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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

 Dzień dobry :* 

 „Panta rhei”, mógłby powiedzieć ktoś pochopny, 

obserwujący kolejne Walne Zebranie Koła Geografów  

i analizujący formowanie się nowego Zarządu. Przewidu-

jąc przy tym jakąś przeogromną reformę Koła i czując w 

kościach różnicę ciśnienia i wywołany tegoż ciśnienia 

gradientem wiatr zmian. Ja jednak sądzę, że taka ocena 

nie ma racji bytu, że raczej „Nihil novi sub sole”. Że mi-

mo tego, że części są nowe to wóz ten sam i jechać będzie 

tak samo. 

 Jaką mam ku temu podstawę, zapytacie. Otóż, 

oprócz własnych doświadczeń, niech będzie nią opubliko-

wany w niniejszym numerze wywiad z założycielem Glo-

busika, dr. hab. Marianem Kachniarzem. Według jego 

słów ( i spomiędzy nich), wynika, że mimo iż minęło 30 lat 

od wydania pierwszego numeru czasopisma i przekrocze-

niu setnego numeru to niewiele się zmieniło. Dalej stu-

dencki humor jest podobny, profil działalności Koła też. 

Dalej działa EGEA, wciąż śmieją się studenci z harmono-

gramów. Nieustannie też studenci wystawiają swoje towa-

ry na kołowym bazarku matrymonialnym. Nic nowego. 

Eklezjastes miał rację? Nie do końca. Możecie uznać, że 

to, że tak na to patrzę jest pesymistyczne. Że uważam, że 

Koło, wraz z życiem kręci się w kółko. Ja jednak patrzę na 

to jak na przynależność do prawidłowo działającego 

świata.  

Poleciało patosem i nostalgią—no cóż, późna jesień :) 

Powodzenia w sesji i całuski, Wacek :* 

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo 

4.  Proszę państwa, Francja! 

8.   O Bośni i wojnie słów kilka 

14. Bartek Noon—Refleksje (po Walnym) 

15.  Kilka zdań od Ojca Założyciela Globusika 

18. O pracy na studiach słów kilka  

22. Zjedz B. Miło Seria Artykułów o Street-Foodzie - 

KEBAB 

26.. Ciacho o Ciachu 

29. Kącik poezji 

30. Kącik gier i zabaw - edycja świąteczno—

geograficzna 

32. Geografioły 
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To już było…  

Travenalia……………...….27.10.2018 

Otrzęsiny……………………9.11.2018 

#MAP_IT………………….17.11.2018 

Bal Geografów…………….23.11.2018 

Kołowe Ciacho……….……..5.12.2018 

Walne Zwyczajne……….…..6.12.2018 

To nas czeka…  

Wigilia……………………..18.12.2018 

Turniej tenisa stołowego…………….

(najprawdopodobniej)……..13.01.2019 

Dętki…………………...15-17.02.2019 

Z ŻYCIA KOŁA Jak łyse konie 

Cytując klasyka – bez geografii jesteś nigdzie, jednak 

warto zastanowić się nad przeredagowaniem tego 

stwierdzenia. Może lepiej stwierdzić, że geografia jest 

wszędzie. O geografii sportu już słyszeliśmy. Wiemy 

też, że wiele zespołów sportowych nosi geograficzne 

nazwy – jak nazwy rzek, wiatrów, czy krain. Ale geo-

graficzne nazwy, czy raczej imiona pojawiają się  

w starym, arystokratycznym sporcie, czyli wyścigach 

konnych. 

 Zróbmy sobie przegląd imion koni wyścigo-

wych zatem. Rozpocznijmy od najbardziej znanych 

końskich wyścigów w brytyjskim Newmarket. Spo-

tkać na nich możemy takie sławy jak Canberra Cliffs 

(tu widać, że konie i mapy to dwie różne sprawy, gdyż 

w Canberze dość trudno znaleźć klify). Rolę gospoda-

rza może sprawować Purbeck Hills, który imię  

zawdzięcza wzgórzom na południu Anglii, czyli zde-

cydowanie bliżej Newmarket niż na przykład Desert 

Land, czyli Obszar Pustynny. 

 Znalazł się oczywiście Brytyjski koń o nazwie 

państwa. Nosi on imię Hungary, czyli po polsku  

Węgry. Niektóre imiona nawiązujące do geografii są 

na prawdę poetyckie np. Eesti Star (Estońska Gwiaz-

da), Irish D'alsace (Irlandzka Alzacja), Red Mistral 

(Czerwony Mistral). Znane geograficzne miejsca rów-

nież stanowiły inspirację w nadawaniu imion. Przy-

kładowo Le Mans, czy Yucatan, albo Cliffs of Moher. 

Znajdą się też góry takie jak Uluru, czy Everest. Są 

konie o miejskich imionach – Santiago de Cuba,  

Venezia, albo o imionach dróg do miast się kierują-

cych – Road to Dubai, Kilbarry Way, a nawet o imio-

nach tych samych co nazwy ulic, jak na przykład 

Stauton Street.  

Na sam koniec warto wspomnieć o światowych  

imionach jak na przykład Weather Front (Front Pogo-

dowy), a także Global Acces (Globalny Dostęp). 

 Z takimi imionami, te konie mnie zachęciły do 

śledzenia wyścigów. Od dziś jestem ich fanem. Idę 

szukać kolejnej dyscypliny z geograficznym  

aspektem. 

Maciej Siwka 



  Wakacje w środku listopada? Tydzień nad Mo-

rzem Śródziemnym? Nawet na pierwszym roku? 

Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieli-

ście „tak/chcę/pojadę”, to Egea jest zdecydowanie 

dla Was.  

  Być może akurat ten numer Globusika wpadnie  

w ręce kogoś niedoinformowanego, dlatego dla 

pełnej jasności, zacznijmy od tego, o co właściwie 

chodzi z tą całą EGEA. Organizacja ta tworzy sieć 

skupiającą studentów geografii w Europie. Jej ce-

lem jest umożliwianie oraz wspomaganie szeroko 

rozumianego rozwoju młodych geografów poprzez 

zdobywanie wiedzy, poznawanie innych krajów, 

ich kultury, a przede wszystkim rówieśników,  

z którymi - mimo znacznej odległości - łączy nas ta 

sama geopasja. Wszystko to odbywa się na zasa-

dzie kongresów, warsztatów oraz wymian studenc-

kich. 

  Podczas tygodniowego (a dla niektórych nawet 

trochę dłuższego) pobytu w Montpellier mieliśmy 

okazję przekonać się na własnej skórze jak to 

wszystko wygląda w praktyce.  

  12 listopada, około 14:00, kiedy z okazji dnia 

wolnego wszyscy jeszcze spali, my byliśmy już na 

lotnisku w Balicach, nadaliśmy bagaże oraz prze-

szliśmy kontrolę osobistą. Lot do Marsylii trwał 

około dwóch godzin, następnie przesiedliśmy się 

do autobusu i po kolejnych dwóch godzinach byli-

śmy już w Montpellier, gdzie czekała na nas grup-

ka uśmiechniętych Francuzów z flagą Egea. Zosta-

liśmy podzieleni na kilka dwu i trzyosobowych 

grupek i razem z naszymi hostami udaliśmy się do 

ich mieszkań.  

  Następnego dnia, oficjalnie rozpoczęliśmy naszą 

wymianę od wspólnego tradycyjnego francuskiego 

śniadania. Składało się ono z croissantów, pain au 

chocolat, soku oraz kawy z automatu. Jeśli jeste-

śmy już przy jedzeniu - wiadomo zawsze należy 

zacząć od najprzyjemniejszych rzeczy - to warto 

wspomnieć, że oprócz tradycyjnych croissantów, 

bagietek oraz serów (które swoją drogą były kupio-

ne w Lidlu, więc Wy również możecie poczuć się 

jak w południowej Francji i podarować sobie odro-

binę tego luksusu) mieliśmy też okazje spróbować 

trochę orientu. Podczas jednej z wieczornych im-

Proszę Państwa - Francja! 
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A na środku kto to taki piękny? <3 :* 



prez próbowaliśmy ślimaków oraz żabich udek. Ich 

smak i, o zgrozo, również zapach, przynajmniej dla 

mnie był dosyć ciekawy, dlatego w myśl zasa-

dy ,,zjedz i zapomnij”, szybko przepiłam wszystko 

winem. A skoro o winie mowa… Francuzi zadbali 

o to, abyśmy oprócz próbowania ich lokalnych 

trunków, mieli też świadomość co tak w zasadzie 

pijemy. Zorganizowali dla nas warsztaty pt. „Jak 

rozpoznać dobre wino”. Każdy wykładowca, a na-

wet student (!) przyzna mi rację, że teoria to nie 

wszystko, a żeby zostać mistrzem należy przede 

wszystkim przełożyć ją na praktykę. Później zosta-

ją już tylko praktyczne ćwiczenia i doskonalenie 

swoich umiejętności, poprzez godziny spędzone na 

piciu, rozpoznawaniu i dyskutowaniu o smaku. Je-

śli jeszcze pamiętacie to, co przeczytaliście  

w pierwszym akapicie, że jednym z głównych celi 

EGEA jest zdobywanie wiedzy, to właśnie odha-

czamy ten punkt. Te umiejętności przydadzą nam 

się na całe życie, a na pewno do końca studiów.  

  Aby lepiej poznać historię i kulturę dokładnie 

zwiedziliśmy całe miasto. Zaczęliśmy od tradycyj-

nej zabudowy centrum, czyli labiryntu wąskich  

i krętych uliczek oraz głównego Place de la 

Comédie. Ta część miasta różni się w zależności 

od pory dnia. Rano jest tam spokojnie i cicho, po-

południami zapełniają się ogródki przy kawiar-

niach i restauracjach, a wieczorem rozpoczyna się 

typowe studenckie życie. Udaliśmy się do dzielnic 

mieszkaniowych, także tych najbardziej nowocze-

snych. Ciekawym doświadczeniem była wizyta  

w ratuszu, gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu  

z jednym z jego pracowników, odpowiedzialnym 

za design i zagospodarowanie Montpellier. Oprócz 

samego zwiedzania, wysłuchaliśmy krótkiego  

wykładu na temat jego budowy i przeznaczenia 

oraz planów na dalszy rozwój przestrzeni  

miejskiej. Zapoznaliśmy się z kampusem lokalnego 

uniwersytetu, odwiedziliśmy wszelkie muzea oraz 

wystawy. Wszystko to pozwoliło nam bardzo  

dokładnie poznać architekturę oraz zabudowę tej 

aglomeracji 

  Najlepszą okazją do poznania prawdziwego  

codziennego życia w Montpellier były wspomniane 

już imprezy. Oprócz nowych, międzynarodowych 

znajomości oraz wzajemnej integracji, dawały nam 

one możliwość poznania wielu ciekawostek  

związanych z życiem codziennym i studiowaniem 

we Francji. Niejednokrotnie mięliśmy okazję wy-

mienić się spostrzeżeniami na tematy naukowe, 

kulturalne i społeczne. Rozmawialiśmy o podejściu 
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Listopadowa temperatura Morza Śródziemnomorskiego trochę przypo-
mina wakacyjny Bałtyk, więc pewnie stąd te uśmiechnięte twarze.  



do życia, relacjach z innymi oraz stereotypach – 

zarówno tych polskich jak i francuskich.  

  Pobyt na południu Francji umożliwił nam pozna-

nie roślinności śródziemnomorskiej. Oprócz tego, 

że codziennie spacerowaliśmy między wysokimi 

palmami, byliśmy tez w lesie śródziemnomorskim. 

Zwiedziliśmy La Camargue – krainę położoną na 

wschód od Montpellier, którą ze względu na dużą 

ilość bagien i jezior, zamieszkują liczne gatunki 

ptaków - w tym flamingi. Występują tam sztuczne 

kopalnie soli zlokalizowane przy jeziorach o fiole-

towo-różowej barwie, uprawia się tam także ryż. 

Region ten jest mocno turystyczny, jednak dużym 

jego mankamentem są komary. Nie są to jednak 

zwykłe, małe i grzeczne zwierzątka, jak te nasze 

polskie. Tam królują komary tygrysie, dużo więk-

sze i bardziej liczne. Ich ugryzienie oprócz zwy-

kłych objawów może powodować bóle głowy  

i ogólne osłabienie organizmu. Ale wracając do 

bardziej przyjemnych rzeczy, warto wspomnieć że 

jedno popołudnie spędziliśmy nad Morzem Śród-

ziemnym. To nic, że nie było słońca, a temperatura 

wynosiła około 10-13°C. Morze to morze, prawda? 

Właśnie z takim podejściem piątka młodych Pola-

ków wskoczyła do wody, a patrząc na ich miny, 

widzimy, że mimo zimna, czują się dumni i speł-

nieni. 

  Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy,  

a czas przyszedł również na nas. Po pożegnaniu z 

naszymi hostami i miastem pozostało już tylko je-

chać na lotnisko i wracać do Krakowa - nadrabiać 

zaległości, planować kolejne wymiany, żyć długo  

i szczęśliwie… W zasadzie części z nas nawet się 

to udało. Jednak dla reszty właśnie w tym momen-

cie zaczynają się schody. Bardzo prawdopodobne, 

że większość z Was sięgnęła po ten artykuł właśnie 

dla tego fragmentu, dlatego poczujmy się jak w 

filmie akcji i przeżyjmy to jeszcze raz.  

Kiedy autobus na lotnisko w Marsylii spóźniał się 

około 20 minut (w pełnym spokoju - „przecież sa-

molot mamy dopiero za 5 godzin”) skontaktowali-

śmy się z firmą transportową. Okazało się, że ze 

względu na rozpoczęcie strajków (blokowanie au-

tostrad poprzez palenie ognisk, a w niektórych czę-

ściach kraju również samochodów) nasz autobus 

nie przyjedzie w ogóle. Lekko zaskoczeni, jednak 

nadal spokojni - „wciąż mamy 5 godzin i 140 km 

drogi”, szybko znaleźliśmy rozwiązanie tego pro-

blemu (zaraz po odrzuceniu pomysłu Arka, żeby 

dostać się tam rowerami). Rozdzieliliśmy się, a na 

lotnisko mieliśmy zamiar dotrzeć BlaBlaCarami 

oraz prywatnymi samochodami naszych Francu-

zek. Brzmi dobrze, prawda? Faktycznie, pięciu 

osobom udało się dotrzeć na czas i dosłownie 

wbiec do samolotu. A co z pozostałymi szczęścia-

rzami? Też wrócili do Polski, z tą różnicą że zajęło 

im to około 34 godziny. Najbliższy lot powrotny 

(w racjonalnej cenie) był do Budapesztu, oczywi-

ście niebezpośrednio. Ponieważ limit pecha nie zo-

stał jeszcze wyczerpany, to podczas przesiadki  

w Dusseldorf zepsuł się jeden z komputerów  

w samolocie, co oprócz lekkiego zawału serca  

spowodowało dodatkowe opóźnienie (ale wiecie, 

wciąż spokojnie „przecież teraz mamy  

nielimitowany czas na dotarcie do Krakowa ”). 

Ostatecznie cała grupa - wcześniej, czy później - 

wróciła do Polski. A wyjazd nauczył nas nie tylko 

jak rozpoznać dobre winko, ale też jak wyjść z kry-

zysowej sytuacji (między innymi: jak wygodnie 

ułożyć się do snu na lotniskowej podłodze). O 

wspomnieniach na całe życie i nowych  

znajomościach chyba nie muszę już wspominać . 

Weronika Wierzgacz 
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Osoby, które postanowiły zostać we 
Francji trochę dłużej.  



 

 

 

Ogłoszenie płatne 
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Nowy, proponowany przez Globusika, regulamin konkursu na Ciacho! 

Regulamin 

Konkurs na najlepsze kołowe ciacho (trzeba upiec ciasto) 

by Mr. Ciacho & Miss. Ciacho (Hajdo & Krąż) 

1. Organizatorem konkursu jest Koło Geografów UJ z siedzibą w pokoju 1.03. 

2. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wśród Kołowiczek I Kołowiczów 

mających zaprocentować w przyszłości większą samodzielnością i zaradnością życiową. 

3. Przedmiotem konkursu jest wyrób cukierniczy popularnie zwanym ciastem, 

ciastkiem, ciachem, plackiem, placuszkiem, placem, słodyczą, słodkością, czymś 

dobrym, czymś słodkim. 

4. Prace konkursowe oceniane są przez trzyosobowe jury w składzie: prezes Koła, 

przedstawiciel organizatora oraz przedstawiciel publiczności (wyłoniony metodą 

losowania pośród publiczności obecnej w siedzibie Koła w momencie konkursu). Jury 

dokonuje oceny prac konkursowych metodą ekspercką, organoleptyczną ze szczególnym 

uwzględnieniem zmysłów wzroku, węchu oraz smaku. Zaspokojenie poszczególnych 

zmysłów ocenianie jest metodą punktową w skali od 1 pkt. do 5 pkt. Końcowa 

klasyfikacja ustalana jest na podstawie sumy sum punktów przyznanych przez członków 

jury. Jury przyznaje pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz „Wyróżnienie jury”. 

5. Publiczność zgromadzona w siedzibie Koła w momencie trwania konkursu na 

podstawie degustacji wybiera pracę konkursową mianowaną do „Wyróżnienia 

publiczności”. 

6. Autorzy wybranych przez jury prac otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

dyplomy oraz uznanie w oczach, nosach i ustach Kołowiczów (przynajmniej na czas 

trwania konkursu). 

7. Za przyzwoleniem kołowego skarbnika uczestnik (autor pracy 

konkursowej) otrzyma częściowy zwrot kosztów produkcji wyrobu w wysokości 10 zł. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do przedstawiciela organizatora. 

9. Wszelkie kwestie wynikłe podczas konkursu, lecz nie objęte powyższym 

regulaminem rozwiązywane będą na podstawie indywidualnej decyzji organizatora, w 

pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

Karnego oraz Kodeksu Wykroczeń. 
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Jest pewien region w Europie, który na 

pierwszy rzut oka wydaje się być turystycznym 

rajem. Piękne wybrzeże Adriatyku, ciągnące się 

dziesiątkami kilometrów wybrzeże dalmatyńskie, 

miejscowości takie jak Dubrownik, Split i Trogir 

wydają się być dla przeciętnego „Kowalskiego” 

idealną wakacyjną destynacją. Niezbyt wygórowa-

ne ceny, liczne oferowane przez biura podróży wy-

cieczki i gwarancja pięknej pogody to niemal 

wszystko co potrzebne do udanego urlopu. Star-

szym osobom na pewno dobrze kojarzą się czasy 

istnienia Jugosławii, która jako namiastka zachodu 

w kręgu krajów socjalistycznych była wytęsknioną 

„normalnością” w ciężkich czasach. Mowa oczy-

wiście o Bałkanach.    

Jednak nie wszystko złoto co się świeci – 

na hasło „wojna w Bośni”, „Srebrenica”, czy 

„oblężenie Sarajewa” coś każdemu z nas zadzwoni, 

coś było, coś złego się wydarzyło, ale często to je-

dyna rzecz, która się kojarzy i nic więcej o niej nie 

wiadomo. A wydarzyło się coś strasznego, region 

wciąż jest beczką prochu i w każdym momencie 

może wybuchnąć ze zdwojoną siłą. A pamiętajmy, 

że konflikt, o którym będzie mowa wydarzył się 

zaledwie 25 lat temu. Większość osób, które prze-

żyły tę wojnę żyje do dzisiaj i pamięta wojenną 

zawieruchę. Postaram się Wam przybliżyć ten kon-

flikt na tle historyczno – geograficzno – społecz-

nym.  

Aby dobrze zrozumieć z jak bardzo skom-

plikowanym problemem mamy do czynienia musi-

my cofnąć się setki lat w tył i powoli prześledzić 

jak na tak niewielkim regionie, jakim są Bałkany 

znalazło się tyle narodów, religii i myśli, a co przez 

to idzie tyle wzajemnej nienawiści.    

Pierwszy ludem, który na dobre zadomowił 

się w zachodnich Bałkanach byli Illirowie. Ten In-

doeuropejski lud stworzył niezbyt trwałe państew-

ka plemienne podbite jeszcze przed narodzeniem 

Chrystusa najpierw przez Celtów, a potem przez 

Rzymian. Potem przychodzi rozbicie Cesarstwa 

Zachodniorzymskiego i wędrówka Słowian, którzy 

w VI i VII wieku osiedlili się na Bałkanach dając 

początek dzisiejszym narodom południowosło-

wiańskim tj. Chorwatom, Serbom i Czarnogórcom. 

Są to kultury wciąż pogańskie, lecz zbliżające się 

nieuchronnie ku zderzeniu z chrześcijaństwem. To 

tutaj ustala się granica pomiędzy obrządkiem za-

chodnim i wschodnim (dzisiejsza Chorwacja kato-

licka, położona sąsiednio Serbia już prawosławna). 

Gdyby nie był to wystarczający dysonans religijny, 

po bitwie na Kosowym Polu w 1389 r., gdzie Sło-

wianie przegrywają decydująca potyczkę z Otto-

manami, na blisko 500 lat wspomniany obszar 

wkracza pod panowanie tureckie. Władcy co praw-

da nie narzucają wiary muzułmańskiej, ale 500 lat 

to okres, w którym naród musi wykazać się  nie-

zwykle silną tożsamość narodową, aby oprzeć się 

przejęciu kultury i wyznania ciemiężcy. Część na-

rodów, jak chociażby wspomniani Serbowie zacho-

wali swoją ortodoksyjną wiarę. Z kolei ludzie na 

prowincji, żyjący w górach we własnych małych 

społecznościach, znacznie łatwiej i szybciej przej-

mowały wzorce panujących.     

U progu XIX wieku, który przynieść ma 

pierwsze koncepcje nacjonalistyczne i Wiosnę Lu-

dów, na powierzchni porównywalnej do wielkości 

Polski mamy 3 religie oraz kilka lub kilkanaście 

narodów szukających swojej drogi do niepodległo-

ści. Sukcesywne przejęcie północnej części terenu 

przez monarchie austriacką (od 1867 r. Austro - 

Węgry), dwie wojny bałkańskie z początku XX 

wieku przynoszące wyzwolenie od Turków, zabój-

stwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Saraje-

wie (bezpośrednia przyczyna wybuchu I WŚ) oraz 

wzajemne ludobójstwa z czasów II wojny świato-

wej („słynny” obóz Jasenovac) tworzą jedną z naj-

bardziej skomplikowanych mozaik etniczno – reli-

O Bośni i wojnie słów kilka 



gijnych współczesnego świata.  

Koniec II wojny światowej przynosi unor-

mowanie sytuacji na kilkadziesiąt lat – powstaje 

Jugosławia dowodzona przez marszałka Josepa 

Broz Titę – bardzo kontrowersyjną postać, która 

szukała trzeciej drogi między kapitalistycznym za-

chodem, a wschodnim socjalizmem. Pomimo, że 

Jugosławia należała do drugiego obozu, potrafił 

skutecznie odciąć się od Stalina i stworzyć własny 

rodzaj gospodarki. Siłą potrafił hamować zapędy 

wrogo nastawionych narodów i normować wciąż 

bardzo podgrzaną atmosferę.  Sytuacja zaczy-

na się komplikować ponownie w 1991 r. Następuje 

rozpad ZSRR i wzorem innych krajów, republiki 

wchodzące w skład Jugosławii przechodzą do czy-

nów w kwestii uzyskania niepodległości. Dopiero 

teraz można mówić, że jesteśmy w punkcie wyjścia 

do dywagacji na temat wojny w Bośni i Hercego-

winie, która wybuchnąć miała rok później. 

 Przywódcy republik wchodzących w skład 

Jugosławii od kilku już lat zdawali sobie sprawę  

o nadchodzącym rozpadzie i snuli plany o tworze-

niu własnych krajów narodowych. Większość  

z krajów, w tym dwa najsilniejsze organizmy: Ser-

bia i Chorwacja odwoływały się do tysiącletnich 

historii swoich narodów i wyssanych z palca mito-

logii, które nie miały wiele wspólnego z prawdą. 

Nacjonaliści korzystając z pogarszającej się  

w kraju sytuacji zaczęli zdobywać popularność 

rozpoczynając tworzenie własnych bojówek, które 
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 po upadku kraju miały siłą przejąć „należne im zie-

mie”. 

Niemal bezkrwawe uzyskanie niepodległo-

ści i odłączenie się od Jugosławii padło łupem pro-

wincjonalnych fragmentów państwa: FYROM 

(Republiki Macedonii) oraz Słowenii. Dla Chorwa-

tów i Serbów, pałających do siebie wzajemną nie-

nawiścią od setek lat, naturalnym kierunkiem  

ekspansji stała się Bośnia i Hercegowina - znacznie 

słabsza ludnościowo, ekonomicznie i wojskowa 

republika zamieszkiwana zarówno przez katolic-

kich Chorwatów, muzułmańskich Boszniaków  

i ortodoksyjnych Serbów. Przyjrzyjmy się dokład-

niej sytuacji w Bośni w przededniu wojny.  

