Każdy wrócił w swoje 

strony, by niebawem znowu się zobaczyć. Dzięki 

Adapciakowi nie bałyśmy się tych pierwszych dni 

na uczelni, które są przecież tak ważne! 

Magdalena Pączek  

Nadreprezentacja kobiet w tym busie 
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Góry Kantabryjskie 

 Dane satelitarne dają wiele możliwości m.in. 

Street View. Kto by pomyślał, że ’’rzucanie ludzi-

kiem’’ w przypadkowe miejsca na mapie świata 

pozwoli narodzić się badaniom naukowym IGIGP 

UJ? 

Jaskinia Altamira, Santiago de Compostela, 

Costa Brava to tylko nieliczne miejsca warte zoba-

czenia w Hiszpanii. Nasze geograficzne umysły 

podbił jednak hercyński górotwór, a dokładnie 

zlewnie w jego obrębie: Riega de Vado Rano oraz 

Arroyo de Ribeles. 

Jak powszechnie wiadomo trzeba odkładać 

na podróże, ale nigdy ich samych. Pomysł czekał 

rok i został zrealizowany pod opieką dr. Bartłomie-

ja Rzoncy. Wyruszyliśmy do królestwa wina, se-

rów i chorizo z Martą Pufelską, która była koordy-

natorem naukowym naszego przedsięwzięcia oraz 

organizatorami technicznymi: Maciejem Siwką, 

Piotrem Szubertem i Patrykiem Wacławczykiem. 

Obóz realizowany był w terminie: 21.08. –  

03.09.2018r. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy udając się au-

tobusem z Krakowa do Berlina. W stolicy Niemiec, 

do której przybyliśmy wczesnym rankiem dane 

nam było zobaczyć m.in. Bramę Brandenburską. 

Nie zagościliśmy tam długo. Już wczesnym popo-

łudniem czekał nas lot do stolicy Kantabrii – San-

tander. 

Nawet i w tak odległych zakątkach Europy 

nasz przewodnik beskidzki - Piotr Bobak był nieza-

wodny i podzielił się swoim ogromnym zasobem 

wiedzy, począwszy od panowań Cesarstwa Rzym-

skiego, poprzez zmianę nazwy miasta na cześć Św. 

Emeteriusza, do historii poszczególnych obiektów, 

tj. Muralla de Satander, Parroquia de la Anuncia-

cion. Po wyczerpującym zwiedzaniu udaliśmy się 

do San Roque de Riomiera. Geograf zawsze doce-

nia faunę, tak więc właśnie tu jeden z organizato-

rów nie marnował czasu i poświęcił noc na zazna-

jomienie się z tutejszym kretem. Znajomość zao-

wocowała całonocnym masażem, dzięki powstają-

cym kopcom pod namiotem Macieja. 

O poranku wyruszyliśmy przywitać się  

z wapiennymi szczytami Montaña Pasiega. Ciężka 

praca przypomina jednak o uzupełnianiu energii,  

a jak wiadomo przez żołądek do serca. 

Po kilku godzinach wędrówki musieliśmy 

niestety zawrócić z powodu ciężkich warunków 

atmosferycznych. Stratus skutecznie ograniczał 

widoczność. Dla pewności sprawdziliśmy prawdzi-

wość stwierdzenia, iż geograf się nie gubi, geograf 

eksploruje. Garmin naszym przyjacielem. Po po-

wrocie poświęciliśmy czas na regeneracje organi-

zmów przy lokalnych trunkach i najgorszych pio-

senkach tego lata. Czego się nie robi, aby kolejny 

dzień był piątkiem na propsie? 

Przed świtem złożyliśmy nasze namioty  

i udaliśmy się na autobus do Fuente De. Następnie 

Jak napisano powyżej. 
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kolejką linową pokonaliśmy przewyższenie 753m, 

wyruszając z wysokości 1050m n.p.m. Przebiliśmy 

się w ten sposób przez pierwszą warstwę chmur 

rodzaju stratus. Trasa wiodła nas krajobrazem  

niemalże pozbawionym roślinności. Mijaliśmy pła-

ty śnieżne, być może wieloletnie. Na kilku z nich 

dostrzegliśmy czerwony nalot. Padło wiele pomy-

słów co to może być, a jedną z hipotez był pył  

saharyjski. Przerwy na odpoczynek fizyczny nigdy 

nie były pozbawione merytorycznych aspektów. 

Właśnie tu Maciej Łagos z Krystianem Mikrutem 

głosili słowo niczym z przewodnika. Dotarliśmy do 

przełęczy Horcados Rojos wznoszącej się na wyso-

kości 2340m n.p.m. Obszar znajduje się w obrębie 

Parku Narodowego Picos de Europa. Spędziliśmy 

noc pośród szczytów Torre de Horcados Rojos  

i Pico Tesorero. 

Początek dnia był ekscytujący. Wyobraź 

sobie, że stoisz ponad trzema warstwami chmur 

myjąc zęby, a dookoła prócz kompanów Twojej 

podróży nie ma żywej duszy. Nigdy nie było Ci tak 

zimno, ale też za nic w świecie nie zamieniłbyś 

tego na cokolwiek innego. Jesteś pośród ludzi,  

a zarazem pierwszy raz tak blisko natury. W takich 

momentach przypominasz sobie swoje największe 

marzenia. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że 

rzeczywistość przerośnie którekolwiek z nich. 

Wielkie, krótkie chwile. Każda jednak ma swój 

kres. Wróciliśmy z przełęczy do Fuente De, gdzie 

uzupełniliśmy zapasy wody pitnej i udaliśmy się  

w kierunku miejscowości Santa Marina de Valde-

on. Droga była wyczerpująca, o czym przekonała 

się Gabriela, która zasnęła na własnym plecaku 5 

min. po dotarciu do celu. Geografowie to ludzie 

wielkiego serca. W tym przekonaniu utwierdził nas 

moment, gdy Patryk z troski sprawdzał czy Gaba 

nie ma temperatury. Zastanawiałeś się kiedyś, czy 

można zachorować latem w słonecznej Hiszpanii? 

Połowa uczestników może potwierdzić to z autop-

sji. Krajobraz znacznie się zmienił. Wapienne  

wychodnie skalne zamieniliśmy na zielone pastwi-

ska. Noc spędziliśmy poniżej przełęczy Collado de 

Valdeon w opuszczonej, pasterskiej chatce. 

Kolejnego dnia droga była ciężka. Cel  

naszej podróży był w zasięgu naszego wzroku,  

a odległość mimo upływu czasu wydawała się nie-

zmienna. Dotarliśmy do campingu w pobliży Santa 

Marina de Valdeon. Czas spędziliśmy m.in. na  

zrobieniu rodzinnego prania i wspólnym posiłku,  

który przerodził się w dłuższe biesiadowanie. 

Uczestnicy wyprawy pochodzą z różnych części 

kraju, z czego wynikło wiele tematów rozmów 

m.in. tradycyjne potrawy, zwyczaje, gwary,  

historie itp. Ten kto nie wie, gdzie jeżdżą pojazdy  

z rejestracją PNT, na pewno nie był z nami 

 w Hiszpanii. 

Nastał nasz upragniony, wolny dzień. Jedni 

pojechali stopem nad jezioro, w którym nikt nie 

pływał, a drudzy poszli do Posada de Valdeon  

z nadzieją, że znajdą coś na studencką kieszeń. 

Piotr Bobak zdążył zatęsknić za górami, także  

poświęcił ponownie swój czas na obcowanie 

Pasmo Leskowca ładniejsze. 
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 z nimi (jedyny uczestnik obozu, który osiągnął 

wysokość ponad 2600m n.p.m). Spokojne chwile 

regeneracji mijały szybko. Czekały nas kolejne,  

a zarazem najważniejsze dni. 

Udaliśmy się busem do Cain, skąd kierowa-

liśmy się kanionem rzeki Cares na północ w kie-

runku Las Arenas. Następnego dnia spora część 

grupy udała się do Covadonga, gdzie na początku 

VIII w. miała miejsce bitwa będąca symbolicznym 

początkiem rekonkwisty. Współcześnie jest to 

miejsce pielgrzymek chrześcijan. Dane nam było 

zobaczyć złotą różę, którą Jan Paweł II złożył  

w ofierze Matce Bożej z Covadongi, w czasie 

pielgrzymki do Hiszpanii w 1989r. 

W Las Arenas zostaliśmy zapoznani  

z działaniem sprzętu. Ustaliliśmy kwestie organiza-

cyjne, a następnie rozpoczęliśmy badania. Pogoda 

nie dopisała. Słoneczne dni zamieniły się  

w deszczowe i pochmurne. Spowodowało to próbę 

uchwycenia wezbrania. Prowadziliśmy pomiary 

dniem i nocą.  Próbowaliśmy poznać system funk-

cjonowania zlewni Riega de Vado Rano oraz Ar-

royo de Ribeles, położonych w paśmie Sierra de 

Juan Robre, na przedpolu gór Picos de Europa. 

Mierzyliśmy temperaturę i konduktancję wody 

oraz pobieraliśmy próbki. Zaznaczaliśmy wybrane 

punkty na Garminie. Staraliśmy 

się poznać historię zagospodaro-

wania zlewni. Opisywaliśmy flo-

rę, skały, ukształtowanie terenu 

oraz zmiany środowiska  

zachodzące wraz z wzrostem wy-

sokości. 

Po wyczerpującej pracy 

umysłowej nadszedł czas na za-

służone wakacje. Udaliśmy się do Celorio, położo-

nego nad Oceanem Atlantyckim. Pogoda sprzyjała, 

pozwalając nam na wzmożoną produkcję melaniny 

i walkę z siłą załamujących się fal. Właśnie tu Pa-

tryk celebrował swoje 23 urodziny,  

a my świętowaliśmy solidarnie razem z nim. 

Nadszedł dzień rozłąki. Niektórzy zostali 

jeszcze chwilę na plażach Oceanu, a inni wyruszyli 

zdobywać Paryż. Spora część grupy udała się do 

Barcelony. Kilku z nich nie miało szczęścia, a ich 

bagaże zostały w Santader na dłużej. Czym są wa-

kacje bez większych komplikacji? Udało im się 

mimo wszystko zobaczyć takie miejsca jak Sagra-

da Familia oraz Camp Nou. 

Prędzej czy później, każdy cały i zdrowy 

wrócił na ojczystą ziemię bogatszy o nowe  

doświadczenia z plecakiem pełnym próbek do  

badań laboratoryjnych. 

W rolach głównych: Piotr Bobak, Gabriela 

Dąbek, Klaudia Jagi, Ewa Kalisz, Gabriela Kuba-

siak, Maciej Łagos, Krystian Mikrut, Przemysław 

Powroźnik, Marta Pufelska, Maciej Siwka, Piotr 

Szubert, Patryk Wacławczyk. 

Ewa Kalisz 

Ekipa w komplecie  
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Kołowy obóz "wschodni", czyli jak przeżyć powtarzającą 

się sekwencję wydarzeń  

Trasa 

 Pierwszy tegoroczny kołowy obóz  

wakacyjny rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku na 

dworcu PKP Kraków Główny, skąd ekipa wyjaz-

dowa udała się na wschód. Przystankiem numer 

jeden na liście był Przemyśl, kolejnym natomiast 

Lwów. Tam też zastała nas noc. Drugiego dnia 

przetransportowaliśmy się w masyw Borżawy, 

skąd powróciliśmy do Lwowa po kilku dniach.  