Blisko 40% ludności republiki BiH stano-

wią Serbowie zamieszkujący Republikę Serbską 

(NIE KRAJ SERBIĘ, LECZ AUTONOMICZNĄ 

CZĘŚĆ BiH TZW. REPUBLIKĘ SERBSKĄ) – na 

tyle duża mniejszość, aby marzyć o niepodległości 

i połączeniu z leżącą na zachodzie Serbią. Jednak 

jest ich jednocześnie na tyle mało, że nie mają 

szans na przegłosowanie czegokolwiek w parla-

mencie. Przewodniczy im Radovan Karadzic gło-

szący poglądy skrajnie nacjonalistyczne i publicz-

nie grozi agresją wojskową Boszniakom. Wtóruje 

mu w tym prezydent Serbii (kraju) – Slobodan Mi-

losevic. Drugi naród zamieszkujący Bośnię  

i Hercegowinę stanowią Boszniakowie 

(Boszniakowie – muzułmańscy mieszkańcy BiH, 

Bośniacy – wszyscy mieszkańcy BiH). Największa 

liczba mieszkańców republiki pozwala im na zwy-

cięstwa w wyborach i głosowaniach, jednak nie 

mogą liczyć na żadną pomoc ekonomiczną i woj-

skową z zewnątrz. Prezydentem Boszniaków jest 

Alija Izetbegovic. Na zachodzie dominują zaś Bo-

śniaccy Chorwaci, których jest najmniej, lecz mogą 

liczyć na wsparcie Chorwacji. Ideowym przywód-

cą Chorwatów był legalnie wybrany Franko Tudj-

man – pierwszy prezydent Chorwacji, którego do 

władzy wyniosły hasła nacjonalistyczne.   

Najprawdopodobniej, chociaż nigdy nie zo-

stało to potwierdzone, Chorwaci i Serbowie doga-

dali plan rozbioru Bośni i Hercegowiny. Poza 

aneksją terytorialną nie przewidywał on dalej ist-

nienia na terenach ludności muzułmańskiej. Plan 

zakładał ludobójstwo Boszniaków. Wszystkie 3 

strony, pałające do siebie wzajemną nienawiścią 

(rozmowy na temat aneksji BiH przez Serbów  

i Chorwatów nie oznaczały pokoju pomiędzy tymi 

dwoma nacjami) rozpoczęły przygotowania do 

pewnie nadchodzącej wojny.    

   Każdy konflikt do wybuchu 

zbrojnej agresji potrzebuje pretekstu – bezpośred-

niej przyczyny, która spowoduje, że będzie można 

zaatakować. W marcu 1992 r. przeprowadzono  

w republice BiH (będącej wtedy jeszcze de facto  

w Jugosławii) referendum, które zadecydować 

miało o odłączeniu się republiki od Jugosławii  

i utworzeniu niepodległego państwa. Serbowie, 

doskonale wiedząc, że nie mają szans na przegło-

sowanie Boszniaków w głosowaniu, zbojkotowali 

je. Wyniki były więc jasne jeszcze przed opróżnie-

niem urn. 99,4% głosujących było za odłączeniem 

się Bośni i Hercegowiny od Jugosławii. Jednocze-

śnie było to niezgodne z konstytucją Jugosławii  

i wybitnie nie na rękę Serbom, którzy tracili kilka-

set tysięcy rodaków żyjących na co dzień na tere-

nie bośniackiej republiki. Już w marcu BiH ogłasza 

niepodległość i bardzo szybko zyskuje akceptacje 

przez większość krajów na arenie międzynarodo-

wej. Stolicą Republiki staje się Sarajewo, do które-

go natychmiast ruszają Serbowie z zamiarem odbi-

cia stolicy. Rozpoczyna się najsłynniejsza operacja 

całej wojny – oblężenie Sarajewa trwające blisko 4 

lata. Odcięte od świata, bez wody zdatnej do picia, 

elektryczności i podstawowych środków do życia 

stała się twierdzą bez wyjścia – przede wszystkim 

dla ludności cywilnej. W czasie 4 lat potyczek Ser-

bów i Boszniaków  szacuje się, że zginęło ok. 

10000 osób, w tym ponad 1000 dzieci. Co się dzia-

ło w czasie tych 4 lat w reszcie republiki?  

Armia Nowej Jugosławii (czyli Serbii  
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i Czarnogóry; reszta republik jugosłowiańskich  

zdążyła się już oddzielić od Jugosławii) zaatako-

wała pozycje Boszniackie i wykorzystując swoją 

silniejszą armię zaczęła spychać muzułmanów. 

Rok później od zachodu BiH zaatakowała Chorwa-

cja. Z tygodnia na tydzień tereny kontrolowane 

przez Boszniaków się kurczyły, a Chorwacja za-

częła prowadzić własną z wojnę o terytoria położo-

ne na północy z Serbami. Na terenie około 50000 

km2, trzy armie rozpoczęły walczyć ze sobą wza-

jemnie.  Od początku wojny każda z armii do-

puszczała się masakr na ludności cywilnej i żadna 

z nich nie stosowała się do konwencji genewskich 

dot. jakości życia cywilów i jeńców. Zaczęły po-

wstawać obozy pracy, dla jeńców wojennych oraz 

koncentracyjne. Burzono setki świątyń i przymuso-

wo przesiedlano setki tysięcy ludzi. Krótko po roz-

poczęciu wojny do ONZ wysyła do Bośni zmilita-

ryzowane formacje mające za zadanie unormować 

sytuacje i pomóc przetrwać ludności cywilnej. Po-

wstały „bezpieczne strefy”, w których uchodźcy 

mogli się schronić. W rzeczywistości siły te miały 

nikłe znaczenie militarne i nie miały dużego zna-

czenia bojowego. Doskonale prześledzić można na 

przykładzie największego ludobójstwo w Europie 

od czasów II WŚ – masakry w Srebrenicy. 

Srebrenica jest miejscowością położoną w 

BiH niedaleko granicy z Serbią. Pomimo położenia 

w obrębie Republiki Serbskiej, w której ludnościo-

wo dominowali Serbowie to miasto było enklawą 

ludności muzułmańskiej. W 1993 r. ONZ ustaliło 

tutaj jedną z bezpiecznych stref, która dzięki sta-

cjonującym tutaj oddziałom miała zapewnić bez-

pieczeństwo muzułmanom uciekającym z obsza-

rów kontrolowanych już przez Serbów. Przez 3 lata 

Boszniacy wraz z ONZ z różnym skutkiem bronili 

enklawy, ostatecznie tracąc nad nią kontrolę w 

1995r. Głównodowodzący ruchami wojsk serb-

skich Ratko Mladić wykorzystując fortel i bierność 

ONZ pozwolił w dniach 12 – 16 lipca 1995 na wy-

mordowanie ponad 8000 muzułmanów; zarówno 

żołnierzy, jak i przede wszystkim cywilów. Było to 
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największe ludobójstwo w Europie od czasów II 

wojny światowej. Stacjonujące w pobliżu wojska 

ONZ najprawdopodobniej zdawały sobie sprawę o 

czynie, którego dopuścili się Serbowie. Pomimo to, 

nie podjęli żadnych kroków mających na celu ratu-

nek muzułmańskich jeńców.    

 Zamknięcie muzułmańskiej eksklawy przez 

Serbów oraz srebrenicka masakra przekonała 

wreszcie ONZ do przeprowadzenia zmasowanego 

ataku lotniczego na pozycje serbskie. Akcja Deli-

berate Force zakończyła się sukcesem i pomimo 

wcześniejszych sukcesów Serbów, musieli zgodzić 

się na warunki pokojowe. Operacja trwała zaledwie 

17 dni i zakończyła się podpisaniem traktatu poko-

jowego w Dayton. W ten sposób trwająca przez 4 

lata wojna w Bośni i Hercegowinie  

przeszła do historii.   

Jak wygląda sytuacja po 23 latach od za-

kończenia wojny? Kraj podzielony jest administra-

cyjnie na dwie części: Federacje Bośni i Hercego-

winy, w której dominują Boszniacy. Na zachodzie 

federacji zamieszkują także Chorwaci (to tutaj 

znajduje się słynne katolickie sanktuarium w Med-

jugorje). Pozostałą resztę kraju (ok. 40 procent) 

zajmują tereny zwane Republiką Serbską, w której 

dominują Serbowie. Trzeci, najmniejsze teryto-

rium, tzw. Dystrykt Brczko jest zdemilitaryzowaną 

strefą buforową pomiędzy Federacją BiH, a Repu-

bliką Serbską. Głównym organem decyzyjnym kra-

ju jest prezydium, na które składają się 3 osoby: 

Chorwat, Boszniak i Serb. Każdy z nas łatwo wy-

obrazić sobie może, jak wielu kwestiach muszą 

szukać kompromisu. 

Sam kraj wciąż podnosi się ekonomicznie  
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z konfliktu. Bośnia jest jednym z najbiedniejszych 

krajów w Europie, który wciąż musi wydawać 

ogromne kwoty na odbudowę gospodarki wynisz-

czonej przed dwudziestoma laty. Ponad 40 procent 

osób legitymujących się bośniackim paszportem 

żyje poza granicami własnej ojczyzny. Ślady woj-

ny widoczne są do dzisiaj na każdym kroku. Poza 

pomnikami i miejscami pamięci, trudno nie zauwa-

żyć budynków ze śladami po kulach i licznych 

cmentarzy oraz zbiorowych mogił z czasów walk. 

 Niezwykle znamienne w zrozumieniu 

całej historii są rozmowy z ludźmi. Większość do-

rosłych doskonale pamięta ten okres i pomimo tra-

gedii jak ich spotkała, dzieli się swoimi przemyśle-

niami. Nie chcąc oceniać wszystkich stron i wycią-

gać wniosków, zauważyć mogę jak kompletnie 

różne jest podejście wszystkich stron. Jak dla nie-

których konflikt jest traumą towarzyszącą przez 

całe życie. Nic dziwnego, że utrata bliskich i co-

dzienna walka o przetrwanie zdefiniowała ich jako 

ludzi. Z kolei inni wciąż podchodzą do wojny jako 

słusznego konfliktu, który koniec końców nie przy-

niósł żadnych efektów bagatelizując ilość ofiar  

i tragedii, jakie przez te 4 lata się wydarzyły. Zna-

mienna jest jedna rzecz. Większość rozmówców 

nie widzi żadnej winy po swojej stronie, spychając 

całą winę na oponentów. A jak mam nadzieję, już 

wszyscy wiemy – to nie jest takie proste.   

Wojna w Bośni i Hercegowinie, największy 

i najbardziej krwawy konflikt europejski po II woj-

nie światowej na dobre zapisał się w nowożytnej 

historii Starego Kontynentu. Jednak czy samo od-

notowanie wydarzenia w kronikach wystarczy,  

żeby historia się nie powtórzyła? Śmiem wątpić, że 

odrzucenie tego fragmentu Europy z głównego 

nurtu mediów i zostawienie go samemu sobie 

przez opinię publiczną nie spowoduje niczego  

dobrego. Starając się być realistą obawiam się, że 

ten wciąż nierozwiązany impas da o sobie jeszcze 

znać. Niestety wtedy może już być za późno na 

reakcję.        

Na koniec informacja dla turystów. Nie bój-

cie żaby! Może cała historia brzmi tragicznie i taka 

w rzeczywistości jest, to kraje te dla obcokrajow-

ców są całkowicie bezpieczne. Wskazane jest 

wręcz, aby odwiedzać te kraje, poznawać ich za-

gmatwaną historię i kulturę, która w dobie globali-

zacji jest dla wielu już czymś orientalnym. Pamię-

tajmy też, że wydając tam pieniądze wspieramy 

lokalne gospodarki i „dokładamy cegiełkę” ku  

polepszeniu sytuacji w tych krajach. 

 

Piotr Bobak 
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Bartek Noon—Refleksje (po Walnym) 
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 Jesteśmy świadkami niesłychanie rzadkiego 

procesu w Kole, gdzie na naszych oczach ustępuje 

charakterystyczny i dobrze nam znany lodowiec 

kołowy a zaraz po nim przychodzi okres intergla-

cjalny. Na przedpolu lodowca silna soliflukcja mo-

deluje nowe krągłości Koła, które już nie długo 

drastycznie zmieni swoją posturę. Procesy cofania 

się nie są jednak przyczyną globalnego ocieplenia, 

to naturalny proces żegnania się ze starymi kołowi-

czami. Ta wieloletnia zmarzlina przymarzła zarów-

no do krzeseł w pokoju koła jak i do naszych oczu. 

Jak ciężko będzie się odzwyczaić od tego niezwy-

kle ciepłego lodowca ludzi. 

 Okres interglacjalny rozpoczyna się wybra-

niem nowego zarządu. Panika w oczach członków, 

z obawy o niepewnej przyszłości. Lider nieformal-

ny nie przyszedł, więc kto zostanie prezesem? Tej 

odpowiedzialności boi się każdy, bowiem mało kto 

chcę zaznać prestiżu i sławy. Znany jest nam fakt, 

że żadna władza nie przychodzi bez wielkiego po-

święcenia. 

 

 Zarząd wybrany, ale czy koło przetrwa okres 

czasu? Czy koło będzie się kręcić czy toczyć. Jaką 

drogą pojedzie? Wiadome jest, że dwa koła zajadą 

dalej niż jedno. Czy zarząd zdecyduje się na współ-

pracę z innymi kołami? Ile jeży europejskich bę-

dzie niewinnymi ofiarami zarządu? Na te i inne 

pytania na pewno znajdzie się odpowiedź. 

 Nowemu zarządowi przewodzić będzie wy-

jątkowa Pani Prezes – Doroty Waluś. To odpo-

wiedni czas na zaprzestanie dwuletniego patriar-

chatu. Bardzo miłym uczuciem jest zobaczenie na 

takim stanowisku silnej, mądrej, odpowiedzialnej 

kobiety. Ważne jest to, aby nasze kołowiczki miały 

swoją idolkę, zdolną do reprezentowania swoich 

wartości. Kobiety są dużo bardziej adekwatnymi 

kandydatami do wydawania rozkazów. Istnieją po-

ważne dowody na to, że damscy ustawodawcy 

tworzą lepsze prawa. Być może jednym z powo-

dów jest fakt, że kobiety rzadziej ubiegają się o 

posadę w urzędzie. Dużo kobiet nie docenia swo-

ich zdolności, nie chcą się spotykać z seksistowski-

mi komentarzami ze strony męskich rywali. Te, i 

inne powody zniechęcają do startowania w wybo-

rach. Właśnie dzięki tym przeszkodom,  jednostki 

te muszą być  naprawdę utalentowanymi i ambitny-

mi osobami, gotowymi i właściwymi do objęcia 

władzy. 

 Kolejne dowody pokazują nam, że im więcej 

kobiet reprezentuje nas, tym więcej innych 

(nowych) stara ubiegać się o posadę. Jeżeli coraz 

większa ich liczba będzie naszymi reprezentanta-

mi, to zwracanie uwagi na to, że kołem kieruje Pa-

ni Prezesa nie będzie już potrzebne. 

Bartłomiej Miłosz 

Na zdjęciu Pani Prezes. 

Dla dociekliwych—skład zarządu: Ewa Kalisz, Do-
minika Kalicińska, Grzegorz Białoń, Aleksander 
Sielecki, Dawid Skowron i Bartłomiej Miłosz 



Od Redakcji: Trzydzieści lat temu, w roku 1988, 

wydany został pierwszy numer Globusika. Na te-

gorocznych terenówkach z Sudetów spotkaliśmy 

założyciela Globusika. Połączyliśmy więc fakty  

i, po wcześniejszym umówieniu, drogą mailową, 

zadaliśmy kilkanaście pytań dr hab.. Marianowi 

Kachniarzowi, prof. nadzw., obecnie pracowniko-

wi UPWr. Pierwszemu Redaktorowi Globusika.  

W tym miejscu chcielibyśmy mu serdecznie po-

dziękować za pozytywną reakcję na nasz pomysł  

i odpowiedzenie na nasze pytania  

Z uwagi na formę wywiadu (e-maile) nie przyjmu-

je on klasycznej formy rozmowy, tylko odpowiedzi 

na przesłane pytania :)  

1. (Patryk Wacławczyk) W jaki sposób 

wpadł Pan na pomysł założenia Globusi-

ka ? 

(Marian Kachniarz) Może trudno to sobie wy-

obrazić, ale 30 lat temu nie było fejsa, ba… mało 

kto miał tak rozbujałą wyobraźnię, by podejrze-

wać, że każdy będzie posiadaczem telefonu mobil-

nego (może poza młodym wówczas Steve’m  

Jobsem). Rolę medium społecznościowego odgry-

wały przypinane pinezkami karteczki na instytuto-

wej tablicy ogłoszeń. Mieszały się tam oficjalne 

informacje z dziekanatu z anonimowymi 

„zaczepkami” wielbicieli. Węzły takiej sieci infor-

macyjnej przejmowały „kluczowe” pokoje w aka-

demikach. Powiewem nowoczesności było pierw-

sze w instytucie urządzenie kserograficzne 

(obsługiwane jedynie przez specjalnie wyznaczo-

nego pracownika). Postanowiliśmy wykorzystać tę 

innowację i podnieść komunikację na zawrotny 

wówczas szczebel.       

2. Czy pamięta pan swój pierwszy tekst  

w Globusiku? 

Musiały to być duże emocje, skoro dokładnie pa-

miętam moment zakończenia pracy nad przygoto-

waniem matrycy-matki pierwszego numeru. Za 

oknem mojego pokoju w Żaczku już się rozjaśniło, 

a ptaki swoim śpiewem wieszczyły poranek. To 

był pierwszy globusikowy newsroom, w którym 

ustaliliśmy tradycję pracy do ostatniej minuty 

przed oddaniem numeru „do druku”.    

3. Jakie tematy były podejmowane na początku 

istnienia Globusika? 

Jak przeglądam ostatnie numery tego nieregularni-

ka, to konstatuję, że… są one tematycznymi konty-

nuatorami pierwszych edycji. Pisane z humorem 

relacje z pracy koła, z wyjazdów i praktyk tereno-

wych, wywiady z pracownikami. Ponieważ pierw-

szy taki wywiad ukazał się z ówczesnym dyrekto-

rem instytutu –  prof. dr hab. Bronisławem Kortu-

sem, cały cykl zatytułowaliśmy  „W jaskini lwa”. 

Niesłabnącą popularnością cieszyła się oczywiście 

pełna humoru i niedomówień rubryka „Zasłyszane 

w instytucie” z podtytułem „Czy wiecie, że…”.  

4. Jak wyglądało wydawanie pisma w czasach  

w dobie przed komputeryzacją? 

Głównym środkiem trwałym Koła Geografów była 

maszyna do pisania. Opanowanie takiego urządze-

nia dawało gwarancję zrobienia kariery. Umiejęt-

ność ta była rzadsza niż współczesna obsługa pa-

kietu MS Ofiice.  Pierwszym etapem było zazna-

czenie ołówkiem szerokości szpalty, potem wpisa-

nie w nią tekstu – nasza maszyna nie znała sposo-
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bów na przerzucanie wyrazów do następnej linijki 

ani tym bardziej ich dzielenie. Jeden wyjazd z tek-

stem poza margines i… trzeba było pisać tekst od 

początku. Po czym następował etap „wycinanek” – 

nożyczkami formowaliśmy fragmenty tekstu i nale-

pialiśmy na matrycę-matkę (tak to sobie nazwali-

śmy). W podobny sposób doklejane były odręcznie 

pisane tytuły oraz „dzieła” graficzne. Tak przygo-

towana matryca przenoszona była w tubie na kse-

rograf w instytucie (bo na wietrze dzieło się mogło 

wybrakować – klej biurowy nie gwarantował sku-

tecznego przytwierdzenia).         

5. Jakie nakłady osiągał Globusik pod koniec lat 

80? 

Pierwsze egzemplarze powielane były w ilości 50 

sztuk. Choć zapotrzebowanie było większe to ogra-

niczeni byliśmy… dostępnością papieru. Krótko 

mówiąc, był to cenniejszy niż obecnie zasób.  

6. Jakie było zainteresowanie studentów Globu-

sikiem? Jakie było zainteresowanie kadry? 

Była to istotna zmiana w kanałach komunikacji  

i dlatego trochę w instytucie „narozrabiała”. Czyta-

li to wszyscy przekazując sobie z rąk do rąk. Oso-

biście zanosiliśmy także „redakcyjne” egzemplarze 

dla dyrekcji, która bardzo poważnie traktowała ich 

lekturę. Globusik pozwalał na lepsze wyczucie „co 

w trawie piszczy…”    

7. Czy Globusik pomógł kiedyś zwalczyć jakiś 

większy problem? Zwrócił uwagę studentów na 

jakąś ważną sprawę? 

Pokłosiem poważnego podejścia do publikowa-

nych treści była reakcja dyrektora na wzmiankę, że 

jeden z pracowników użył wobec studenta określe-

nia „bydlę”. Pamiętam zaproszenie do gabinetu 

dyrektora, który trzymając w ręce „Globusika”, 

zapytał tylko: „Panowie, czy to prawda?”. Nie mu-

siał wskazywać konkretnego fragmentu – wiedzie-

liśmy czego pytanie dotyczy. Docent miał z dyrek-

torem Kortusem rozmowę wychowawczą, a owo 

„bydlę” pełni od lat funkcję dyrektora jednego  

z podkarpackich liceów (pozdrawiam!).   

8. Czy wydarzyła się kiedyś jakaś większa afera 

związana z publikowanymi treściami? 

Czasem chyba nie udawało nam się dochowywać 

odpowiednich granic wkraczając z wdziękiem sło-

nia w sfery obyczajowe – zarówno studentów jak  

i pracowników. Jeden z kolegów uznał, że w nie-

winnych (naszym zdaniem) żartach upublicznili-

śmy jego misternie tkane zamiary wobec koleżan-

ki. Tym samym uleciała ona przedwcześnie jak 

płochliwa łania z jego zasięgu (wpadając zresztą  

w sidła innego kolegi z koła). Wzmianka o kawiar-

nianym spotkaniu żonatego pracownika z sekretar-

ką instytutu nakręciła mocne plotki o ich romansie. 

Nieświadomie zatem narażaliśmy się.    

9. Czy na początku działalności Globusik miał 

jakieś problemy ze względu na sytuację poli-

tyczną? 

Zaledwie rok wcześniej tego typu publikacje 

„stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa państwa”. Powielaczowe numery czasopism 

były bowiem podstawą tzw. drugiego 

(niezależnego od władzy) obiegu informacji.  

W rzeczy samej, pierwsze numery były pod baczną 

uwagą pracownika, którego podejrzewaliśmy  

o „pracę na drugim etacie”. Tak określaliśmy 

współpracowników służby bezpieczeństwa. Ich 

demaskacja na ul. Grodzkiej nie stanowiła zresztą 

wielkiego problemu. Z powodu rozpoczynających 

się na Wawelu demonstracji, budynek instytutu był 

bardzo dobrym miejscem obserwacji. W siedzibie 

koła, które wówczas było na poddaszu, doskonale 

wiedzieliśmy, kto ma „miejsce pracy” na dachu.    

10. Czy może Pan przytoczyć jakieś anegdoty z 

początku działalności Globusika? 

Globusik przyczynił się do zorganizowania w na-

szym instytucie I Festiwalu Piosenki Geograficz-

nej. W przeddzień festiwalu u naszego znajomego 

w Żaczku pojawił się Jacek Ziobro - artysta który 

był świeżym laureatem debiutów na FPP w Opolu. 

Zgodził się za symboliczne wino wystąpić na na-

szej scenie. Kabareciarz na początku występu dał 

popis swego aktorstwa udając kompletnie pijanego. 

Zataczając się bełkotał do siedzących w pierwszym 

rzędzie instytutowych notabli, że za wino to on 
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śpiewać nie będzie. Atmosfera coraz bardzie tęż-

niała… Po dobrej chwili Jacek wyprostował się jak 

struna oznajmiając, że to był żart, po czym dał 

wspaniały koncert. Odetchnąłem…      

11. Jak funkcjonowało Koło podczas prowadze-

nia przez Pana Globusika? 

Działalność Koła miała charakter towarzyski, ale 

mieliśmy także mocne ambicje naukowe. Szcze-

gólnie wykorzystywaliśmy to przydając paranau-

kowy charakter naszym wyjazdom zagranicznym. 

W czasach, gdy do Czechosłowacji trzeba było 

mieć wizę, hasło „wyprawa naukowa” upraszczała 

formalności i otwierała wiele drzwi.   

12. Czy zauważył Pan, że pisanie, działalność w 

Globusiku przydała się kiedyś Panu? 

Przydaje się nieustannie z powodu wykształconych 

wówczas „miękkich kompetencji”. Globusik oraz 

kierowanie Kołem Geografów było dla mnie do-

świadczeniem, które znacząco przyczyniło się do 

ugruntowania umiejętności budowania relacji oraz 

współpracy zespołowej. Swego czasu mając wpływ 

na przyjmowanie ludzi do pracy, zwracałem uwagę 

na ich aktywność w okresie studiów. To był ponie-

kąd gwarant osobowości. Pracownicy zaangażowa-

ni w kluby podróżnicze, koła naukowe, działalność 

w samorządzie studenckim itp. lepiej radzili sobie 

później w pracy zawodowej. Miałem też przykład 

osoby wybitnie zdolnej, z bardzo wysokimi ocena-

mi. Nie potrafiła jednak porozumieć się z osobami, 

z którymi dzieliła pomieszczenie w pracy. Skon-

fliktowany układ trzeba było uciąć… Śmiem twier-

dzić, że obecną epokę można sparafrazować okre-

śleniem Billa Clintona: „Relacje, głupcze!”      

13. Czy ma Pan kontakt z kolegami z redakcji - 

jeśli nie, to jak Pan ich zapamiętał? 