Kolejna podróż pociągiem odbyła się na trasie 

Lwów – Sołotwyno. Po dojechaniu tam  pieszo 

przekroczyliśmy Cisę i znaleźliśmy się w Syhocie 

Marmaroskim (Rumunia). Kolejne punkty progra-

mu to Toroiaga (1930 m n.p.m) w Górach  

Marmaroskich oraz Góry Rodniańskie. Końcowa 

część obozu upłynęła na zwiedzaniu miast - Kluż-

Napoki (Rumunia)   oraz Budapesztu (Węgry). 

Trasę Budapeszt – Kraków pokonaliśmy 16 sierp-

nia. Po drodze zahaczyliśmy o stację benzynową w 

Bańskiej Bystrzycy, aby zaliczyć także pobyt na 

Słowacji. Tego też dnia obóz dobiegł końca. 

 

 

 

Badania 

 Badania obozowe stanowiły kontynuację  

projektu rozpoczętego ubiegłorocznym obozem 

ukraińskim (Borżawa 2017).  Tym razem udaliśmy 

się do cyrku glacjalnego pod najwyższym  

szczytem masywu Borżawy - Stoj (1682 m n.p.m.). 

Dokumentacja zlodowacenia także tym razem 

ograniczyła się do pomiarów wielkości głazów 

frakcji maksymalnej, transportowanych przez lodo-

wiec, oraz pomiaru klastów żwirowych. Wszystko 

to w jednej odkrywce. Następnie pomierzyliśmy 

głazy, w znanej nam z ubiegłego roku, dolinie  

Małej Płoszanki. Dla niektórych była to okazja to 

zrobienia "artystycznego zdjęcia" (Fot. 1). W 

"rumuńskiej" części obozu "badania" ograniczyły 

się do fotograficznej dokumentacji rzeźby terenu. 

Góry 

 Górska część obozu rozpoczęła się równole-

głe z częścią naukową - w masywie Borżawy. Już 

pierwszego dnia spędzonego w górach, na dobre 

rozpoczęły się obozowe przygody. Nasze wyjście  

z przemiłej restauracji w Filipcu znacznie opóźniły 

mijające nas bokiem burze, przez co część z nas 

(szybsza) dotarła do bazy, znajdującej się w dnie 

cyrku pod Stojem, ok. godziny 21:00  druga grupa 

ok. 23:00. Ostatni fragment drogi stanowiło przej-

ście przez gęstą borówkę, rosnącąm na stoku o na-

chyleniu ok. 40º. Na miejscu okazało się, że w po-

bliżu nie ma wody... Następnego dnia zapadła  

decyzja, że w owej dolinie spędzimy tylko jeden 

dzień, a nie jak wcześniej planowaliśmy - pełne 

Fot. 1 Marysia podczas pomiaru jednego znajwiększych głazów. 
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dwa. Drugą bazę rozbiliśmy w miejscu znanym 

nam z wyjazdu majówkowego, przy korycie  

sporego potoku, które okazało się być... suche. 

Woda jednakże znajdowała się znacznie bliżej niż 

poprzednio (kilkadziesiąt metrów od bazy, wcze-

śniej było to 632 m wg "śladu" z Gremlina 

(Jasionek 2018)). Jak się później okazało, wysoko, 

pod progiem cyrku woda  wybija przy głazie (Fot. 

1), ale dalej koryto wysycha.  

 Nie byliśmy w górach sami. Poniżej nas 

mieszkali - Hipisi, tuż ponad nami - Cyganie. 

Przed zmrokiem, jeden z Hipisów, w stanie znacz-

nie ograniczonej świadomości poinformował nas, 

że Cyganie go zaatakowali kamieniami i okradli. 

Okazało się to nieprawdą, gdyż już ich tam nie by-

ło (sprawdziłem osobiście), ale sytuacja wzbudziła 

emocje w nas wszystkich. Na koniec dodam, że  

w Borżawie ludzi jest sporo - można tam odbyć 

wycieczkę terenowym samochodem, ciężarówką, 

paralotnią, kolejką linową, rowerem górskim - po 

prostu jest tam wszystko. 

 Pozostałe eksplorowane przez nas góry znaj-

dują się w Rumunii. Zdobyliśmy Toroiagę (1930 m 

n.p.m.) w Górach Marmaroskich po drodze mijając 

"dzikie bestie", pogórnicze terenu stanowiące  

pozostałość po wydobywaniu uranu oraz płynącą  

w dnie doliny czerwoną "żelazisto-uranową" wodę. 

Zachwycaliśmy się przy tym niezwykle złożoną 

litologią skał (głównie metamorficznych) odsłonię-

tych wskutek działalności górniczej. Na górze  

nasze trudy wynagrodziła wspaniała panorama Gór 

Rodniańskich, Marmaroskich oraz "majaczących" 

w oddali szczytów ukraińskich m.in. Czarnohory. 

Wieczorem, po zejściu z gór czekała nas niemiła 

niespodzianka, mianowicie zamknięto bar w na-

szym pensjonacie, razem z dostępną dla nas rano 

kuchnią. Zamknięty był również market. Otwarty 

był jedynie mały sklepik w pensjonacie, aczkol-

wiek bardzo słabo zaopatrzony. Po rzuconym  

pomyśle by zrobić na kolację jajecznicę, niezawod-

na "Pani prezes" (Magdalena) wynegocjowała dla 

nas dostęp do kuchni z przemiła Panią Mariją, któ-

ra ok. 10 razy powtórzyła nam, że możemy korzy-

stać ze wszystkiego  co znajdziemy w kuchni  

i żeby ją zamknąć jak wyjdziemy, bo szef  

w zasadzie się nie zgodził byśmy tam byli... 

 Ostatnia górska część odbyła się w Górach 

Rodniańskich. Podróż tam zaczęliśmy "stopem" - 

z Borszy do wyjścia na szlak (przejażdżka koszto-

wała nas 15 euro). Większość ekipy rozłożyła atak 

na Pietrosula (2303 m n.pm.) na 2 dni. Jednak 

dwójka najodważniejszych śmiałków, w osobach 

organizatorów wyjazdu, postanowiła jeszcze tego 

samego dnia zdobyć ów najwyższy szczyt Karpat 

Wschodnich. I udało się pokonać ok. 1300 m prze-

wyższenia jednego dnia, mimo sporego bagażu 

(ok. 15 kg) na plecach. Widoki o zachodzie  

i wschodzie słońca wynagrodziły spanie w niekom-

fortowych warunkach w schronie na szczycie  

(w "budynku" rozbiliśmy namiot). Góry Rodniań-

skie przypominają Tatry Zachodnie, jednakże  

w większości mają bardziej łagodne i szersze 

grzbiety, są też znacznie dziksze i w nieporówny-

walnie mniejszym stopniu obciążone przez tury-

stów. W dodatku wciąż istnieje tam pasterstwo  

w stylu "wołoskim". Tak więc zachwycając się 

pięknem gór, wędrowaliśmy aż dopadł nas niewin-

ny deszczyk, który wywrócił nasz śmiały plan 

(przejścia całego pasma w 4 dni) do góry nogami. 

Szybko podjęliśmy decyzję by wracać -  był tylko 

10 październik 2018 



jeden problem - "którędy"? Ale przecież musi być 

droga w dół, pasterze z owcami a nawet krowami 

(!), jakoś docierają do tych cyrków glacjalnych - 

jak się okazało docierają... od góry. Po wieczorze, 

kiedy ugościł nas pasterz chlebem solą, serem, 

mlekiem oraz napojami noc spędziliśmy pod na-

miotami na pastwisku uważając by nie położyć się 

na... "krowich plackach". Kolejnego pięknego dnia, 

szukając ucieczki z gór, odezwaliśmy się nawet do 

ratowników, którzy poinformowali nas, że zejdzie-

my z gór trasą, którą zejść planujemy i... zeszliśmy 

pokonując strome stoki, w gęstej kosodrzewinie, 

mokre (przejść przez takie było mnóstwo) i suche 

koryta, las oraz narastające nerwy. U wylotu doliny 

czekała nas kolejna niespodzianka - mianowicie 

ratownicy, witający nas "napojem rozgrzewają-

cym". Jak się okazało walczyliśmy o życie w tej 

samej okolicy, co tak znane osobistości jak Hugon 

Zapałowicz (przed nami), czy dr Piotr Kłapyta (po 

nas).  

 W Górach Rodniańskich dopełniła się pierw-

sza z tytułowych sekwencji (dzięki, której nasz wy-

jazd dorobił się tytułu "obóz przetrwania") - każde-

go dnia, mieliśmy problem z dostępnością do wo-

dy, przez co głównym wyżywieniem stały się... 

popularne 7daysy (przez brak możliwości gotowa-

nia). 

 Na koniec drogi czytelniku przyjmij życze-

nia, byś mógł zrobić sobie zrobić zdjęcie w tym 

przepięknym miejscu (Fot.2 -na Pietrosulu!). 

Miasta  

Czymże byłby wyjazd krajoznawczy bez zwiedza-

nia miast? Naszymi glównymi celami 

"urbanistycznymi" były Lwów, Kluż-Napoka i Bu-

dapeszt. Wszystkie te miasta łączą trzy tytułowe 

sekwencje wydarzeń: w każdym z nich dopadła nas 

burza (w Kluż-Napoce przeszła wprawdzie bo-

kiem, w zamian we Lwowie spotkaliśmy dwie), 

wszędzie spotkaliśmy kogoś znajomego (w Kluż-

Napoce Grzegorza III Brodatego) oraz wielokrot-

nie musieliśmy się pogodzić z brakiem możliwości 

zwiedzenia czegoś co planowaliśmy zwiedzić.  

 Mimo wszystko humory dopisywały nam 

każdego dnia i uradowani, że "przetrwaliśmy"  

wróciliśmy do Polski. Hasło wyjazdu: "izi pizi 

marmolada" (Bartczak 2018). 

 Na koniec drogi czytelniku zostawiam Cię  

z Basztą Rybacką w Budapeszcie (Fot.3)  

znajdującą się w cudownej dzielnicy zamkowej 

stolicy Węgier. 

 

 

Maciej Bryndza 

Fot. 2 Na Pietrosulu 

Fot. 3 Baszta Rybacka w Budapeszcie. 
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Człowiek Excel i Fat-Stat w kooperacji o pierwszakach 

Fat Stat 

 Tegoroczny pierwszak to millenials lub post 

millenials (pomimo tego, że pochodzi z szeroko 

pojętej Małopolski). 

   Pierwszy rok – 130 zarejestrowanych osób. 

Każda zapewne inna, również pod względem oso-

bowości. Jest to wspaniałe i w ogóle, ale nie do 

końca tak chcemy tu na to patrzeć. Mianowicie 

przeanalizujemy tutaj odpowiedzi 16 reprezentan-

tów (12 kobiet, 3 mężczyzn i jedna osoba nie chcą-

ca deklarować swojej płci), którzy wzięli udział  

w ankiecie dla pierwszego roku geografii. Pamięta-

jąc przy tym, że przy próbie 130 osób i α=0,9 błąd 

maksymalny wynosi 19%, musimy nieco luźniej 

niż zazwyczaj patrzeć na przedstawiane wyniki. 

Zaczynajmy więc rysowanie portretu pierwszaka 

(mimo zastrzeżeń metodologicznych). 

 W poniższych kilku zdaniach chciałbym 

obronić tezę, zawartą w tytule artykułu. Tegorocz-

ny pierwszak, to osoba urodzona w 1999 lub 1998 

roku (pomijając spadochroniarzy z innych kierun-

ków, uczelni bądź lat), a więc należąca do późnego 

pokolenia Y (wg. United States Census Bureau) 

lub wczesnego pokolenia Z (wg. Kelley School of 

Business). Grupy te (millenisalsów i post-

millenialsów) cechuje to, że ważniejsze dla nich są 

jakość życia i doświadczenia życiowe, niż posi-

adanie.            Nasi pierwszacy wybrali geografię. 

Chyba wiele to o nich mówi.Y i Z późno wchodzą 

także w dorosłość – jakich odpowiedzi 

dotyczących przyszłości udzielali nasi an-

kietowani? Zdanie „Gdy dorosnę zostanę...” 

kończyli oni następującymi stwierdzenia-

mi:„Dorosłym”, „Jeszcze tego nie wiem”, „Coś 

związanego z gospodarka przestrzenną, się zo-

baczy”, „największym geografem”, Geografem”, 

„Porządnym obywatelem RP”, „nie mam pojęcia, 

ale chciałabym robić coś kreatywnego”, 

„astronautą!”. Chyba do podjęcia życiowych 

decyzji (mimo tego, że według 75% an-

kietowanych myśli o przyszłości były poważne) 

jest jeszcze daleko. O przynależności do stereo-

typowo rozumianych generacji późnego dwudzi-

estego wieku, świadczy także to, jak ankietowani 

definiowali sens życia. „Pragnąć każdy dzień 

przeżyć na nowo”, „Bieszczady”, „Geografia jest 

sensem mojego życia”, „Wciąż poszukuję od-

powiedzi na to pytanie”, „też się zastanawiam 

XD”, „Pizza, Rock&Roll i spanie”, „Serek wiejski 

z Piątnicy, sok grejpfrutowy z Horteksu, czekolada 

Freia z solonymi migdałami z Norwegii i oglądanie 

zorzy polarnej w Akureyri na Islandii :*”, „Życie”, 

„Kochać i być kochanym”, „Szczeniaczki”. Od-

powiedzi te sugerują silną chęć przeżycia życia jak 

najintensywniej, wypełnienie go wrażeniami 

(czasem konsumpcją), połączoną z niepewnością 

wartości i brakiem silnych autorytetów (żadna od-

powiedź nie odwoływała się nawet w pośredni 

sposób do nich), co według licznych źródeł także 

opisuje Y i Z. Nie wiem jak Was, ale mnie samego 

udało się podczas pisania przekonać do wyżej post-

awionej tezy. Chciałbym się więc jakoś do niej od-

nieść. Czy to źle, że geograf jest milenialsem? 
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Moim zdaniem nie. Powinien chyba bardziej 

chcieć żyć, widzieć i wiedzieć niż mieć. Powinien 

podważać, sprawdzać i marzyć. I jeździć (co także 

ankietowani robią). Powinien być, no … milenial-

sem Geografem.  Prowadzi mnie to także do 

konkluzji, że jeśli diagnozy postawione wobec 

ludzi urodzonych w latach 1982-2010 są trafne, to 

jesteśmy pokoleniem geografów. Budujące. Ale 

skoro dzisiejsi ludzie są tak geograficzni, to czy 

potrzebujemy ich jeszcze kształcić na uczelni 

wyższej w tym kierunku? Nie wiem, i to tego nie 

przesądzi, ale proszę przyjrzeć się odpowiedzi na 

pytanie, czym zajmuje się dendrogeomorfolog: 

„Przedrostek wskazuje na dziedzinę związaną z 

drzewami/krzewami ;)”, „badaniem drzew i krza-

ków”, „Zajmuje siedendrogeomorfologowaniem 

c:”, „Pewnie bada drzewka ;)”, „Dendro kojarzy 

mi się z metodą datowania na podstawie słojów. 

Ale nie mam pojecia czym mozebycdendrogeomor-

fologia”, „ustalaniem wieku drzew?”, „szczerze, 

nie mam pojęcia”, „jest kapłanem Leszego”, 

„Zajmuje się badaniem i datowaniem ruchów ma-

sowych? XD”, „Chyba badaniem wieku skał na 

podstawie wieku szczątków drzew znajdujących się 

w skałach XD”, „Badaniem budowy drzew?”, 

„Określaniem wydarzeń geologicznych za pomocą 

wieku skał”, „Badanie gleb pod kątem ich przydat-

ności dla konkretnych gatunków drzew”, 

„Następnym razem będę wiedziała :)”, „uzywa on 

metody dendrochronologicznej tj. Wieku drzew na 

podstawie słojów o ile dobrze w gimnazjum uczyli, 

do badania ruchów masowych czy tam innych osu-

wisk, ale mogę się mylić dedukcja nie jest moją 

mocna stroną hah”,  

Pozdrawiam – Fat-Stat 

Najwyższa ankietowana osoba z I roku ma aż 186 

cm wzrostu, a najniższa  (niższa od niej o 33cm (13 

cali)) - 153 cm wzrostu. Tę dwójkę ankietowanych 

wzrost definitywnie dzieli, jednak łączy ich co in-

nego. Łączy ich ta sama liczba rodzeństwa, zarów-

no najwyższy, jak i najniższa mają czwórkę ro-

dzeństwa, co jest największą liczbą wśród ankieto-

wanych. Średnio każdy z ankietowanych posiada 

1,9 rodzeństwa. Po doliczeniu ich, można łatwo 

wyliczyć współczynnik dzietności rodziców no-

wych studentów, który wynosi aż 2,9 i chwała im 

za to! 

 Zdecydowana większość ankietowanych to 

ludzie mieszkający dość wysoko, gdyż 68,8% za-

mieszkuje tereny położone na wysokości mieszczą-

cej się w zakresie 201 - 500 m n.p.m. Jedna osoba 

nie odpowiedziała, na pytanie o wysokości, ale po-

chodzi ona z powiatu krośnieńskiego, więc może-

my ze spokojem zaliczyć ją do tego przedziału. 

31,2% mieszkańców pochodzi więc z niżej położo-

nych terenów od poziomu morza aż do 200 m 

n.p.m., a za najdalej i najniżej mieszkającą ankieto-

waną możemy uznać koleżankę z powiatu bydgo-

skiego. 

 16 ankietowanych pochodzi w sumie z 11 

powiatów, gdzie najdalej znajdującym się od Kra-

kowa jest wspomniany bydgoski. Do innych po-

wiatów, z których przyjechał jeden ankietowany 

student bądź studentka to powiaty kielecki, gorlic-

ki, piotrkowski, chełmski, staszowski, bielski, dą-

browski i Katowice. Dwie osoby (?) przyjechały  

z powiatu krośnieńskiego, jest to jedna kobieta  

Człowiek—Excel 
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i osoba ze „skomplikowaną” płcią. Niespodzianką 

niech nie będzie natomiast dla was to, że najpospo-

litszym powiatem wśród nowoprzybyłych jest po-

wiat krakowski, gdyż aż trójka nowych studentek 

pochodzi z tych stron. 

 Lecz co skłoniło ich do przyjazdu tutaj pyta-

cie? Ha! My też spytaliśmy. Ankietowani mieli 

wiele opcji do wyboru, nie musieli się też zamykać 

w jednej odpowiedzi. Dlatego właśnie - co nas nie 

dziwi - najwięcej, aż 11 razy, na pytanie „dlaczego 

geografia?” padła odpowiedź - podróże. Ogromną 

radość w sercach naszych i łezki w oczach wszyst-

kich dinozaurów spowodowała druga co do popu-

larności odpowiedź! 7 osób chce zawsze wiedzieć 

gdzie jest Azerbejdżan, i to może oni właśnie  

przyszli nam odpowiedzieć gdzie to... jest?! Na 

trzecim miejscu znalazłą się odpowiedź, że geogra-

fia bo góry, a z jednym mniej głosem również  

i chmury - to pewnie ucieszy niektórych prowadzą-

cych. Zaledwie trzy odpowiedzi dotyczyły tego, że 

geografia to miasta i człowiek w przestrzeni - a to 

już pewnie mniej ucieszy prowadzących. 

 W pewnej kwestii mamy jednak remis, 4 oso-

by stwierdziły, że przyszły na geografię z pasji, a 4 

inne, że dla kariery. Jednak najzabawniejsze z tego 

jest to, że zaledwie dwie osoby zaznaczyły rów-

nież, że to pieniądze związane z geografią je prze-

konały.  

 Ponadto jedną osobę skłoniła dodatkowo, 

ciekawość świata, miłość do geografii, kobieca in-

tuicja, albo po prostu to, że od dziecka wie gdzie 

leży każde państwo na świecie i jaką ma flagę, te-

raz chcę znaleźć zastosowanie tej wiedzy (no na 

kolokwia się przyda). Z przykrością jednak stwier-

dzam, że dwie odpowiedzi mnie zasmuciły nieco, 

słowa na chwilę ugrzęzły mi w krtani i drżący 

dłońmi nie mogłem ich chwilę przenieść do Exce-

la, w którym tekst ten napisan. Dwie osoby stwier-

dziły bowiem, że nie przyjęto ich gdzie indziej, 

dlatego są tu z nami - mam jednak nadzieje, że  

i oni pokochają geografię. 

 A nadzieję mą umacnia liczba państw odwie-

dzonych przez ankietowanych - łącznie około setki 

państw w 16 osób. Średnio ponad 6 państw na  

osobę, a mediana 5. Zdażyły się owszem osoby, 

które „na swoim koncie” mają tylko jedno pań-

stwo, jednak jedna zaznaczyła, że „nadrobi to jak 

będzie mieć własne pieniądze” - no to trzymamy za 

słowo, a my nie zapominamy. Wśród ankietowa-

nych znalazła się również osoba słabo odnotowują-

ca swoje geograficzne osiągnięcia, gdyż zwiedziła 

słownie kilka państw. Dwie osoby podciągnęły 

znacząco średnią, gdyż zwiedziły kolejno 17 i 20 

państw Świata. 

 Na koniec pojedynek Karpaty vs. Sudety. 

Skończyło się to tylko nieco mniejszym łomotem 

niż wydziałowe derby - 13:3 dla Karpat, chyba 

więc będzie trzeba jakąś promocję na kursy tereno-

we wprowadzić.  

14 październik 2018 
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Skład geologii: 

1. Dariusz Budziński 

2. Michał Raczek 

3. Jakub Kapusta 

4. Szymon Pogonowicz 

5. Michał Czepiel 

6. Przemysław Bartkowski 

7. Mateusz Smoleń 

 

8. Wojciech Synowiec 

9. Michał Stachacz 

10. Daniel Marchewka 

11. Bartłomiej Mol 

12. Patryk Jacak 

13. Mateusz Łuszczyński 

14. Maciej Kosior (k) 

Skład geografii: 

1. Patryk Wacławczyk 

2. Maciej Siwka (k) 

3. Antoni Życzkowski 

4. Jacek Kucia 

5. Tomasz Wójciak 

6. Maciej Łagos 

7. Krystian Mikrut 

 

 

8. Jarosław Banaś 

9. Adrian Kowalski 

10. Mateusz Kapka 

11. Maciej Popieluch 

12. Krzysztof Kawczyński 

Selekcjoner:  

Grzegorz Spytkowski 

Maciej Łagos (6,16,30,35,39,45) 

Krystian Mikrut (6,32,42,43,46) 

Tomasz Wójciak (14) 

Maciej Popieluch (19) 

Mateusz Kapka (22) 

Krzysztof Kawczyński (49,51,56) 

Jacek Kucia (57) 

Daniel Marchewka (7) 

Szymon Pogonowicz (48) 
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13 października 2018  14 października 2018 

13:00           13:15 

Orlik, ul. Pszczelna 13  Orlik, ul. Strąkowa 3a 

Sędzia: dr Grzegorz Micek,  Sędzia asystent: Micek junior 

 Rok 2018. Październik. Zewsząd dochodzą echa kon-

kursów i akcji na 100-lecie odzyskania niepodległości. A to 

100 dni bez alkoholu, to znowu 100 zasadzonych drzew, czy 

100 kilometrów biegu przodem lub tyłem, a to 100 zakładów 

przemysłowych na 100 lecie Niepodległości (ten ostatni spon-

sorowany przez Zakład Rozwoju Regionalnego – lokowanie 

produktu).  