Studia to okres szalonych przyjaźni i szczególnych 

więzi. Niełatwo wymazać je z pamięci, choć póź-

niej z całego grona znajomych, utrzymuje się stały 

kontakt z kilkoma zaledwie przyjaciółmi. I to bez 

względu na odległość. Do dzisiaj mam serdeczny 

kontakt z Alą Marciniak-Nowak i Gosią Ciemboro-

wicz z instytutowej Pracowni Wydawniczej (hej, 

macham rączką!).  

14. Czy śledzi pan Globusika? 

Wykonuję czasem sentymentalny „zajazd” na stro-

nę internetową. Muszę pochwalić autorów za 

umieszczenie tam także numerów archiwalnych. 

Proszę nie poprzestawać w działaniach na rzecz 

zgromadzenia kompletnej dokumentacji. Nie przy-

kłada się odpowiedniej wagi do tworzonych na bie-

żąco numerów, dopiero po latach nabierają one 

wartości. Nie zachowałem sobie pierwszych eg-

zemplarzy Globusika i dopiero z okazji jego doro-

słości, czyli 18-lecia, otrzymałem z Koła Geogra-

fów ich kopie. Teraz, w moim pokoju, Globusik 

należy do pierwszych pozycji mojego dorobku pi-

sarskiego.    

15. Czy chciałby Pan coś przekazać czytelnikom 

i redaktorom, a także ogólnie studentom - jeśli 

chodzi o pozanaukową działalność studencką? 

Budujcie relacje a potem inwestujcie w ich utrzy-

manie! Nie mylcie namiastek (np. liczby lajków)  

z realnymi więzami!   

Okładka najstarszego zarchiwizowanego Globusi-
ka—humor, EGEA i zagraniczne obozy—wygląda 
jak te ostatnie! <3 
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O pracy na studiach słów kilka  
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„Hej, piszę do was jako do komisji rewizyjnej. Nie 

jestem w stanie zrozumieć. Czemu nikt z Koła nie 

pojechał na zjazd kół do Katowic. Znacie może po-

wód? Czemu nikt z zarządu nas tam nie reprezentu-

je? Bo jeśli nie ma na to argumentu to zdecydowa-

nie jest to temat na walne” – wieloletni członek 

KGUJ 

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

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

Dziewiąta rano. Dwa wykłady. Czternasta. Licząc 

od teraz całe dwie godziny wolnego. Można zjeść 

obiad i się przebrać. I do pracy. We wtorki tylko 

sześć godzin, od  szesnastej do dwudziestej drugiej. 

Na czwartek mapa i analiza – ogarnie się w środę, 

bo wolne w pracy, a na uczelni tylko wykład i ćwi-

czenia. W weekend może do domu. Już miesiąc 

minął bez wizyty, więc chyba wypada się z kimś 

zamienić w pracy godzinami. W poniedziałek mo-

że ogarnie się kino. We wtorek znów na dziewiątą 

na uczelnię i szesnastą do pracy. Ech, szkoda, że 

zabrakło tych trzech punktów do stypendium. 

Oj, już maj. 

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

„Z najnowszych badań przeprowadzonych w ra-

mach „Projektu Eurostudent” wynika, że sytuacja 

obecnych studentów zmieniła się na tyle, że prze-

znaczają oni więcej czasu na zarabianie pieniędzy 

niż na naukę. Polscy studenci znaleźli się pod tym 

względem w czołówce europejskiej. Bardziej zapra-

cowani od nich są jedynie studenci z Portugalii. 

Badani studenci z innych krajów na zarabianie 

przeznaczają średnio od 11 do 15 godzin tygodnio-

wo. Polscy studenci poświęcają pracy zarobkowej 

około 19 godzin tygodniowo w trakcie studiów li-

cencjackich i do 25 godzin tygodniowo na studiach 

magisterskich. Na naukę pozostaje im zatem od 10 

do 11 godzin tygodniowo. Jest to jeden z najgor-

szych wyników w Europie” (Lenart 2014) 

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

„Stypendia są śmiesznie niskie, jak ktoś nie ma tak 

jak ja, że socjalne i rektora to musi jednak praco-

wać (…) bycie w zarządzie tak formalnie nic nie 

daje, żadnych punktów do stypendium czy realnej 

kasy a za dużo ludzi nie rozumie że wynagrodzenie 

jest za to niematerialne w postaci ogarnięcia i do-

świadczenia” – wieloletni członek KGUJ 

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

W Polsce studiuje obecnie znaczna część populacji 

w wieku od 20 do 24 roku życia. O ile w roku 1990 

studentami było około 10% członków tej grupy 

wiekowej, to od wczesnych lat dwutysięcznych jest 

nimi około 50-60% osób w wieku 20-24. Tak 

gwałtowny zwrot społeczeństwa w stronę studio-

wania przełożył się początkowo na znaczny spadek 

liczby pracujących młodych dorosłych– w okresie 

od 2003 do 2005 pracowało niecałe 40% osób  

z przedziału wiekowego 20-24 (przy 54% w roku 

1999). Oznacza to, że osoby wybierające wtedy 

studia raczej rezygnowały z wykonywania pracy. 

Jednakże później nastąpił ponowny wzrost udziału 

pracujących w grupie 20-24, do około 50% przed 

kryzysem w roku 2009 i do 55% po przejściu przez 

pokryzysową zniżkę zatrudnienia. Wynika z tego, 

 



że aktywność zawodowa osób 20-24 wróciła do 

poziomu sprzed początku boomu na studia, przy 

jednoczesny braku spadku popularności studiów. 

Można chyba więc wnioskować, że nastąpiło to 

także w wyniku wzrostu aktywności zawodowej 

studentów. Potwierdzają to opracowania naukowe 

oraz popularnonaukowe - według ekspertów GUS 

w roku 2013 pracowało regularnie 40% studentów 

studiów stacjonarnych (Lenart 2014), a w roku 

2016 prace regularną bądź dorywczą wykonywało 

w ciągu roku akademickiego 60% studentów (wg 

raportu Jobsquare). Wcześniej zjawisko niewaka-

cyjnej pracy studenckiej nie było tak powszechne 

(Eurostat, raport kwartalny, 2007). 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie BDL GUS 

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

To, że studenci pracują nie jest niczym zaskakują-

cym ani nadzwyczajnym, prawda? Przecież prawie 

każdy student pracuje? Ja uważam (i sądzę, że po-

twierdza to te kilkaset wyrazów napisanych powy-

żej), że nie jest to taką oczywistością, a wręcz, że 

jest to nowością. Oraz, że to sytuacja problemowa. 

Mimo tego, że praca, czyli de facto sprzedawanie 

swojego czasu, porcjowanego w godzinach bądź 

miesiącach, pakowanego z energią i chęciami, 

uważana jest w naszym społeczeństwie i systemie 

wartości za coś jednoznacznie pozytywnego. Nie 

zrozumcie mnie źle - z pojmowaniem pracy jako 

wartości wyższej niż prosta produkcja dóbr i usług 

niezbędnych do życia, bądź poprawiających jego 

jakość, polemizować nie zamierzam. Uznaję ją, 

wierzę w to, że jest naprawdę potrzebna człowie-

kowi w życiu i samorozwoju. Chciałbym tylko za-

pytać, czy studia to na nią właściwy czas? Czy to, 

że obecni studenci pracują znacznie więcej niż ci 

sprzed kilku czy kilkunastu lat to dobrze? Czy ma-

my w końcu prawo oczekiwać od osób tyle pracu-

jących dobrych wyników i aktywności w nau-

ce?  (tutaj, w celu dywersyfikacji, przytoczę zdanie 

koleżanki (nie do końca moje):  

MAMY PRAWO! MAMY WRĘCZ OBOWIĄZEK! 

To pracujący studenci NIE MAJĄ PRAWA oczeki-

wać, że forma zaliczenia kursu lub jego czas trwa-

nia będą podporządkowane ich pracy. Studia są 

dobrowolne, jeżeli chcą pracować w takim zakre-

sie, że wpływa to jakkolwiek na ich studia, to po-

winni zdecydować się TYLKO NA PRACĘ. Przy 

czym kluczowe jest tu nie to, że pracują w ogóle, 

niektórzy z pewnością są w stanie pogodzić pracę i 

studia bez uszczerbku dla studiów, ale nie może być 

tak, że praca części ludzi wpływa na obniżenie ja-

kości studiów innych osób. Ktoś może powiedzieć, 

że studiowanie, to nie prowadzenie za rączkę I każ-

dy kto chce studiować, może studiować, zdobywać 

wiedzę poza uczelnią. Tak, ale jak czujesz, że po-

ziom Twoich studiów się obniża, to nie masz 

iskrownika, który będzie zapłonem Twojej chęci 

zgłębienia wiedzy.  

Moim komentarzem do tej wypowiedzi niech bę-

dzie kilka pytań – czy każdy powinien studiować? 

Co zrobić, gdy ktoś naprawdę powinien studiować, 

a trudno znaleźć środki by mu pomoc? Czy da się 

osiągnąć sytuację, w której studiować będą te oso-

by które chcą i powinny? 

Ktoś zapewne powie, że praca w czasie studiów to 

okazja do nabycia doświadczenia niezbędnego  

w późniejszej karierze, że to szansa na poznanie 

własnych ograniczeń, że można się wiele nauczyć 

oraz nawiązać nowe relacje, a także oszczędzić na 

wymarzone wyjazdy i przedmioty.  Oraz, w końcu, 

że część osób pozbawionych jest szans na studio-
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wanie bez wsparcia swojego portfela własną pracą. 

I osobiście zgodzić bez zastrzeżeń mogę się tylko  

z ostatnim argumentem – praca podyktowana ko-

niecznością nie może być krytykowana (jednak to, 

że występuje, zmusza do zastanowienia się nad 

systemem stypendiów socjalnych, posiłków na 

uczelni oraz zakwaterowania w czasie roku akade-

mickiego – o tym jednak później). Jednak w moim 

serduszku nie ma miejsca na to, żeby uznać, że 

warto zdobywać doświadczenie kosztem doświad-

czeń. A praca po dwadzieścia kilka godzin w tygo-

dniu, połączona z kilkunastoma godzinami zajęć, 

odrabianiem zadań i nauką, przetkana podróżami 

po mieście i uzupełniona ogarnianiem mieszkania 

dość skutecznie redukuje dostępny czas i chęci na 

to, żeby spędzać czas na uczelnianych projektach  

i spotkaniach integracyjnych. A także szeroko po-

jętych przygodach i ostatnich przed dojrzałym ży-

ciem nierozsądnych pomysłach. Szkoda. Tak samo 

jak tego, że poznawanie własnych ograniczeń czę-

sto wiąże się, z tym, że często dochodzi się właśnie 

do własnych granic wytrzymałości na wysiłek  

i stres, przez co pozostałe aktywności zostają zre-

dukowane do minimum. Często podkreślana nauka 

nowych rzeczy w pracy też jest moim zdaniem 

przeceniana – czego można nauczyć się podczas 

pracy w Zarze czy Heliosie  (a nie oszukujmy się, 

prace tego typu są najczęstszymi studenckimi pra-

cami w Krakowie i de facto wcale nie są wybierane 

dla doświadczenia), czego nie można nauczyć się 

w uczelnianych projektach? Kontaktu z ludźmi? 

Odpowiedzialności? Powiedzcie ludziom którzy na 

przykład pomagali przy Map_Uj czy organizowali 

obozy naukowe, że nie poczuli tego. Pewnym jest 

natomiast, że godziny w pracy skutecznie uniemoż-

liwiają czytanie podręczników i innej literatury – 

niekoniecznie naukowej. Jeśliby ktoś chciał przyto-

czyć tutaj naukę odporności na stres, to odpowiem 

– akurat zestresować się w życiu jeszcze zdążysz, 

tego warto sobie jeszcze oszczędzić. Chciałbym też 

dotknąć tematyki nawiązywania znajomości – 

gdzie jak nie na studiach poznawać osoby o otwar-

tych głowach, w podobnym wieku i o podobnym 

temperamencie do siebie? Z całym szacunkiem,  

w pracy chyba nie tak łatwo stworzyć otwartą, 

szczerą i przy okazji nie aż tak zobowiązującą rela-

cję, jak na studiach. Aspekt natomiast finansowy 

pracy w roku akademickim? Czy naprawdę potrze-

ba tylu rzeczy? Czy godziny spędzone na nauce 

czy z przyjaciółmi i przy projektach są tak łatwo 

przeliczalne na kilkanaście złotych od sztuki?

(Argument, że na te wszystkie rzeczy potrzeba pie-

niędzy jest argumentem istotnym – ale - czy nie 

zdążysz zarobić na to w wakacje (na przykład za 

granicą, poznając przy okazji miejscową kulturę) 

bądź w weekendy?  