 Pośród starszyzny kołowej i sztabu trenerskiego druży-

ny geografii długo zastanawiano się jak tu porwać się na ory-

ginalną formę uczczenia tej podniosłej rocznicy. Ostateczny 

plan powstał post factum, kiedy to połączono cyfry roku obec-

nego z wynikiem jaki uzyskano w trakcie IV Derbów. TAK, 

02:18 oraz 2018 składają się z takich samych cyfr! Przypa-

dek? Mało tego! 18 podzielone przez 2 daje 9. Z pozoru mało 

istotny szczegół, ale ile jest liter w nazwisku Marszałka? Ja 

tylko zadaję pytania. Dziewiątka pojawiła się dwukrotnie, bo 

na poprzednich derbach mieliśmy 9:3. Dziewięć przez trzy 

daje 3. Trzy oznacza trójkąt. A co oznacza trójkąt? Zadaję 

sobie to pytanie od dłuższego czasu!!! Trójkąt jest też w logo 

KGUJ, a trzy brygady składały się na Legiony Polskie. Znowu 

nawiązanie do rocznicy! 

 Sam rocznicowy mecz składał się z dwóch połów. Jed-

na wygrana 7:1 a druga 11:1. W sumie daje nam to 18:2. Coś 

dziwnie układa się to w 11.11.18, ale to może przypadek. Czy 

do końca to nie wiemy, jeśli przyjrzymy się strojom. Geolo-

dzy grali w koszulkach białych, natomiast geografowie  

w czerwonych. Patrząc, że przyjęło się mówić że niesiemy 

przegranego „na tarczy”, to znaczy u góry, to geograf niosący 

geologa dla postronnego przypomina Biało-Czerwoną. Jeśli 

już jesteśmy przy biało-czerwonych to niestety tego dnia za-

wiedli i przegrali z Włochami 0:1. Całe szczęście, że tutaj nie 

działa numerologia, bo dokładnie rok temu geolodzy wygrali 

z nami 4:2 i takim samym rezultatem zakończył się wygrany 

mecz reprezentacji. Jakiego wyniku obawialiśmy się po 18:2 

dla nas? Sami sobie odpowiedzcie. 

 Jak to mawiają, czasem się przegrywa a czasem prze-

grywa. Aby przegrać lub ewentualnie wygrać, trzeba mieć ku 

temu okazję. W kwietniu 2019, już pozbawieni rocznicowych 

obowiązków, chcemy stworzyć szansę do rewanżu! V Derby, 

ze stadionem zarezerwowanym na odpowiedni dzień, na pew-

no nas rozgrzeją! A jeśli znowu na boisku będzie tak nudno, 

to już nie wiem co wymyślę, żeby tylko nie opisywać ich 

przebiegu! 

Grzegorz Spytkowski 

16 październik 2018 



 Czy można być mistrzem świata w ściganiu 

się na rowerze w kółko? 

 Szachy pod wodą, kajak-polo, wakeboard, 

fistball, speedrower – wszystkie te dyscypliny spor-

towe mają jedną wspólną cechę – niską popularność. 

Jednak są zapaleńcy, którzy bawią się tymi sportami  

i wyłaniają spośród siebie mistrzów świata, Europy, 

ziemi kieleckiej etc. Najczęściej wszystko kręci się 

w wąskim gronie ludzi rozsianych po różnych czę-

ściach świata, którzy są bardzo pozytywnie zakręce-

ni na punkcie tego jednego konkretnego sportu. 

 Ja wpadłem po uszy w ten ostatni z wymienio-

nych – czyli w speedrower i chciałbym opisać, czym 

jest tenże niszowy sport oraz dlaczego można się  

z nim zaprzyjaźnić. Nazwa speedrower to przeciętne 

spolszczenie angielskiej nazwy tego sportu, czyli 

cycle speedway. Jak sama nazwa wskazuje to rower 

plus żużel (dla tych co nie kojarzą żużla, to szybka 

ściąga – Tomasz Gollob, motory, brak hamulców, 

jazda w kółko), stąd też popularny skrót myślowy, 

że speedrower to żużel na rowerach. Na tym można 

skończyć definicję tego sportu, ale geneza nazwy to 

nie wszystko. Niektórzy mówią, że speedrower 

(jako cycle speedway) powstał w Wielkiej Brytanii 

tuż po II Wojnie Światowej, gdy ktoś wpadł na po-

mysł żeby ścigać się na rowerach wokół lejów po 

bombach. Jednak polski speedrower zgodnie z defi-

nicją narodowej legendy tego sportu – Marcina Szy-

mańskiego powstał inaczej. W latach 1993 i 1994 

ktoś w kraju nad Wisłą.. a dokładniej w dorzeczu 

Odry, wpadł na pomysł żeby pobawić się w żużlow-

ców. Zbierały się grupy na osiedlach, dzielnicach i 

miastach, aż w końcu speedrower rozlał się na pra-

wie całą Polskę. Najszybciej fala wyścigów rowero-

wych docierała do miast, gdzie istotnym sportem był 

żużel. W latach 1994-1999 speedrower najprężniej 

rozwijał się w Lesznie, Rawiczu, Ostrowie Wlkp., 

Gnieźnie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, 

Bydgoszczy, Częstochowie, Krośnie i Świętochło-

wicach. Speedrowerowych fanów było tak dużo, że 

od razu powstała Polska Federacja Speedrowerowa, 

która nawiązała współpracę z patronatem tego spor-

tu w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. W tych 

krajach cycle speedway istniał już dobrych kilka-

dziesiąt lat. Układając to chronologicznie, Brytyj-

czycy jako pierwsi na świecie (według najstarszych 

zapisanych papirusów) zaczęli jeździć w kółko.  

W latach 80-tych XX wieku dołączyli Australijczy-

cy a w 90-tych – Polacy. W każdym z tych krajów 

speedrower narodził się od zabawy w żużel na po-

dwórku i co ciekawe, od początków istnienia był 

rozgrywany na tych samych zasadach. Dzieliły ich 

morza i oceany, ale zasady były takie same. W skład 

tych reguł wchodziło wszystko co żużlowe, czyli 

brak hamulców na rowerze, wyścigi w czterech za-

wodników na dystansie czterech długości, tory 

owalne cztery razy mniejsze. Z czasem niewielkim 

zmianom ulegały sprzęty i obiekty, ale żelazne zasa-

dy pozostały takie same.  

 Aktualnie do wyżej wymienionych reguł moż-

na dodać kilka wytycznych odnoszących się do to-

rów, rowerów i zachowania zawodników. Na przy-

kład według ujednoliconych przepisów międzynaro-

dowych tory speedrowerowe mają długość od 60 do 

85 metrów (dla porównania żużlowe od  250 do 400 

m). Muszą mieć twardą nawierzchnię o niedużej 

frakcji. Często używana jest mączka ceglana, będąca 

w użytku na kortach tenisowych oraz utwardzone 

kostką brukową lub betonem pole startowe. Rowery 

muszą mieć wygiętą do środka kierownicę, być po-

zbawione hamulców, przerzutek i wystających ele-

mentów, które mogą być niebezpieczne. Ogółem są 

Speedrower - z czym jeść 

Żużel z pedałami. 
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gołe i wesołe. Dla wtajemniczonych rowerowo,  

z tyłu nie ma ostrego koła na zębatce, gdyż nakrę-

cony jest tam wolnobieg. Konsekwencją jest to, że 

gdy przestanie się pedałować rower nie zwalnia sa-

moistnie. Skoro w ogóle nie można hamować a na-

wet nie ma takiej możliwości, to przecież samobój-

stwo. No nie do końca, gdyż hamować można nogą 

o tor, utwardzony krawężnik oraz co sprytniejsi za-

wodnicy o tylne koło. W związku z tym, że rowery 

są pozbawione wielu części, ich waga jest stosunko-

wo mała – od 9 do 12 kg. Specyfika doboru róż-

nych komponentów do tych rowerów jest dosyć 

skomplikowana dla przeciętnych użytkowników 

Wavelo, także nie zanudzając – po szczegóły zapra-

szam na rozmowy indywidualne. Prócz torów i ro-

werów ważne są także pewne zasady zachowywa-

nia się zawodników. Najbardziej istotne dla zawod-

nika i widza jest to co dzieje się w momencie startu. 

Tuż przed ruchem pionowym w górę taśmy starto-

wej (tak samo jak w żużlu) zawodnik nie może się 

ruszyć. Przed tymże ruchem taśmy sędzia zawodów 

dodatkowo wygłasza dwie komendy. W czasie wy-

ścigu nie wolno wyjeżdżać poza linię wewnętrzną 

oraz zewnętrzną toru, a także używać łokci. Mimo 

to trzeba atakować rywali żeby ich wyprzedzić. Słu-

ży do tego bark, zatem barkiem można wszystko, 

łokciami nic. Jest to trochę dziwna reguła, ale ma 

swoje podstawy. Po pierwsze ataki barkiem są bez-

pieczniejsze, po drugie kierownica wygięta do środ-

ka ogranicza używanie łokci. Tych kilka zasad po-

kazuje to, że speedrower jest sportem kontakto-

wym. Ba, kontakt jest wręcz wskazany, bez tego 

trudno byłoby wyprzedzać. Za tym również idzie 

wysoki wskaźnik kontuzji. Nie jest tak, że w ten 

sport bawią się ludzie, którzy nie szanują swoich 

kości, czy są masochistami. Bezkolizyjna jazda oraz 

umiejętność upadania bez szwanku, to postawa tego 

sportu. Warto dodać, że dobrze być prawidłowo 

ubranym podczas wyścigu aby zminimalizować ry-

zyko kontuzji. Obowiązkowy jest kask, koszulka  

z długim rękawem, spodnie zakrywające kostkę, 

pełne buty oraz rękawiczki zakrywające całe palce. 

Niektórzy również jeżdżą w ochraniaczach na łok-

cie i kolana, ale im bardziej doświadczony zawod-

nik tym mniej używa takich dodatków. 

Po tym jakże mało optymistycznym opisie moż-

liwych nieprzyjemnych doznań można się zapytać 

któż by sobie pozwolił na takie hobby? Odpowiedź 

jest prosta - każdy! W Polsce, w Wielkiej Brytanii, 

w Australii są organizowane konkursy dla zawodni-

ków do lat 6, 8, 10,12, 14,16 18 i 23, a także dla 

kobiet, czy weteranów. Niemal zawsze przygoda ze 

ściganiem na rowerze w kółko rozpoczyna się od 

żużlowej pasji. Tak jest w wymienionych przeze 

mnie miastach w Polsce i w nowych ośrodkach spe-

edrowerowych w Gorzowie Wielkopolskim., Żołę-

dowie, Poczesnej, Mikołowie, Kalecie (w lesie na 

Śląsku), Tarnowie, Rybniku. Nie wszystkie przesta-

wione w tym tekście miejscowości żyją tym spor-

tem, ale mimo wszystko speedrower w Polsce trzy-

ma się na wysokim poziomie. Już od ponad 20 lat w 

Polsce zawodnicy z orzełkiem na piersi wyprzedza-

ją światową elitę, czyli potomków Shakespeare’a  

i hodowców Kangurów. Od tego czasu w Polsce 

odbyło się kilka imprez Mistrzostw Europy i Świa-

ta. Ostatnie ściganie o tytuł mistrza starego konty-

nentu miało miejsce w lipcu 2018 – na torach  

w Częstochowie oraz w gminie Poczesna. Już za 

rok, w lipcu i sierpniu odbędą się Mistrzostwa 

Świata. Po raz pierwszy rozgrywane w Polsce 

(Toruń, Żołędowo, Leszno, Świętochłowice, Pocze-

sna). Będą dostępne dla szerokiego grona odbior-

ców. 