Myślę, że w tym miejscu udało mi się w miarę 

(choć pewnie niedostatecznie) płynnie dotknąć te-

matu wartości stojących za decyzjami podjęcia pra-

cy w czasie studiów. Od małego słyszą oni, że trze-

ba mieć studia. Gdy na nie idą, stykają się  

z tezą, że bez pracy w czasie studiów nie znajdą jej 

po nich właśnie. Potem, że nie pracując na studiach 

marnują czas.  Że nie mają bez niej życia. Budzi to 

we mnie sprzeciw. Moim zdaniem, aby udokumen-

tować swoją sumienność i odpowiedzialność po-
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winna wystarczyć praca wakacyjna i udział  

w uczelnianych projektach i inicjatywach (tu mogę 

spotkać się z pracodawczą barierą, trudno, taka ce-

na naiwnego idealizmu). Stanowczo natomiast nie 

mogę zgodzić z tym, że brak pracy w roku akade-

mickim to brak życia i marnowanie czasu. Uwa-

żam, że bagaż doświadczeń, który można zebrać  

w czasie aktywności na polu studenckim i ogółem 

życia w stanie lekkiego zawieszenia od odpowie-

dzialności jest większy niż ten, który można zebrać 

stojąc za kasą. Że te wakacje nad morzem Jońskim 

i nowa kurtka przegrywają z serią dyskusji na waż-

ne tematy i godzinami nad książką. Że udzielając 

się na uczelni nabywa się cenne doświadczenia  

i umiejętności miękkie oraz (choć rzadziej) twarde. 

Że nie marnuje się czasu. 

Przepraszam wszystkich urażonych tym romanty-

zmem, ale powyższe twierdzenia wysuwam obser-

wując kolegów, ze studiów, zarówno starszych jak 

i młodszych. Osoby pracujące, często są, moim 

zdaniem, wycofane z życia studenckiego. Sporo 

czasu wyglądają też na przemęczone. Z braku go-

dzin spędzonych ze znajomymi i na czytaniu 

mniejszych bądź większych bzdur wynika też 

większa zachowawczość w kontaktach między-

ludzkich i szeroko pojęty konserwatyzm postaw. W 

środowisku uczelnianym, które w moim marze-

niach powinno być miejscem fermentu, wolności  

i luzu. Nie krytykuję jednak tych osób, za to, że tak 

się zachowują. Uważam, że sam reagowałbym na 

taką ilość pracy, jaką podejmują, znacznie gorzej  

i zazdroszczę im umiejętności takiej mobilizacji. 

Pod ostrzał poddaję natomiast samo postawienie 

pracy i pieniędzy tak wysoko w hierarchii w czasie 

studiów. 

Kilka zdań z powyższego akapitu piszę do osób 

krytykujących, ich zdaniem, niską aktywność 

młodszych członków KGUJ – wasze pokolenie nie 

pracowało tak intensywnie, nie możecie ich kryty-

kować za nieaktywność – jedynie zastanawiać się 

jak przemówić do ich systemu wartości i cieszyć 

się, że cokolwiek robią..  

Co natomiast, poza pracą u podstaw nad wartościa-

mi i szacunkiem dla własnej, szybko przemijającej 

młodości, mogłoby moim zdaniem poprawić sytua-

cję? Rozbudowa systemu pomocy socjalnej, tak 

aby docierała do znacznie większej liczby studen-

tów (tutaj tylko napomknę o problemie „punktozy” 

– znaczna część aktywności członków KGUJ po-

dejmowana jest ewidentnie dla punktów do stypen-

dium – ciężko w obecnej skrytykować osoby chcą-

ce je uzyskać w ten sposób, powinno jednak wy-

magać się od nich uczciwości i choć odrobiny 

szczerego zainteresowania i bezinteresowności). 

Także powinno się pamiętać, by wypłacane kwoty 

pozwalały, przy niewielkim wsparciu rodziców, na 

godne przeżycie miesiąca. Osiągnąć to pomogłoby 

na pewno rozbudowanie sieci akademików oraz 

zapewnienie dofinansowywanych obiadów (na 

przykład do ceny 9 zł za obiad – a nie 15 w bistro). 

Wtedy mniej studentów mogłoby pracować. 

Teraz, mimo, że moim zdaniem sami sobie pracą 

szkodzą, to nie można ich krytykować. 

Jeśli ktoś chciałby napisać polemikę—zapraszam, 

naprawdę ucieszę się mogąc ją wpuścić na łamy 

naszego czasopisma. 

Patryk Wacławczyk 

Może w celach publicystycznych przejaskrawiłem  opis ży-

wota pracującego studenta (w 3 „dymku,”, pierwsza strona) i 

przytoczyłem bardzo ostre (ale wypowiedziane rzeczywiście) 

wypowiedzi dotyczące aktywności studentów, oraz formuło-

wałem swoje zdanie kategorycznie ale uważam, że jest to coś 

wartego przybliżenia czytelnikom Globusika w formie dość 

wyrazistej i emocjonalnej). 
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 Twój najlepszy przyjaciel po imprezie. Na nie-

go zawsze możesz liczyć będąc w potrzebie. Idealny 

zarówno na masę jak i na rzeźbę. Cud kulinarny na-

szych przyjaciół ze wschodu. Mowa tu oczywiście o 

tureckim daniu o nazwie kebab. Jakże trudno się 

wyobrazić sobie tą potrawę, gdy przybiera ona bar-

dzo dużo postaci, a w języku polskim brak jest kon-

kretnej definicji. Najbardziej zanany nam, wśród 

swej nieokreślonej postury jest „Döner”, czyli obra-

cający się na rożnie. Kebab jako sam w sobie ozna-

cza pieczone mięso. Może być podawany w kompa-

nii najróżniejszych dodatków.  

 Przyjeżdżając do Krakowa ze swoich rodzin-

nych stron, napotkałem niesłychanie uporczywy 

problem. Street-Food jest niesamowicie ważnym 

elementem życia w dużych miastach. Wszystkie pe-

rełki, a mówiąc to mam myśli: kebaby, pizze, frytki, 

burgery, zapieksy czy najważniejsze z nich wszyst-

kich – „chińczyki”, zostawiłem za sobą. Szukałam 

porad u lokalnych smakoszy. Nie wiadomo gdzie 

zacząć ani czego się spodziewać. Prawie rok zajęła 

mi odpowiednia ocena lokalnej kuchni ulicznej, ale 

ostatecznie doszedłem do wniosku, że jakość Kra-

kowskich kebabów jest w opłakanym stanie. Więk-

szość lokali, sprzedających jedzenie w obrębie ryn-

ku, nie może się pochwalić jakimkolwiek szacun-

kiem w stosunku do klienta, sprzedając mu paskud-

ne jedzenie. Niewiarygodne dla mnie jest to, jak 

można połączyć w jednym lokalu dania z kilku 

kuchni świata. Na cennikach lokali gastronomicz-

nych można znaleźć obok kebabów: pizze, pierogi, 

zapiekanki, hamburgery. Jak można robić jedzeniu 

taką krzywdę. Aby klient miał szacunek do danej 

restauracji powinny starać się go przekonać, na 

przykład specjalizacją w danej dziedzinie. W Krako-

wie natomiast wszyscy jedzą z jednego koryta. 

 W normalnych warunkach takie lokale nie 

miałyby prawa się utrzymać. Ta plaga obrzydliwych 

restauracji jednak się utrzymuje, a wpływa na to 

bardzo wiele różnorakich czynników. Bolesne jest 

to, że starówka tego miasta oferuje ludziom tak nie-

wiele, a potencjał kulinarny jest powstrzymywany 

przez tanie, puste jedzenie z brakiem pomysłu. 

Główny problem jaki występuje wśród tej hołoty 

jest naganne zachowanie w stosunku do klienta. 

Brak szacunku dla każdego kto wchodzi do restaura-

cji serwując mu dania po obciętych kosztach. Lokal 

obok lokalu serwuje dokładnie to samo. Gdy brak 

jest jakiejkolwiek alternatywy wejście do jednego 

czy drugiego nie ma dla człowieka żadnego znacze-

nia. Problemem jednak jest fakt, że klient po tak 

okropnym doświadczeniu kulinarnym już nigdy nie 

wróci w to samo miejsce i tu właśnie pojawia się 

charakterystyka tego regionu. Hipertrofia turystycz-

na starego miasta jest w tak nieopanowanym stanie, 

że nikomu się nie opłaca zachęcać ludzi do powrotu. 

Turyści przychodzą raz i nigdy nie wrócą, a wiado-

mo, że przyjdą następni. Niesamowicie okropny 

proces pokazujący jak turystyka jest w stanie wpły-

wać nie tylko na degradacje środowiska naturalnego 

danego regionu ale również na degradacje środowi-

ska kulturalnego czy społecznego. Kolejnym powo-

dem na brak szacunku do klienta jest fakt, że więk-

Zjedz B. Miło 

Seria Artykułów o Street-Foodzie - KEBAB 



szość ludzi poruszających się w okolicy rynku i szu-

kających czegoś szybkiego do przegryzienia jest 

nietrzeźwa, a w takim stanie ludzie są skłonni do 

zajadania potraw gorszej jakości, gdyż nie przykła-

dają uwagi do smaku.  

 Ostatecznie jednak miałem zamiar pisać o je-

dzeniu. Kosztując jedzenia zawsze kierowałem się 

tymi samymi zasadami i zawsze wymagałem tego 

samego. W przypadku kebabów, ocena jest w stanie 

ograniczyć się do trzech podstawowych wartości. 

Tak zwany „Legendarny trójkąt kebabowy” jest po-

wszechnie znany wśród młodych ludzi zamieszkują-

cych stolice. Składa się on z trzech głównych 

wskaźników: smaku (jakości), ilości oraz ceny. Bar-

dzo ważne jest to rozróżnienie, ponieważ nie każdy 

klient jest taki sam i nie wymaga tego samego. Bar-

dzo rzadko szanujące się budki kebabowe dążą do 

tego aby udoskonalić wszystkie wyżej wymienione. 

Zwykle dokonują specjalizacji, oferując jakość 

dwóch cech kosztem trzeciej. Bardzo znany pośród 

nich czyli tani, duży kebab, który niestety nie sma-

kuje najlepiej. Inny rodzaj lokalu stawia na jakości  

i ilość, ale w tym wypadku cena będzie za wysoka. 

Może też się okazać, że jeden z lokali oferuje 

smaczne i tanie danie ale niestety w małej porcji. 

Jak widać jest bardzo dużo różnych możliwości. 

Moim celem było jednak znalezienie tego kebabu, 

który znalazł tą symbiozę w swoich wartościach. W 

ten sposób powstaje prosty wykres radarowy. Oczy-

wiście ten z największym polem powierzchni okazu-

je się najlepszy. Każdą z trzech wartości zostaje 

oceniona w skali od 1 do 10, następnie wyciągnięta 

średnia. Kosztując w wielu lokalach nie jestem  

w stanie omówić wszystkich, więc uznałem, że 

zwrócę uwagę tylko na te, które znacznie się wyróż-

niają. Zanim jednak dojdę do oceny najpierw muszę 

wam zdradzić jak powinien wyglądać idealny kebab 

(według mnie). 

SMAK  

 Bez wątpienia zamierzam najszerzej rozpisać 

się na ten temat. To właśnie on wpływa na przyjem-

ność z jedzenia. Bardzo ważne dla mnie jest wcze-

śniej wspomniane wyrażenie: doświadczenie kuli-

narne. Trzeba pamiętać, że jedzenie nie jest tylko 

potrzebą fizjologiczną, każdy kęs powinien być dla 

nas niezapomnianym wrażeniem i przyjemnością. 

Bez smaku życie staje się szare i nudne, a jakość 

tytułowego dania składa się z czterech głównych 

części: mięsa, dodatków, sosu i bazy. 

 Pozwolę zacząć sobie od mięsa, kebab w tłu-

maczeniu na polski oznacza w końcu pieczone mię-

so i jest najważniejszym składnikiem. Warto zwró-

cić uwagę na to, że tradycyjny powinien być z bara-

niny, ale można go również spotkać z kurczaka czy 

wołowiny, ale nigdy z wieprzowiny ze względu na 

kulturę bliskiego wschodu. Dyskutowanie na temat 

gustów jest niesamowicie trudne, ale chciałbym was 

przekonać do tego abyście zrezygnowali z zakupu 

kebabów drobiowych. Mięso z kurczaka nie nadaje 

się do powolnego, długotrwałego opiekania na roż-

nie. Bardzo szybko się wysusza a mocne przyprawy 

znajdujące się w kuchni wschodu niszczą jego natu-

ralną strukturę. Naprawdę zależy mi na tym abyście 

się przekonali do mięsa baraniego. W przeciwień-

stwie do kurczaka, jest soczyste, bogate w smak  

i dużo lepiej zachowuje się na rożnie. Mięso z kur-

czaka oprócz tego bardzo szybko się psuje dlatego, 
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wałki zawierają bardzo dużą ilość konserwantów. 

Ten klasyczny smak baraniny jest rzadkością na 

terenie Krakowa, gdyż ludzie wolą spożywać ten 

drobiowy. W dodatku często jest mieszany z woło-

winą co znacznie wpływa na utratę magicznej, cią-

gnącej się struktury baraniny. 

 Najczęściej spotykanym warzywem wchodzą-

cym w skład bukietu surówek w lokalach krakow-

skich jest kapusta pekińska, która jest jednym z naj-

nudniejszych jak i najtańszych rozwiązań. Ważnym 

zadaniem warzywnych dodatków jest nadanie posił-

kowi pewną chrupkość, co sprawia, że posiłek wy-

daje się dużo bardziej apetyczny. Z tego powodu 

nie jestem fanem dodawania do placuszka wszyst-

kich specjałów o miękkiej, ciągnącej się strukturze. 

Myślę, że pomysł dodawania do kebabów frytek 

wywodzi się z Hiszpanii. Ziemniaki są bardzo waż-

ne w kuchni iberyjskiej, spożywane przez Hiszpa-

nów w każdej możliwej postaci, to tam też spotka-

łem się z podawaniem kebabów z sidem tak zwa-

nym – „patatas bravas”. Może i jest to ciekawym 

połączeniem ale jak wcześniej wspominałem, nie 

jestem fanem łączenia różnorodnych kuchni ze so-

bą. Spośród wszystkich restauracji szukałem odpo-

wiedniej mieszanki warzyw, do której najczęściej 

zalicza się oprócz kapusty, pomidory, cebulę, ogór-

ki – to co spowoduje polepszenie doświadczenia 

kulinarnego. Czasem jednak warto opuścić schema-

ty aby odróżnić się na rynku. 

 Ostatnimi członkami zespołu smaku są sosy  

i baza, które mówią przez siebie tylko i wyłącznie o 

jakości. Jeden rzut oka na pojemnik z sosem i moż-

na poznać czy jest on robiony własnoręcznie czy 

przyjechał w 10 litrowym wiadrze z Makro. W do-

datku często sos Tzatzyki, który akurat wywodzi się 

z Gracji, mylony jest z prostym czosnkowym. Gi-

gantyczna różnica w smaku ponieważ ten pierwszy 

opiera się na smaku jogurtu greckiego a ten podro-

biony na majonezie. To samo tyczy się bazy, która 

oczywiście dzieli się na przysłowiowe „na cienkim” 

i „na grubym”. Wiele określeń przeplata się mając 

na myśli to cienkie – ciasto, tortilla, placek, ale bę-

dąc merytorycznym powinno się na to mówić La-

wasz, który jest tradycyjnym ormiańskim chlebem 

pochodzącym z Zakaukazia. Pakowanie kebabów w 

bułki ma jedną ważną wadę, mianowicie podczas 

zapiekania, ciepło nie przechodzi przez grube pie-

czywo co obniża jakość mięsa. 

 Cenę i ilość należy omówić wspólne. Te dwie 

cechy są ze sobą bardzo powiązane. Wszystkie roz-

miarów posiłków są godne swojej ceny. Wyszuka-

nie optymalnej ceny za normalny rozmiar okazuje 

się, o tyle trudne, że za dobre jedzenie jestem w sta-

nie zapłacić naprawdę zawyżoną cenę. Uznaję, za 

najlepszy sposób znalezienie mediany cenowej spo-

śród wszystkich badanych lokali i ustalenie jej za 

połowę punktów. W przypadku Krakowa wynosi 

ona 13 złotych. Co prawda średni kebab nie jest 

równy innemu średniemu. 

VEGAB – Starowiślna 6 

 Jeden z bardziej nietypowych punktów na tej 

liście ale skoro nazwa przypomina kebaby a w loka-

lu można zauważyć wielkiego dönera na rożnie. 

Przygoda z wegetariańskim kebabem okazała się 

niezapomniana. Do wyboru są cztery różne rodzaje 

dania. Wybrałem ten który najbardziej przypomi-

nałby kuchnię turecką. Z ciekawości zdecydowałem 

się aby rozłożyć jedzenie na części pierwsze lecz 

warto jest wspomnieć, że kompozycja była bardzo 

smaczna. Można powiedzieć, że posiłek składał się 

z produktów bardzo dobrej jakości i pełnych sma-

ków, ale najważniejsze dla mnie było mięso. Próbu-

jąc je bez żadnego dodatku nie wydawało się ni-

czym specjalnym, wręcz przeciwnie jedyne skoja-

rzenie jakie towarzyszyło mi w chwili kosztowania 

to smak i konsystencja ciastek dla psów. „Mięso” 

okazało się pewnego rodzaju bombą glutenową, 

ponieważ po zjedzeniu normalnego kebaba oraz 

popiciu go wodą doświadczyłem eksplozji w środku 

swojego żołądka, gdyż miałem wrażenie, że jedze-
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 nie powiększyło swoją objętość. Nie wiem czy to 

było dobre wrażenie czy nieprzyjemne ale z pew-

nością pozbawiło mnie jakiegokolwiek apetytu na 

bardzo długi czas, co jest pewnego rodzaju zaletą. 

W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na to, 

że bardzo często ten lokal jest oblegany i nietrudno 

jest spotkać tam kolejkę. Należy zadać sobie pyta-

nie jak wspaniałym biznesem okazuje się ten lokal, 

tak że jest w stanie sprzedawać komuś „psie chrup-

ki” i jeszcze, żądać za to dość wygórowaną cenę.  

Z pewnością to wina kiepskiej konkurencyjności 

na lokalnym rynku. Mimo to zapraszam tam i we-

getarian i mięsożerców aby podjąć się wyzwania.  

EFES KEBAB – Basztowa 17 

Wybitny okaz spośród wszystkich lokali, które zo-

stały odwiedzone. Z pewnością jeden z moich ulu-

bionych. Można powiedzieć, że przypomina mi 

legendarny warszawski „EFES” ale i tak dużo bra-

kuje im do tej perfekcji. Mięso bardzo dobrze 

opiekane, nie wysuszone. Bardzo ciekawą opcją 

jest użycie czerwonej kapusty jako surówki co na-

prawdę dużo daje. Ten dodatkowy efekt smaku  

i chrupkości – poezja. Sosy też są niczego sobie,  

a to całe dobre jedzenie za naprawdę niską cenę. Z 

pewnością polecam go wszystkim. 

U SZWAGRA -  plac Kossaka  1 

Ta budka jest idealnym przykładem dania która 

przedkłada ilość i cenę nad jakość. Przychodząc 

tam możecie czekają na was hojne placuszki. W 

dodatku serwują tam dönery z jagnięciny, ale bę-

dąc uczciwym nie mogłem porównywać ich do 

innych. Jagnięcina z pewnością nie posiada cha-

rakterystycznego zapachu towarzyszącego barani-

nie, który tak często zniechęca ludzi do skosztowa-

nia tego wspaniałego mięsa. Mięsu jednak brakuje 

specjalnej struktury, i jest za chude dla kebabów. 

Na szczęście zawsze w niskiej cenie można liczyć 

na dużą porcje. 

 Jest tyle miejsc na świecie słynących z lokal-

nych specjałów: pizza z Neapolu, pierniki toruń-

skie, więc dlaczego każdy turysta przyjeżdzający 

do Krakowa miałby kojarzyć to miejsce z proble-

mami trawiennymi. Skala tego zjawiska jest 

ogromna. Należy uświadamiać ludzi co należy  

a czego nie powinni jeść. W tym momencie nie 

mam na myśli tylko fast-foodów. Zamierzam kon-

tynuować badania na temat geografii gastronomii 

Krakowa.  

Bartłomiej Miłosz 
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 Trzeba przyznać, że Kołowe Ciacho to już 

tradycyjne kołowe święto, które na stałe wpisało 

się do kalendarza kołowych wydarzeń. Dziewiąta 

(!) edycja ciacha w tym roku wszystkich bardzo 

zaskoczyła, a to dlatego że udział w konkursie 

wzięło aż 11 Kołowiczów. Wnioski nasuwają się 

same – 11 walczących o podium oznacza 11 ciach 

do spróbowania. Dla obecnego tam jury, jak i dla 

wszystkich zgromadzonych, spróbować tyle wypie-

ków, było nie lada wyzwaniem. Wszak trzeba 

przyznać, że nie często zdarza się, aby ciacha zo-

stało jeszcze w sporych ilościach po pierwszej go-

dzinie spotkania. Tak zdarzyło się właśnie w tym 

roku. Każdy obecny na tym słodkim wydarzeniu  

z pewnością uzupełnił potrójną dzienną dawkę cu-

kru i nikt z koła przez tydzień czasu głodny nie 

wyszedł (podobno nawet na wynos można było 

brać).  

 Dla wszystkich niewtajemniczonych, w co-

rocznym grudniowym konkursie Kołowego Ciacha 

udział może wziąć każdy, kto umie i chce piec lub 

każdy kto nie umie i chce piec. Szanse są wyrów-

nane dla wszystkich, gdyż oceniające jury nie ma 

pojęcia czyje ciacho degustuje w danej chwili – 

nazwiska autorów wypieków są skrzętnie przed 

wszystkimi ukrywane aż do momentu zliczenia 

przez jury tabeli punktów. Biorący udział w kon-

kursie muszą uzbierać jak największą liczbę punk-

tów za smak ciasta, jego wygląd, konsystencję, za-

pach oraz pomysłową nazwę. W tym roku w za-

cnym składzie jury zasiedli:  

Mariusz Hajdusz – emerytowany Prezes Koła Geo-

grafów, pomysłodawca Kołowego Ciacha,  

Elżbieta Krąż – Pani z dziekanatu doktoranckiego, 

laureatka 7. i 8. edycji Kołowego Ciacha,  

Patryk Wacławczyk – członek.  

 Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jaki był 

werdykt, wielkim nietaktem byłoby pominięcie 

krótkiej prezentacji wszystkich przyniesionych na 

konkurs ciast. Przypomnijmy sobie więc jakie cia-

cha umilały wszystkim zgromadzonym tamten 

słodki wieczór:  

 Ciasto nr 1 - o nazwie VI klasa bonitacyjna 

upieczone przez Karolinę Kardynał – składało się  

z czekoladowych biszkoptów, przełożonych masą 

mleczną i Nutellą, a na wierzchu pokryte było po-

lewą z kakao i orzechami włoskimi. Udało nam się 

dowiedzieć, że nazwa tego ciacha wzięła się naj-

zwyczajniej przez sentyment. Na wykładach z Gle-

boznawstwa i geografii gleb, słysząc cały opis wła-

ściwości tej klasy, ktoś zażartował, że w sumie pa-

suje on do Karoliny i do jej pięciu przyjaciółek  

z roku. Do tej pory trzymają się w szóstkę a tort 

był uwieńczeniem ich „glebowej” więzi. 

 Ciasto nr 2 - zatytułowane Flisz karpacki  

o warstwowaniu równoległym ze zgodną intruzją 

andezytową, pokryty iłami mioceńskimi ze świeżą 

zwietrzeliną wykonane przez Dominikę Kalicińską 

– ciasto było piernikiem przekładanym masą z ka-

szy manny i budyniu, z dodatkiem powideł śliwko-

wych. Na wierzchu znajdowała się polewa kakao-

wa i orzechy włoskie. Jak przyznała Dominika, cia-

cho to jest jej tradycyjnym świątecznym ciastem, 

które co roku piecze dla swojej rodziny. W tym 

roku również i Kołowicze mogli go spróbować.  

 Ciasto nr 3 - nazwane Wyspy kokosowe au-

torstwa Magdaleny Pączek i Grzegorza Białonia – 

pomysł na nazwę wziął się z zamiłowania Magdy 

do wszystkiego, co kokosowe. Jego główne skład-

niki stanowiły krakersy, budyń waniliowy oraz, 

Ciekawe kiedy w końcu pozwolą jeść? 



rzecz jasna, wiórki kokosowe. Jednak swój wyjąt-

kowy smak ciacho zawdzięczało ketchupowi, który 

cyt.: „dostał się (sam – przyp. red.) przypadkiem 

do miski, brudząc także Grześka i ściany, podczas 

miksowania składników”. Niegrzeczny ketchup! 

 Ciasto nr 4 - Święta rodzina na rędzinie upie-

czone przez Sylwię Bartkowiak – do jego przyrzą-

dzenia autorka użyła głównie serka mascarpone, 

śmietanki i twarożku. Elementem dekoracyjnym, 

pełniącym rolę próchnicy glebowej, były pokruszo-

ne ciastka kakaowe, natomiast wyrastającą trawę 

„zastąpiła” zmielonymi pistacjami. Głównym ce-

lem w prezentowanym wypieku było ukrycie słod-

kiego smaku a przy tym pobudzenie innych kub-

ków smakowych. Udało się uzyskać zamierzony 

efekt, gdyż jury doceniło ciekawy smak ciacha  

i stosunkowo niewielką ilość cukru. Sylwia zdra-

dziła nam, że pomysł na jej ciasto powstał podczas 

Seminarium magisterskiego.  