Jako człowiek pochłonięty przez ten sport zapra-

szam serdecznie na to wielkie wydarzenie oraz za-

chęcam do zapoznania się ze ściganiem się w kółko 

na rowerach. Być może już niedługo w Krakowie 

pojawi się możliwość wypróbowania roweru na to-

rze, także szykujcie nogi i ćwiczcie refleks! 

Damian Krzyczman 

Dynamiczne zdjęcie na koniec 

dodatku sportowego. 
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Po co rozwijać 800 metrowy kabel w lesie? HB 2018 

 Ostatnie dni września to czas kiedy wszyscy mi-

łośnicy hydrologii rzucają wszystko i jadą w Bieszcza-

dy. 12 edycja, 24 osoby, 9 dni, niezliczona ilość uśmie-

chu i kawał dobrze wykonanej pracy.  Na tym historia 

obozu naukowego mogłaby się zakończyć, bo to co 

dobre nie potrzebuje przecież reklamy. Mimo to, dla 

ciekawskich, autorzy (którzy wcale nie piszą tego na 

ostatnią chwilę) uchylają rąbka tajemnicy. 

 Tegoroczna edycja odbyła się we współpracy  

z Uniwersytetem Śląskim, który zafundował nam 15 

godzinny maraton w terenie. Wielu z nas z pewnością 

zapamięta ten dzień na długo. Badania elektrooporowe 

– pod tym hasłem upłynęły nam dwa dni obozu. Pew-

nie brzmi to dosyć skomplikowanie, jednak w rzeczy-

wistości kosztowało nas to większego wysiłku fizycz-

nego niż intelektualnego. Za pomocą kabla o długości 

800 metrów, elektrod i innych niezmiernie istotnych 

sprzętów zbadaliśmy oporność elektryczną podłoża na 

różnych głębokościach w  dwóch dolinach na północ-

nym stoku Połoniny Wetlińskiej. Dla dociekliwych, 

którzy dotarli do końca tego wielokrotnie złożonego 

zdania, wynikiem tych badań jest odwrócony, koloro-

wy trapez :). Pierwszy raz w historii obozu ekipie udało 

się wyjść z bazy przed wschodem słońca i wrócić na 

“obiad” grubo po zachodzie.  

W kolejnych dniach niczym w najlepszej korporacji 

w mieście realizowaliśmy HYDRO CHECKI, do któ-

rych należały standardowe pomiary hydrologiczne takie 

jak: młynkowanie oraz mierzenie przepływu w źró-

Elektrooporowa Nić Ariadny 

„I jak tu ich wszystkich wykarmić?” (Kisiel 2018) 

Jedź na HydroBieszczady mówili, będzie fajnie mówi-
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dłach (przy niektórych nie napracowaliśmy się za wiele, 

bo były suche jak żarty Wacka :)) Pomiary standardo-

we, jednak niezmiernie ważne dla zachowania ciągłości 

danych, które zbieramy już od kilkunastu lat.  

 

Dwunasta edycja obozu doczekała się swojego pry-

watnego Masterchefa w osobie Marty, która codziennie 

zaskakiwała nas wybornym menu. Z obiadami Marty 

Kisiel mogła jedynie konkurować Mama Stefania i jej 

pierogi oraz szarlotka. Najlepszy zaopatrzeniowiec na 

wydziale idealnie realizował prastarą zasadę, że lepiej 

nie jeść na pusty żołądek. Dlatego też niektórzy wrócili 

do Krakowa z objawami ciąży spożywczej.  

Bieszczady mają w sobie coś tak niezwykłego, że 

człowiek będąc tam, nabiera nadprzyrodzonych mocy. 

Tak było też z nami. Mimo zmęczenia po kilku, a cza-

sem nawet kilkunastu godzinach w terenie, siadaliśmy 

wszyscy przy jednym stole i uśmiechy nie schodziły  

z naszych twarzy. Wujek Google rozwiewał wszystkie 

wątpliwości co do funkcjonowania świata, a brzęczenie 

gitary powodowało, że ręce same rwały się do klaska-

nia.  

WYJĄTKOWA. Tak można opisać jednym słowem 

tegoroczną edycję obozu naukowego 

„HydroBieszczady”. Wyjątkowo liczna, wyjątkowo 

hardcorowa, z wyjątkowo zmienną pogodą i tak dla od-

miany – jak zwykle udana.  

Połonino, do zobaczenia za rok! 

Damian Krzyczman, Beata Jastrzębska  

 Kinga Kowalik, Magdalena Krzysik 

 

 

“Żegnajcie nam dziś bieszczadzkie dziewczyny, 

 żegnajcie nam dziś przepływy z PW.  

W kierunku Krakowa już ruszać nam pora, 

 we wrześniu za rok wrócimy tu znów”  

 

Wszystkie drogi prowadzą na połoninę. 
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Szymbark, nisze, czyli jak nie utonąć w młace 

Wszystko zaczęło się od idei. Nie była ona ja-

kaś nadzwyczajna. Mieliśmy (my czyli grono pierwsza-

ków, dwóch starszych Maciejów i kierownik ekipy – dr 

Eliza) pojechać zbadać nisze źródliskowe w Beskidach  

i przeżyć. Tak więc 18 maja ruszyliśmy z naszą misją  

z Krakowa. Po 3 godzinach podróży wysiedliśmy na 

przystanku w Szymbarku. Minutę później podjechał 

ciemny samochód i wysiadł z niego ON, Dawid Skow-

ron, który przyjechał ze swoim prywatnym szoferem 

(najlepszą siostrą na świecie). Zabrali nasze bagaże  

a my poszliśmy na zakupy spożywcze, co by nie ze-

mrzeć z głodu  

Gdy dotarliśmy na miejsce część grupy już na 

nas czekała. Jak się okazało okolica była położona  

w spokojnym miejscu. Budynek, w którym mieliśmy 

nocować okazał się przytulny, pomimo swojego wieku. 

Było światło a nawet ciepła woda (nie wszyscy jednak 

mieli to szczęście, ponieważ zdarzały się pory, gdy była 

tylko zimna… brrrr). Zakwaterowaliśmy się dość szyb-

ko i poszliśmy zwiedzać stacje. Położona była blisko 

naszego miejsca noclegu, na stoku. Dojście tam zajęło 

nam dosłownie 5 minut.   

Na posterunku meteo wszystko było białe jak  

w szpitalu. Najlepsze były te klatki, 

w których ktoś zamknął termometry, żeby nie uciekły. 

Na szczęście mogły oddychać, bo miały uchylone role-

ty. Towarzyszyliśmy obserwatorowi w wieczornych 

pomiarach, a później zorganizowaliśmy spotkanie orga-

nizacyjne. Jak się okazało nie wszystko działało jakby-

śmy tego chcieli… Podzieliliśmy się zadaniami na przy-

szły dzień i postanowiliśmy podziałać coś w kuchni. 

Zagotowaliśmy wodę na herbatę w wielkim garnku, jak 

się okazało niepotrzebnie, ponieważ na piętrze był elek-

tryczny czajnik. Wieczorem nadszedł czas na integra-

cję, gry w państwa i miasta, gis-challenge Macieja  

i Madzi i odpoczynek.  

O 8 rano następnego dnia opuściliśmy stację  

i ruszyliśmy w góry. Błoto, chaszcze  

i więcej błota, idealne warunki bitwy w błocie. Jako 

niszowa załoga szybko znaleźliśmy pierwszą niszę. Ma-

ciej i Olek stanęli oko w oko, dzielił ich tylko klizy-

metr. Dawid okazał się przyszłym modelem, znaczy 

jego hydromodeling nas poruszył (hydromodeling- 

czynność ułatwiająca i koncentrująca przepływ wody). 

Jednak prawdziwa przygoda zaczęła się w momencie, 

gdy podzieliliśmy się na 3 zespoły o oryginalnych na-

zwach A, B, C. Jeśli ktoś myśli, że źródełka górskie są 

piękne i takie jak w filmach, to chyba nigdy nie spotkał 

się z młaką. Młaka sprawia, że człowiek jest a za chwile 

znika, a przynajmniej maleje o 50 cm, ma stałą dostawę 

wody w lewym i prawym bucie jak również pała miło-

ścią do reszty ekipy.  

Co do samych badań, nie ma nic przyjemniej-

szego od hydromodelingu, pomiaru pH  

Sam z Frodo spożywają lembasy. 

21 październik 2018 



i kondunktancji. Chociaż przez chwile czujesz się jak 

przyszły noblista. Bieganie z „gremlinem”(Jasionek 

2018) pod górę było trochę jak z filmu o szpiegach albo 

poszukiwaczach zaginionego skarbu (gremlin – właści-

wie garmin, przyrząd umożliwiający lokalizację  

w terenie, ma też inne bajeranckie funkcje). Jednak żad-

na z grup nie znalazła diamentów, złota..więc to byłby 

niszowy film. Po powrocie rozpaliliśmy ognisko, by 

bilans woda-ogień został wyrównany i upolowaliśmy  

z lodówek kiełbasę i napój magiczny. Zmęczeni, naje-

dzeni i nawodnieni smakowymi napojami poszliśmy 

spać.   

Następnego dnia zaczęliśmy od długiego space-

ru. Celem naszej pieszej wędrówki było znalezienie 

odpowiedniego miejsca do zrobienia odkrywki glebo-

wej. Saper Dawid S. znęcał się nad glebą, niespecjalnie 

szałową (wierzchnia warstwa to oczywiście materia 

organiczna, niewiele próchnicy a następnie głęboki po-

ziom gleby w kolorze musztardowej papki dla dzieci..) 

Maciej B. zadawał nam skomplikowane pytania niczym 

dr.Drewnik na egzaminie z gleb. Olek bawił się w ninja 

i kamuflował nasze próbki w plecakach przypadkowych 

(albo nie) osób. Gleba brunatna nie powaliła nas na ko-

lana, tak więc spłynęliśmy szybko w poszukiwaniu ko-

lejnych nisz.  

Dzień drugi był równie obfity w błoto i klesz-

cze jak dzień pierwszy. Nie da się ukryć, że źródełka 

były niewielkich rozmiarów, a młaki  wielkości Tokio, 

przynajmniej tak to odbieraliśmy wtedy. Wyniki po-

szczególnych grup były zbliżone. W wyniku operacji 

naukowych podjętych przez grupę B koło straciło jeden 

pojemnik z miarką. Okazało się, że plastik nie potrafi 

latać, co gorsza przegrywa nawet walkę z glebą i czło-

wiekiem. Niedzielne popołudnie polegało na przedosta-

niu się jakimś cudem do naszych pokoi. Czemu cudem? 

Jak to w niedzielne majowe popołudnie mieliśmy do 

czynienia z komunią. Masa ludzi ubrana  

w odświętne stroje przechadzała się dookoła budynku. 

Dzieciaki biegały, grały w piłkę. Mecz przypominał 

trochę derby pomiędzy  kołem geografów a kołem geo-

logów (dało się zauważyć znaczną przewagę jednej ze 

stron). Kto by pomyślał. Jako studenci UJ zaprezento-

waliśmy stroje godne miana przyszłych bezrobotnych 

naukowców. Wieczorem zrobiliśmy kolejne ognisko, 

dla ocieplenia relacji między uczestnikami. Obóz za-

kończył się wspólnym nuceniem piosenek w autobusie 

powrotnym i odpowiadaniu na footbolowe pytania  

z milionerów. Udało się nawet wygrać główną nagrodę 

kilkukrotnie, jednak przelewy nadal nie dotarły. Wyniki 

naszej pracy zostaną zaprezentowane na Konferencji 

Młodych Badaczy na naszym wydziale 19 października. 