 Ciasto nr 5 - o nazwie Afryka Dzika już daw-

no odkryta – wykonane przez Szymona Skurzoka  

z przepisu jego mamy, jednak nieco zmodyfikowa-

nym, gdyż oprócz składników na klasyczne brow-

nie zdecydował się dodać do niego słony karmel, 

co było strzałem w dziesiątkę. Nazwa ciacha wy-

wodzi się z piosenki Zbigniewa Wodeckiego Cha-

łupy welcome to. W tym roku Szymon chciał zade-

biutować i wziąć czynny udział w konkursie, przy-

nosząc własny wypiek. Jak sam stwierdził, to jedy-

ne ciasto które umie upiec – jestem pewna, że gdy-

by próbował dalej, spokojnie mógłby założyć wła-

sną cukiernię.  

Ciasto nr 6—zatytułowane Lądy Australii autor-

stwa Doroty Waluś – (obecnej Pani Prezes Koła 

Geografów UJ); obok mąki i jajek głównym skład-

nikiem tego ciasta była marchewka, co było dużym 

zaskoczeniem dla jurorów i spotkało się z ich apro-

batą, zwłaszcza męskiej części jury. Dorota wybra-

ła właśnie ten przepis, bo cokolwiek by się nie sta-

ło, ciacho to zawsze jej „wyjdzie” i będzie jadalne.  

 Ciasto nr 7 - nazwane Czarnoziem z kukieł-

kami lessowymi upieczone przez Magdalenę Jasio-

nek – okazało się schłodzonym brownie z czekola-

dą karmelową, kakao i kawą. Czy to ta kawa 

wszystkich postawiła na równe nogi, czy to ten 

obłędny smak? Nikt nie wie. Zdradziła tylko, że 

zawsze przed podaniem wsadza je do lodówki, bo 

wtedy smakuje wprost jak kostka (tabliczka) cze-

kolady. Swoim wypiekiem uradowała wszystkich 

fanów jej brownie, którzy złożyli przed konkursem 

stosowne zamówienie. To właśnie im zadedykowa-

ła te czarnoziemy!  

 Ciasto nr 8 - Odwzorowanie kartograficzne 

Kakabadofiego - wykonane aż przez 5 osób: Klau-

dię Wykę, Karolinę Sztur, Kamilę „Bajkę” Tałach, 

Dominikę Wieczorek oraz Filipa Nowaka; co cie-

kawe nazwa ta pochodzi od pierwszych liter ich 

imion. Przepis ich własny, a w składzie znalazły 

się biszkopty czekoladowe, przełożone masą śmie-

tankową, do tego na wierzchu ciasta widniał rysu-

nek wykonany barwnikami spożywczymi. Mówi 

się, że gdzie kucharek (…) tam nie ma co jeść, jed-

nak w tym przypadku okazało się zupełnie inaczej, 

bo ciasto zostało szczególnie docenione przez jury 

i jak widać, wyjątek czasem (często) potwierdza 

regułę.  

 Ciasto nr 9 - o nazwie Gwiezdny tor sanecz-

kowy na pierścieniu saturna autorstwa, Alicji Lis  
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i Agaty Lewandowskiej – jak same twierdzą, z 

chwilą gdy dowiedziały się o tym prestiżowym 

konkursie, każdy wykład i wszystkie inne zajęcia 

zostały przeznaczone na intensywne poszukiwania 

natchnienia. Kiedy nic nie przynosiło zamierzo-

nych efektów, pewnej nocy z desperacją spojrzały 

w niebo oczekując odpowiedzi w gwiazdach. To 

właśnie kosmos ostatecznie stał się ich inspiracją.  

I tak oto połączyły „nieziemski smak Nutelli i ma-

sła orzechowego w niebiańską symfonię pyszno-

ści”. Autorki przyznały, że tegoroczna rywalizacja 

ogromnie zmotywowała je do walki za rok. Zapra-

szamy na kolejne Kołowe ciacho!  

 Ciasto nr 10 - zatytułowane Odwzorowanie 

orzechowo-karmelowe, upieczone przez Natalię 

Polak i Patrycję Molę. Był to popularny snickers, 

czyli przekładaniec aksamitnej masy budyniowej, 

zmieszanej z kajmakiem i herbatnikami. Wierzch-

nia warstwa składała się ze słodkiego, kajmakowe-

go wszechoceanu oraz gorzko-czekoladowych kon-

tynentów, natomiast linia brzegowa została wyko-

nana ze słonych orzeszków ziemnych. Jak przyzna-

ły autorki tego arcydzieła, tworzenie konturów 

kontynentów było ciężką próbą cierpliwości, opa-

nowania i spokoju. Wydawałoby się, że przepis 

przekazywany jest w rodzinie Patrycji i Natalii z 

pokolenia na pokolenie, od momentu kiedy sławny 

batonik pojawił się w Polsce. Ale tak naprawdę,  

znalazły go kiedyś w internetowych odmętach  

i stworzyły swój własny i niepowtarzalny.  

Ciasto nr 11, nazwane Manua Chocoa – autor nie-

znany, nie chciał się ujawnić… Wciąż poszukiwa-

ny!  

A oto wyniki konkursu: 

Pierwsze miejsce w 9. edycji Kołowego Ciacha  

z liczbą okrągłych 60. punktów zgarnęło 

„Odwzorowanie orzechowo-karmelowe”, autor-

stwa Patrycji Moli i Natalii Polak. Jury okazało się 

nieomylne w swoim wyborze, a to dlatego że cia-

cho to otrzymało także nagrodę publiczności. Od-

wzorowanie użyte na wypieku śmiało będzie moż-

na powielać w kolejnych edycjach kołowego cia-

cha – doskonale sprawdziło się przy pieczeniu! 

Manua Chocoa z liczbą 59, punktów uplasowało 

się na 2. miejscu. Jak widać, walka była nie tylko 

słodka, ale bardzo zacięta.    

Sylwia Bartkowiak, która upiekła „Świętą rodzinę 

na rędzinie” liczbą 54. punktów zajęła miejsce 

trzecie. Tutaj należy podkreślić, że Sylwia trady-

cyjnie już zgarnia nagrody co roku a jej ciasta zaw-

sze potrafią podbić podniebienie większości 

uczestników.   

W tym miejscu trzeba wspomnieć także o dwóch 

wyjątkowych ciachach: Odwzorowaniu kartogra-

ficznym Kakabadofiego oraz Fliszu karpackim  

o warstwowaniu równoległym ze zgodną intruzją 

andezytową, pokrytym iłami mioceńskimi ze świe-

żą zwietrzeliną. Otrzymały one wyróżnienie od ju-

rorów ze względu na dużą liczbę zdobytych punk-

tów i niepowtarzalny smak.  

Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkim, 

którzy przyczynili się do umilenia nam czasu swoi-

mi wypiekami składamy ogromne podziękowania. 

Gdyby nie Wy, nie byłoby tak słodko… Tak na-

prawdę, wszyscy jesteście zwycięzcami! Czas na 

pytanie co z tym zrobi nowo wybrany Zarząd? Mo-

że rozważy stworzenie nowego stanowiska koło-

wego cukiernika? A może w końcu zdecyduje się 

wybrać imię dla zwycięzcy konkursu? W końcu, 

jak się okazuje, tyle mamy Słodziaków w Kole… 

W każdym razie niech moc tej słodyczy towarzy-

szy nam wszystkim przez cały kolejny rok. I byle 

do kolejnego Kołowego Ciacha…  

E.   
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  Kącik poezji  

 

  Relacja fotograficzna  
z Balu Geografów 

Wszystkie zdjęcia, które udało się uzyskać Redakcji: 

 

Już. To wszystko. 

  Kącik memeskowy 

Tak miękko ,tak ciepło, tak lekko, powoli 

Głośno, urywanie, szybko, teraz 

 

Nałożyłem na twarz  

Brązem i zielenią kamuflaż 

Leżę i robię zdjęcia młodym ptakom 

 

Boję się że uciekną 

Kiedy zobaczą 

………………………………………………………… 

Przypadkiem znalazłem śrubkę 

Która wypadła mi z lewego ramienia 

Zaraz obok wstążki 

Wyplecionej z jej włosów 

 

Leżały na podłodze 

Całkiem obok siebie 

Wciągnąłem odkurzaczem 

Teraz w worku, zaraz wyrzucę 

 

Kłaczek 

…………………………………………………………... 

(Patryk Wacławczyk) 
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BINGO WIGILIJNE 
 

 
Zasady: 

Gdy padnie jakaś kwestia w Bingo to ją skreślamy. Wygrywa osoba, która pierwsza skreśli wszystkie pola na swojej planszy.  

*Opracował Wiktor Stręk na podstawie gry Marty Kostulskiej  

I co dostałeś? Już jedziecie? 
Opłatek też 

się liczy? 

Mi niedużo 
bo się odchu-

dzam 

Jedz, jedz jak 
trzeba to się 

dokroi 

Życzę Ci żebyś 
był grzeczny 

I tego 

No przywitaj 
się z ciocią 

I jak tam w 
szkole? 

No to na dru-
gą nóżkę? 

Ale ty wyro-
słeś/aś! 

Kto idzie za-
palić? 

Proszę ja cie-
bie… 

Babciu już 
więcej nie 
zmieszczę 

To może się 
napijemy? 

I co zrobisz?! 
No nic nie 

zrobisz! 

A co tak wszy-
scy ucichli? 

Diesel wycho-
dzi taniej, 
wiem bo 

mam 

Zbieramy się 
powoli 

Przełącz na 
jakieś kolędy! 

Znowu Kevi-
na puszczają 

Komu dolać 
barszczu? 

Ale my się 
długo nie wi-

dzieliśmy 

Kto idzie do 
kościoła 

Ty już więcej 
nie pijesz 

Jak to ten 
czas leci 

Idziesz na 
pasterkę? 

To ile jest w 
końcu tych 

potraw? 

Pamiętam jak 
w wojsku… 

Takie buty… 
A ruskie są 

jeszcze? 

Wszystkiego 
trzeba spró-

bować 
I tak to jest… 

Kiedy jakąś 
dziewczynę 
przyprowa-

dzisz? 

Serio?! Nie 
gadaj!! 

A masz już 
narzeczoną? 

Jedzcie, jedz-
cie bo kto to 

potem zje 

Za moich cza-
sów… 

Ale się nażar-
łem 

Ale kawaler z 
ciebie wyrósł 

Jak to tak 
święta bez 

śniegu 

A co na syl-
westra robi-

cie? 

Ale jeszcze 
serniczek 
zmieszczę 

Jak nie zjesz 
to nie będzie 
prezentów 

A co można 
robić po tych 
twoich stu-

diach? 

Grzeczny by-
łeś? 

No i co jesz-
cze powiesz? 

Zapakuję Ci 
trochę, bę-

dziesz miał na 
potem 

Święta święta 
i po świętach 

Kącik gier i zabaw - edycja świąteczno—geograficzna 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... 

…Siwka pojechał na wakacje na Glazurowe Wybrzeże  

…Prosecco to taki antybiotyk  

…w kościele na Bobrzyńskiego gra DJ Priesto  

…Bryndza nie wypełnił planu 5 letniego  

…Szymon Wkurzok  

…Lecha Poznań prowadził trener Rędzina  

…z pustego to i Sielecki nie obleje  

…Przemo koduje w Monthy Pythonie  

…Klaudia pracuje w go go jump  

…Kinga Kowalik wyczarowała śnieg skarpetami  

…Sylwia ma fetysz stów  

…jedne z najwyższych gór we Włoszech to Apieniny  

…Bryndza robi gameplay'e ArcGisa  

…w passacie Bryndzy są niedźwiedzie mechaniczne  

…w izraelskich McDonald's serwowana jest Big Maca  

…Wiola oblicza współczynnik salta migracji  

…uczestnicy na wymianie w Montpellier przeżyli kacarzis  

…kobiety powodują pustynnienie  

…Ruben Kazań  

…Ewa Kalisz jest zupełnie inna niż Ryszard  

…najlepszym krakowskim malarzem był Salwator Dali  

…Klaudia Jagi ma kozie ruchy  

…w Kole wszyscy są spod znaku raka  

…Skurzok to kołowy Książe Filip  

…Chmieleniec 4 to kołowy Belweder  

…Rajczykowi odjechał pociąg do sławy  

…Ruben to jednoręki bandyta  

…Rzeszowiak to obywatel Rzeszy  

…Siwka jak śpi ma fazę mem 

…przez Olka Polska upadła  
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