 

Marysia Bartczak 

Młody hobbit rozpoczyna budowę domostwa, kolory-

zowane (Hobbiton 1423) 

Legolas znalazł ślady po Trollowej stopie. 
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Większość Polaków zapytana o to, co opatrzyliby ety-

kietką „Only in Canada”, z czym kojarzy się im się ten 

kraj, odpowiedziałaby że z długą i mroźną zimą, nie-

dźwiedziami polarnymi, liśćmi klonowymi (i generalnie 

dużą ilością drzew), hokejem oraz z uprzejmością. 

Z trzema ostatnimi rzeczami w pełni się zgadzam. Ka-

nadyjczycy są wybitnie „przepraszalskim” i grzecznym  

narodem (no może z wyjątkiem Logana i Deadpool’a). 

Porzekadło miejskie głosi, iż nie jesteś prawdziwym 

Kanadyjczykiem, póki nie przeprosisz za zbyt częste 

mówienie „przepraszam” (ryc. 1).  

 

Ryc. 1. Typowa rozmowa w Kanadzie  

Hokej na lodzie faktycznie jest stawiany na równi 

z religią i nic w tym dziwnego – reprezentacja kraju 

klonowego listka jest najbardziej utytułowaną na świe-

cie (m.in. 9x mistrzowie olimpijscy, 26x mistrzowie 

świata). No właśnie – klonowego listka… Nawet naj-

większy botaniczny ignorant po godzinie spędzonej  

w Kanadzie będzie w stanie bezbłędnie rozpoznać liść 

klonowy. Wszechobecne „listkowe” flagi, listki na ko-

szulkach, na kopertach, na papierowych kubkach, szkla-

ne listki wypełnione syropem klonowym (81.9% eks-

portowanego syropu klonowego „wypłynęło” z Kanady, 

co czyni kraj największym eksporterem na świecie[1]) 

sprawiają wrażenie, jakby krajanie co drugi dzień coś 

świętowali. Ogrom leśnych obszarów także jest słusz-

nym skojarzeniem, gdyż Kanada zajmuje trzecie miej-

sce wśród krajów o największej powierzchni lasów 

(w procentach ogólnej powierzchni lasów świata) [2]. 

Jednak do zeszłego roku, moja koncepcja lasów w Ka-

nadzie kończyła się na granicy miast, co jak się okazało 

było błędnym podejściem. Kanadyjskie miasta są bar-

dzo zielone. Dosłownie. Przykładowo w Mississaudze 

(taka torontońska Wieliczka tylko bez kopalni) 

w 2014 roku obszary zadrzewione stanowiły 19%, 

a 9,4% miasta objęte było statusem Natural Heritage 

System [3]. Parki miejskie i przestrzenie rekreacyjne 

(ryc. 2) można spotkać dosłownie na każdym skrzyżo-

waniu (jest ich w sumie 495!).  

 

Ryc. 2. Obszary leśne i zadrzewione (ciemnozielony) oraz poten-

cjalne obszary do zadrzewienia (jasnozielony) obecnie funkcjo-

nujące, jako obszary trawiaste i otwarte przestrzenie w Missis-

saudze (wersja kolorowa online) 

I co najważniejsze – nie są to tylko puste liczby. Wcho-

dząc na teren obszaru chronionego lub większego parku 

ma się wrażenie jakby miasto wokół nie istniało (ryc. 3, 

4 i 5). Dzięki temu, spotkanie sarny, zająca, kolibra czy 

czapli w centrum ponad 700-tysięcznego miasta nie jest 

niczym nadzwyczajnym (ryc. 6).  

 

Ryc. 3. Erindale Park i przechodząca przez niego Burnhamthorpe Road 

West – jedna z głównych ulic miasta, Mississauga 

ONLY IN CANADA 
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Ryc. 4. Credit River, Erindale Park, Mississauga  

 

Ryc. 5. Szlaki turystyczne w najcenniejszych przyrodniczo ob-

szarach - Rattray Marsh Conservation Area, Mississauga  

 

Ryc. 6. Typowy widok w dużym mieście, czyli czapla modra 

(Ardea herodias) polująca w Credit River, Erindale Park, Mis-

sissauga  

Co do niedźwiedzi wszelkiej maści i rodzaju – jedyne 

jakie spotkałam do tej pory, zamieszkiwały pobliski 

ogród zoologiczny ;) A zima? Muszę przyznać, że jak 

na razie w moim przypadku doskonale działa mecha-

nizm wyparcia.  

Ten kanadyjski kwintet muszę jednak ubogacić  

o kilka innych haseł. Po pierwsze, Tim Hortons (ryc. 7). 

Można śmiało żartować, że nie ma Kanadyjczyka, który 

nie rozpoczyna dnia od słów „double-double”, które 

oznaczają kawę z podwójnym cukrem i podwójną śmie-

tanką. Do tego zawsze mile widziane są tzw. timbity 

(małe kuleczki przypominające w smaku pączki) 

w liczbie nie mniejszej niż 10, czy donuts (dziurawe 

pączki) pokryte najróżniejszymi polewami. Z takim 

zestawem każdy Kanadyjczyk może śmiało ruszyć  

w bój, nawet z niedźwiedziami. A co do samej marki – 

powstała ona w 1964 roku, gdy hokeista(!) Tim Horton 

postanowił otworzyć małą restaurację specjalizującą się 

w kawie i ciastkach. Efekt przerósł wszelkie oczekiwa-

nia, gdyż obecnie Tim Hortons jest jedną z najbardziej 

popularnych sieci fastfoodowych w kraju i nie tylko 

(w 2016 roku w Kanadzie istniało 3820, a w USA 811 

restauracji[4]; dla porównania liczba restauracji McDo-

nald's w Kanadzie w tym samym roku wynosiła 1450

[5]).  

 

Ryc. 7. Nieodłączny towarzysz każdego Kanadyjczyka  

Skoro wspomnieliśmy już o zwierzętach, to 

moim zdaniem bardziej niż niedźwiedzie z Kanadą ko-

jarzone są bernikle kanadyjskie (Branta canadensis) 

i bobry kanadyjskie (Castor canadensis). Co ciekawe, 

bobry zostały uznane przez rząd za oficjalny symbol 

Kanady – to właśnie handel ich futrami stał się funda-

mentem, na którym w 1670 roku powstała Kompania 

Zatoki Hudsona, dziś jedna z największych sieci do-

mów towarowych (Hudson’s Bay). Ponadto, odnajdzie-

cie go na pięciocentówkach i na szyldach sieci sklepów 

Roots – kolejnego kanadyjskiego giganta handlowego. 

Natomiast bernikle (ryc. 8), tutaj nazywane po prostu 

Canada goose, nie zdobyły tytułu symbolu Kanady 

w drodze urzędowej – one wywalczyły ją sobie samo-

dzielnie. I to dosłownie. Nie raz można usłyszeć histo-

rie, o tym jak grupa uczniów kończących lekcje musiała 
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przeczekać w szkole nalot gęsi na plac wokół budynku, 

a uczestnicy pikniku w parku walczyli o pożywienie 

z żarłocznymi ptakami. I śmieszki śmieszkami, ale ptaki 

te są naprawdę agresywne, szczególnie w okresie lęgo-

wym. Poza tym, jak to zwierzęta, gęsi nie przywykły do 

korzystania toalet, więc po przejściu stada, park bar-

dziej przypomina pole minowe niż przestrzeń rekreacyj-

ną. Przy tej okazji, warto też wspomnieć o popularnej, 

głównie ze względu na horrendalne ceny i liczne skan-

dale związane z wykorzystywaniem futer kojotów 

i pierza gęsi w procesach produkcyjnych[6], marce 

odzieżowej Canada Goose, która specjalizuje się w pro-

dukcji odzieży zimowej (także tej na wyprawy polarne). 

Co ciekawe, firma powstała w 1957 roku  

z inicjatywy polskiego imigranta Sama Tick’a (Szmuela 

Tyka) i do dziś, jako jedna z niewielu firm, może po-

chwalić się etykietką „Made in Canada”. I może na tym 

zatrzymamy się w kwestii zwierząt, bo jak wiecie,  

o nich mogę długo, a już w szczególności o ptakach ;)  

 

Ryc. 8. Widok na Port Credit z jego stałymi mieszkań    

cami – berniklami  

Kolejną cechą rozpoznawczą Kanady jest wie-

lokulturowość, w skrajnym tego słowa wydaniu. Idąc 

kilkaset metrów ulicą można śmiało powiedzieć, że 

spotkało się przedstawicieli połowy krajów świata 

(ryc. 9). Tylko w Mississaudze 52% mieszkańców po-

sługuje się na co dzień językiem innym niż angielski  

(i nie jest to wina francuskiego, bo nim porozumiewa 

się zaledwie 1% mieszkańców miasta[7]). Podobnie 

przedstawiają się statystyki dla całej Kanady – ponad 

20% mieszkańców deklaruje, iż ich językiem ojczystym 

jest inny język niż angielski bądź francuski[8]. Porów-

nując, to tak jakby dla wszystkich mieszkańców woj. 

mazowieckiego i podkarpackiego polski nie był pierw-

szym językiem. Ta różnorodność ma swoje dobre stro-

ny – powszechna tolerancja i akceptacja, przyjaciele 

w każdym zakątku świata (czyli darmowy nocleg), eg-

zotyczna kuchnia, zagraniczne produkty na wyciągnię-

cie ręki, liczne festiwale czy możliwość załatwienia 

wielu spraw w języku ojczystym. Moim prywatnym 

hitem jest pobliski sklep spożywczy prowadzony 

wspólnymi siłami przez… Chrześcijan i Muzułmanów. 

Na półkach obok arabskich miniatur stoi „Ostatnia Wie-

czerza”, a między orientalnymi przyprawami, polskie 

kiszone ogórki. Jak widać da się ;) Ale są też minusy tej 

sytuacji. Wiele osób zamyka się w dzielnicach kulturo-

wych, co prowadzi do izolacji, powstawania gett i anta-

gonizmów między nimi. Zdarzają się sytuacje, że trud-

no się z kimś porozumieć i przykładowo udzielić mu 

pomocy, ponieważ nie posługuje się on żadnym języ-

kiem poza ojczystym. Nierzadko takie osoby mieszkają 

w Kanadzie 10, 20 a nawet 30 lat.  

 

Ryc. 9. Wielokulturowość Kanady w jednym obrazku,     

Niagara Falls  

Kolejnym wynikającym z tego (i nie tylko) pro-

blemem jest duży nacisk na poprawność polityczną, 

zakrawającą wręcz o absurd. Przykładem tego są oskar-

żenia o tzw. zawłaszczenie kulturowe (culture appro-

priation) w przypadku białoskórych osób układających 

włosy w warkocze cornrows lub wykonywanie zmywal-

nych tatuaży z indiańskim wzorem podczas… festiwalu 

prezentującego i promującego kulturę rdzennych miesz-

kańców Kanady. Innym przykładem problemu związa-

nego z wielokulturowością jest powszechna fiksacja na 

temat koncepcji tzw. białego przywileju (white privile-

ge), która m.in. umożliwia czarnoskórym uczniom od-

mowę studiowania klasyki literatury europejskiej, gdyż 

nie reprezentuje ona ich kultury. Nie chciałabym w tym 

miejscu zostać źle zrozumiana – nie neguję istnienia 
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rasizmu i problemu deptania osiągnięć innych kultur, 

jednak złe czy skrajne pojmowanie tych konceptów pro-

wadzi do paranoi i bezsensownych sporów.  

Cechą Kanady, o której rzadziej się słyszy poza 

granicami tego kraju, jest istnienie „cichego konfliktu” 

pomiędzy obszarem zwanym ROC (Rest of Canada, 

czyli Kanada za wyłączeniem Quebecu) i prowincją 

Quebec. Gdzie leżą źródła tej wzajemnej niechęci? 

Przyczyn może być wiele  i trudno jednoznacznie po-

wiedzieć, która z nich jest tą najważniejszą. Po pierw-

sze, język. Quebec jest prowincją francuskojęzyczną, 

podczas gdy reszta Kanady mówi głównie po angielsku. 

I nie sama „odmienność” jest tu kłopotem, a sposób 

demonstrowania tego. Co to oznacza w praktyce? Otóż 

jeśli zapytasz o coś po angielsku typowego Quebecois, 

nie zdziw się, jeśli uzyskasz odpowiedź w języku fran-

cuskim (mimo iż Twój rozmówca zna angielski), która 

na dodatek może nie być do końca zgodna z prawdą. 

Dlaczego? Bo tak. I koniec. Dlatego lepiej już na wstę-

pie zaznaczyć, że jest się turystą bez znajomości francu-

skiego. Z drugiej strony anglojęzyczna część Kanady 

niechętnie uczy się francuskiego i często kwestionuje 

potrzebę znajomości tego języka, pomimo iż francuscy 

osadnicy odegrali ważną rolę w historii kraju. Po dru-

gie, Quebec naraził się ROC swoimi dążeniami separa-

tystycznymi i jak podpowiadają mi liczne fora interne-

towe snobizmem mieszkańców, otrzymywaniem wyso-

kich dopłat od rządu oraz Celine Dione (cokolwiek to 

oznacza). ROC natomiast nie zaskarbił sobie miłości 

Quebecois, przez złośliwe żarty i… dopłaty od rządu 

dla Quebec (zarzuty o rozleniwianie ludzi rozdawaniem 

pieniędzy). I można by tak bez końca wymieniać…  

Na tym powoli będę kończyć moją 

(w zamierzeniu) krótką relację. Po kilku miesiącach 

spędzonych tutaj jedno muszę przyznać – Kanadę i Ka-

nadyjczyków można uwielbiać lub nienawidzić, ale ob-

ojętnym być się nie da. To tolerancyjny kraj kontra-

stów, pełen unikatowych problemów i tendencji do sta-

nów skrajnych (geograficznie i ludzko). To piękny i na 

swój sposób trudny kraj, przynajmniej w części, którą 

już znam. A o reszcie porozmawiamy przy innej oka-

zji ;) 

PS. Dodam tylko, że w momencie, w którym 

piszę te słowa do życia powołane zostało kolejne Only 

in Canada – od dziś posiadanie do 30g marihuany dla 

celów rekreacyjnych jest rzeczą w pełni legalną. Można 

również hodować do 4 roślin w domu, na użytek wła-

sny. Wcześniej na podobny krok zdecydował się tylko 

Urugwaj, jednak pod innymi warunkami. Oczywiście 

prawo poszczególnych prowincji bardziej szczegółowo 

reguluje nowy przywilej, jednak jakie będą skutki tej 

decyzji, zobaczymy. 

Dominka Stoch (Wałaszek) 
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Na zdjęciu powyżej autorka,  pani Dominika Stoch  

(z domu Wałaszek) wraz z małżonkiem. W imieniu  

całej Redakcji jak i swoim własnym składam jej  

serdeczne życzenia o okazji wejścia na nową drogę  

życia (troszkę już po fakcie, ale niech ujrzy to druk) :* 
P.S. Po Czerskich kolejna kanadyjska redaktor :) 
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#Maro_explorer w krainie bez gumy do żucia 

 Studiowanie w Singapurze jest czymś całko-

wicie innym niż na Kampusie na Ruczaju! Inny 

klimat, inne podejście do nauki, inna presja rówie-

śników.  Jednak niektóre rzeczy po chwili obser-

wacji wydają się być dosyć podobne. Poniżej, 

chciałbym w krótkim tekście przedstawić jak wy-

gląda życie na uczelni w Singapurze i jak bardzo  

w niektórych obszarach różni się ono od tego co 

znamy na kampusie UJ. 

 

 Jestem na stypendium naukowym na Narodo-

wym Uniwersytecie w Singapurze (NUS), który 

jest najlepszym uniwersytetem w Azji, a 11 na 

świecie, (wg www.topuniversities.com). Studiuje 

na nim 40 tys. studentów, z czego 30% to studenci 

zagraniczni (jeszcze wyższa jest udział zagranicz-

nej kadry naukowej). Praktycznie cała uczelnia zlo-

kalizowana jest na Kampusie Kent Ridge, który 

mieści się 5 km od centrum miasta. 

 

GLOBALNE MIASTO! 

 Singapur jest jednym z najszybciej rozwijają-

cych się krajów na świecie co widać praktycznie  

w każdej dziedzinie życia. Miasto nowoczesne to 

w przypadku Singapuru bardzo dobrze funkcjonu-

jący transport publiczny, brak bezrobocia i osób 

bezdomnych, duża liczba osób pracujących w sek-

torze kreatywnym, występowanie jednego z naj-

ważniejszych centrów finansowych na świecie oraz 

imponująco wyglądające centrum miasta (CBD 

wraz z licznymi obszarami rekreacyjnymi). 

 Singapur jest jednym z nielicznych krajów na 

świecie, gdzie sytuacja polityczna jest bardzo sta-

bilna (od 50 lat rządzi ta sama partia), co przynosi 

świetne efekty przede wszystkim w jakości plano-

wania przestrzennego (możliwe jest planowanie na 

dłuższy okres niż 3-5 lat) oraz jedna z mądrzej-

szych polityk społecznych i migracyjnych. 

 

POZIOM NAUCZANIA! 

 W Singapurze studia są płatne, dzięki czemu 

idą na nie tylko osoby, którym naprawdę zależy na 

wyższym wykształceniu (oczywiście istnieją sty-

pendia dla osób zdolnych a mniej zamożnych). Po 

pierwszych zajęciach było już widać, skąd uczelnia 

ma tak wysoki ranking. Pracownicy naukowi mają 

dużo mniej godzin dydaktycznych, niż na UJ, przez 

co mogę poświęcić dużo czasu badaniom. Zajęcia 

są zazwyczaj prowadzone w formule: wykład + 

ćwiczenia, albo same seminaria (obowiązkowe ar-

tykuły do przeczytania, dyskusje na każdych zaję-

ciach oraz projekty pojedyncze i grupowe z każ-

dych zajęć na 3-6 tys. słów). Taka formuła zajęć 

zmusza studentów do dużej aktywności i regularnej 

nauki w domu (nie tylko na egzaminy). Oczywiście 

nie muszę chyba wspominać, że obecność na zaję-

ciach jest obowiązkowa!   

 

AKADEMIKI! 

 Kluczowym warunkiem, aby kampus tętnił 

życiem, jest duża liczba studentów mieszkających 

na nim. W przypadku NUS jest to prawie 50% stu-

dentów. Mieszkając na jednym z takich osiedli 

można czuć się jak w resorcie w Turcji (na terenie 

kampusu są m.in 4 baseny). Studenci płci męskiej 

są oddzieleni  od dziewcząt i zajmują różne piętra 

w akademikach/klastrach. Akademiki mają BAR-

DZO dużo reguł, a jedną z ciekawszych jest brak 

możliwości przebywania z osobą przeciwnej płci w 

tym samym pokoju przy zamkniętych drzwiach 

(trzeba mieć drzwi uchylone i po 22 nie ma już 

żadnych wizyt). Jednak po kilku dniach zrozumia-

łem, że przepisy owszem, są, ale różnie jest z ich 

przestrzeganiem (tyczy się to także przepisów obo-

wiązujących w całym Singapurze). 

AZJATYKIE JEDZENIE! 

 Większość akademików nie ma kuchni. Stu-

denci jedzą wszystko w food courtach 

(stołówkach), gdzie jest zazwyczaj do wyboru oko-

ło 10 różnych rodzajów kuchni z całej Azji i można 

za 7-12zł kupić przepyszne jedzenie (często za 

ostre!)! Ceny na kampusie są dużo niższe niż  

w turystycznym centrum Singapuru. Natomiast je-
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Izmir, Singapur - w każdym bądź razie Azja. 



dzenie w sklepach jest sporo droższe niż u nas, dla-

tego taniej wychodzi codziennie jadać na stołówce. 

 

PORUSZANIE SIĘ! 

 Kampus położony jest na pagórkowatym te-

renie, co przy tropikalnym klimacie i sporych odle-

głościach wymusza poruszanie się pojazdami. Naj-

bardziej popularne są darmowe autobusy (10 linii 

autobusowych), które jeżdżą po całym kampusie 

rozwożąc studentów z akademików na zajęcia, cen-

trów sportowych i na metro (aby dostać się do cen-

trum). 

 

KLIMATYZACJA! 

 Autobusy te mają jednak także mankament, 

często temperatura w nich jest o 15 stopni niższa 

niż na zewnątrz. Także w salach, gdzie odbywają 

się zajęcia, temperatura jest często na tyle niska, że 

studenci przychodzą na uczelnie w długich spo-

dniach i czasami spotyka się nawet studentów no-

szących kozaki czy kurtki!  

 

SPORT! 

 Położenie kampusu, klimat i dobra komuni-

kacja powodują, że studenci nie mają praktycznie 

ruchu w ciągu dnia (większość czasu się uczą lub 

jeżdżą autobusami). 

 Na szczęście kampus oferuje rewelacyjne 

warunki do uprawiania wszelakich sportów. Stu-

denci muszą zapłacić za pół roku około 40zł, ale 

mogą używać bez ograniczeń wszystkich obiektów 

sportowych (korty do squasha, tenisa, 4 baseny 

(2x50m), liczne boiska, bieżnie itp.) Mając takie 

możliwości, praktycznie każdy student w trakcie 

kilku lat na kampusie uprawia jakiś sport (w Singa-

purze istnieje 2 letni obowiązek służby wojskowej 

dla mężczyzn, dlatego też studenci na pierwszych 

latach są bardzo wysportowani). 

Plan kampusu Narodowego Uniwersytetu w Singapu-

rze.   

Kolor pomarańczowy oznacza budynki uczelniane, ja-

sny niebieski to akademiki, a ciemny niebieski to bu-

dynki dla studentów takie jak biblioteki, strefy do nau-

ki w ciszy czy tereny sportowe. Cały teren kampusu 

otoczony jest kilkoma Science Parkami, które bardzo 

ściśle współpracują z NUS. 

(wersja kolorowa online) 
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Większość studentów rzadko opuszcza kampus, 

gdyż jest na nim praktycznie wszystko czego po-

trzebują, przez co w weekendy staje się niemożli-

we znalezienie miejsca do nauki (gdyż około 15-20 

tys. studentów przebywa na uczelni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELL CURVE GRADING - system szkolnictwa 

w Singapurze. 

 Czyli wielka rywalizacja między studentami. 

Na NUSie bardzo rzadkie jest dzielenie się notatka-

mi, gdyż ocenia się studentów w porównaniu do 

reszty, a nie do % punktów jakie się zdobyło. Czyli 

możesz nie dostać najwyższej oceny mając wystar-

czająco dużo punktów, gdyż jest przed tobą kilka 

osób z wyższą punktacją, co automatycznie powo-

duje, że masz ocenę niżej (schemat obowiązujący 

w Singapurze na poniższym wykresie). W związku 

z tym ma się wrażenie, że wszyscy cały czas się 

uczą przez co ma się poczucie, że też powinno się 

coś robić (nawet jak za bardzo się już nie ma co) 

więc człowiek znowu siada do nauki. Tworzy się 

błędne koło, które powoduje, że źle się czujesz jak 

się nie uczysz :D (ma to też swoje plusy, produk-

tywność dużo większa niż na UJ). 

System edukacji w Singapurze, który jest tak bar-

dzo doceniany na całym świecie, jest jednak dość 

kontrowersyjny. Jednym z problemów społecznych 

wśród młodych ludzi jest liczba samobójstw i cho-

rób psychicznych (depresja) oraz po prostu brak 

czasu na życie studenckie (którego jest tu dużo 

mniej niż w Krakowie). 

 
 

ŻYCIE STUDENCKIE! 

 Największą różnicą pomiędzy byciem stu-

dentem w Polsce a w Singapurze to życie studenc-

kie, a przede wszystkim (życie) nocne. Na całym 

obszarze kampusu zabroniona jest sprzedaż alko-

holu oraz jego spożycie. Akurat ten przepis jest 

bardzo restrykcyjnie przestrzegany (choć dla Pola-

ka nie ma rzeczy niemożliwych). W związku  

z tym, żeby pójść na imprezę trzeba pojechać do 

centrum Singapuru, gdzie jest wiele klubów. Nie-

stety ceny alkoholu zaczynają się od 25 zł za piwo 

(a zazwyczaj są jeszcze wyższe). 

 Jest jednak jeden dzień w tygodniu, kiedy 

jest inaczej. Ladies Night! W środę, kobiety w wie-

lu klubach mają darmowy alkohol do rana. Nieste-

ty nie dotyczy to facetów, którzy w te dni muszą 

zapłacić za piwo 20S$. Innym, bardzo rygorystycz-

nym prawem jest zakaz palenia papierosów do 5 

metrów poza terenem kampusu, co oznacza, że  

w trakcie przebywania na uczelni praktycznie nie 

ma możliwości palić papierosów. Świetne miejsce 

na odwyk!                                  Marek Grochowicz 
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Nowoczesny budynek kampusu z basenem na dachu. 

Ponownie budynek z basenem na dachu. 

Więcej tekstów  

kolegi Marka Gro-

chowicza planowane 

jest w kolejnych  

numerach Globusika. 

Tak więc-oczekujcie 

więcej :* 



Codziennie pokonuję znaczne odległości. Jest to cena 

jaką należy zapłacić za mieszkanie w doskonałej lokali-

zacji. Wpływa to pozytywnie na moje czytelnictwo, po-

zwala zaspokoić na zapas potrzebę przebywania z obcy-

mi ludźmi na małej powierzchni oraz wyrabia nawyk 

sprawdzania siedziska zanim się na nim usiądzie. Spoty-

kają mnie przez to także różne przygody. Niektóre są 

miłe, inne to istne plagi. Swego czasu, przykładowo, 

prześladowali mnie ludzie, obcinający przy mnie pa-

znokcie.  

Niedziela 14 października zaczęła się jak każda 

inna. Budzik o piątej rano, próba wywietrzenia pokoju 

udaremniona przez sąsiada palącego butelkami, szybka 

herbata, pakowanie i spacer na dworzec PKS. Tutaj 

pierwsze miłe zaskoczenie - na stanowisko podjeżdża 

nowiutki mercedes ze znajomym kierowcą. Trasa plano-

wo ma zająć około czterech godzin. Czasem udaje się 

dojechać szybciej, na ogół jednak wolniej - dotychcza-

sowy rekord to siedem godzin. Autobus kierowany 

przez mistrza powiatowych dróg jedzie bardzo płynnie, 

na przemian podjeżdżając i zjeżdżając ze wzgórz kraso-

wych,  

o temperamencie złagodzonym przez lądolód. Nad linią 

lasów rozpoczyna się spektakl kolorów. Ze wschodu 

nasuwa się na granatowe niebo pas fioletów, następnie 

wypierany przez coraz jaśniejsze odcienie pomarańczy. 

Powoli znad horyzontu unosi się oślepiająca okrągła 

tarcza słońca.  

Przez kolejne miejscowości Zagłębia przejeżdżamy 

już w świetle dnia, przebijając się przez ciasne uliczki, 

pełne dostawców chleba. Do Krakowa dojeżdżamy  

o dziewiątej trzydzieści. Dzięki uprzejmości kierowcy 

wysiadam na wiadukcie w Bronowicach. Czyż mogło 

być lepiej ? Dotąd wszystko szło jak po maśle. Napeł-

niony pozytywną energią, postanowiłem wybrać się do 

swojej dziewczyny na Osiedle Podwawelskie. Aplikacja 

pokazała mi rozkład jazdy oraz przesiadkę. Planowany 

czas podróży: dwadzieścia dziewięć minut. Autobus sto 

trzydzieści dziewięć podjechał punktualnie i dziarsko 

pokonywał trasę. Czy coś mogło pójść nie tak ? Otóż 

tak. Pierwszym złym zwiastunem była żółta tablica na 

Czarnowiejskiej. Skręt w prawo był zagrodzony. Nie 

było jednak żadnych oznaczeń na przystanku, a tabliczki 

odpowiadających mi linii były wywieszone jak zwykle. 

Gdy autobus nie przyjechał na czas uznałem, że to nor-

malne. Po dziesięciu minutach doszedłem do wniosku, 

że to przez weekend. Po kolejnych, że skoro są utrud-

nienia to rozkładem nie należy się sugerować. Po jesz-

cze pięciu wsiadłem w pierwszy lepszy autobus, który 

jechał na Plac Inwalidów. Przesiądę się na osiem, a po-

tem na osiemnaście albo pięćdziesiąt dwa - pomyślałem.  

Wysiadając na Placu Inwalidów, przypomniałem 

sobie o remoncie Królewskiej - no nic, czasem warto 

Codzienne podróże 
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sobie pospacerować, podreptałem więc pod Bagatelę. 

Wyświetlacz wskazywał, że tramwaj właśnie odjechał, 

a następny jest za dziewięć minut. Pogoda była cudow-

na, świeciło słońce a drzewa miały wszystkie barwy 

jesieni. Nie byłbym sobą gdybym nie wykorzystał tej 

wspaniałej okazji do spaceru plantami pod Filharmonię. 

Na miejscu tablica odjazdów nie działała. Nie zrażony 

tym stanąłem wśród grupki starszych ludzi. Po chwili 

tablica jednak zadziałała, a ja przestałem się cieszyć. 

Ulicę zamknięto, przebiegał tamtędy maraton. Poinfor-

mowałem starszego pana co napisano w komunikacie, 

szybko wymieniliśmy poglądy na temat całej sytuacji,  

a ja poszedłem w stronę Wawelu. Tam pierwszy raz 

zetknąłem się z żywiołem. Długie rzędy barierek, straż-

nicy miejscy, wolontariusze oraz rozpędzony, spocony 

tłum z obłędem w oczach.  Z trudem odnalazłem bram-

kę z przejściem. Kilka minut oczekiwania i udało mi się 

znaleźć w tłumie na tyle miejsca, by szybko przesko-

czyć na drugą stronę. Udało się, choć przed oczami 

przeleciała mi śmierć Mustafy. Poprawiłem kurtkę 

dżinsową i poszedłem bulwarami w kierunku mostu 

grunwaldzkiego. Pozostał mi kwadrans spacerkiem  

i będę na miejscu. Gdy wesołym krokiem mijałem po-

mnik smoka moim oczom ukazał się gąszcz. Gąszcz 

biegaczy, ludzi i barierek. Postanowiłem o pomoc po-

prosić najbliższego człowieka w mundurze, strażnika 

miejskiego wyglądającego jak bliźniak dr Kołosia, tyl-

ko częściej jedzącego u Babci. Uświadomił mi bezna-

dzieję mojej sytuacji. Do wyboru miałem: przeczekać 

maraton, tj. 4 godziny, przepłynąć Wisłę (pozdrawiam 

Jana Błażejczyka), teleportować się, ewentualnie we-

zwać helikopter.  

Zrezygnowany spróbowałem dostać się na most 

Dębnicki. Był to strzał w dziesiątkę. Udało mi się prze-

drzeć na Dębniki. Zmierzając na Słomianą poczułem 

zapach chleba. Pochodził z piekarni Zaczyn, ostatniego 

fenomenu krakowskiej sceny piekarniczej. Od dawna 

zbierałem się żeby tutaj przyjść jednak nigdy nie było 

mi po drodze. Zaopatrzyłem się w bagietkę francuską. 

Jej skórka była idealnie chrupiąca lecz nie raniła pod-

niebienia. Środek był miękki, puszysty a zarazem wil-

gotny, posiadający strukturę wewnętrzną. Każdy kęs 

sprawiał przyjemność. Może powinienem być wdzięcz-

ny maratonowi za możliwość pospacerowania sobie po 

mieście oraz przetestowania miejsca, do którego nigdy 

nie miałem po drodze ? Może, ale wiecie co ? Jakoś nie 

jestem.                                                                                   

                                                           Piotr Szubert 

  Kącik poezji  

Śpiewają słowa  

Których nie pomyślałbym 

Choć po zastanowieniu 

Chciałbym 

 

Proste, trudne 

Wprost, z uczuciem 

Na co dzień  

Trochę wstyd 

 

Pisząc siebie 

Wciąż patrzę 

W indeks słów 

Zakazanych 

******************** 

Kątem oka 

Obraz zniekształcony 

I o tym wiesz 

I na to zgadzasz się 

 

Kolorowany niewprawną ręką 

wygląda tak jak właśnie chcesz 

 

Świat  

******************* 

Losowe linie 

Udają kształtem litery 

Losowe litery 

Naśladują wyrazy  

 

Na kolanie napisany 

Kolejny rozdział 

Czytam czasem  

Tę książkę wieczorem 

 ( wszystko powyżej pisał - Wacek) 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... 
 

… SagaGIS jest lepsza od Liptona   

… W chorzowskim ZOO są misie Coala   

… Wacek mieszka na Bora Bora Komorowskiego   

… Michał Ciszewski myślał, że po dziennikarstwie może pra-

cować w wywiadzie   

… z Wackiem mze Spytkiem śmieją się na okrągło 

… krótkie terenówki to chwilówki   

… w Rytro jest retro    

… Patronem kierowców jest św. Ojciec Clio   

… Karo waży jedzenie w instagramach   

… ulubiony piłkarz geologów to Granit Xhaka   

… Wataha po niemiecku to Wolfgang   

… Siwka ma rozwolnienie lekarskie   

… Dzięcioł to po łacinie Stuk stuks   

… Przemo jak śpi to ma faze DEM   

… Czerski miał sesję dla Żulnaru   

… Kinga Hajduk   

… Dominika Wałaszek to postać historyczna   

… Tiara przydzieliła Szubiego do HufflePufu   

… Krąż mieszka wśród faraonek   

… menopauza to warstwa atmosfery   

… Szubi odkrył chmurę cumulogimbus   

… Marta Pufelska była na obozie odrobinę zestreczowana 

… największym hitem Perfect jest bibliografia   

… Przemo mówi w Desperanto   

… najwyższy szczyt Bhutanu to Propan   

… Maciek Łagos pracuje w astrararium   

… Siwka pisze magisterkę na podstawie makulatury   

… Wacek kupuję buty w skali Richtera  

… Agnieszka Hochland to słynna reżyserka 

… Musielok to doktor pedofilii 

… Na okładce tego Globusika jest Dziekan 

… Ruben ma torbę górniczą z KWK LGBT 

… Nawet Grubson jest chudszy od Spytka 

… Siwka ma treserkę personalną 

 

 

 

Okiem Redakcji 

Lepsze wrogiem dobrego. 

Evolution confirmed 

I   rok 

  V rok 
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