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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

 Dzień dobry! 

  Po stu pięciu dniach przerwy na instytutowe korytarze  

i stoły wraca Nasz kochany nieregularnik. Mamy na-

dzieję, że w tym czasie w Waszym życiu przeważały 

sukcesy, rozwój i szczęście. Nawet jeśli jesteście z dru-

giego roku i sesja mogła być nieco trudna. A jeśli było 

inaczej to pamiętajcie, że nadchodzi wiosna! Wszystkie 

zmartwienia i smutki czas wymieść z serduszka, stare 

rozdziały zamknąć i pisać świeże oraz wyznaczać nowe 

cele. My swój już mamy! Obiecujemy, że w tym roku 

akademickim wyjdzie jeszcze choć jeden numer Globusi-

ka.  

  Tego Globusika, w którym w obecnym numerze znaj-

dziecie pierwszy od czasów ojca Marka Grochowicza, 

Lechosława, tekst po angielsku. Tego Globusika, w któ-

rym to wyjaśniane są właśnie tajemnice władzy w Kole. 

Tego Globusika, który opowie Wam o tym jak było na 

wymianie w Kopenhadze. A także tego Globusika, który 

jest Prima Aprilisowy więc pozwoliliśmy sobie na mały 

psikus. .Może nie jest to numer jakoś bardzo napompo-

wany. Ale wystarczy, że takie były dętki na tegorocz-

nych Dętkach. 

 

Całuski, udanej wiosny :* 

W imieniu Redakcji, 

Patryk Wacławczyk 

Autor okładki: Maurycy Carax 

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo 

4. Dętki 2019 

5. Kołowe Zimowe Ptakoliczenie 

6. 4-dniowa przygoda w Kopenhadze 

8. Odległości czytelników postrzeganie 

10. Alkoholowe savoire-vivre, czyli trochę o kulturze 

12. Bersekutu Bertambah Mutu  

17. Kołowe teorie spiskowe 

18. Wybrane mapy z nierozstrzygniętego konkursu 

19. Kącik poezji i rzeczy różne 

20. Geografioły 
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To już było…  

Wigilia…..……………...………..18.12.2018 

Wymiana EGEA Montpellier...07-14.01.2019 

Turniej o Złotą Śliwkę…………...20.01.2019 

Dętki……………..………..….15-17.02.2019 

Slajdowisko Rumunia….………..28.02.2019 

Spotkanie obozowe ……...………12.03.2019 

To nas czeka…  

Festiwal Piosenki Geograficznej ..04.04.2019 

V Derby 2019………………...06-07.04.2019 

Majówka Borżawa ………………..majówka  

Spotkanie naukowe   -   Zaginione krajobrazy 

bieszczadzkich połonin - jak wyglądały poło-

niny przed okresem wysiedleń…..16.05.2019 

Bal na 30-lecie EGEA Kraków… 25.05.2019 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

 

 

Wyniki Turnieju Tenisa 

Stołowego o Złotą 

Śliwkę 2019 



 Relację z tegorocznego turnieju pozwolę so-

bie rozpocząć od zacytowania zdania, które usły-

szałem dawno temu przy okazji wyjazdu na swoje 

pierwsze, wyjątkowe z wielu względów zawody  

w 2014 roku: Z Dętkami to jest, tak że albo jest 

śnieg i są Dętki albo nie ma śniegu i jest dętka.  

W tym roku mieliśmy komplet.   

 Pierwszego dnia - w piątek 15 lutego w Chat-

ce Lasek w Beskidzie Zywieckim, po tzw. zjazdach 

próbnych wiadomo było, że zjazdy będą szybkie,  

a to dzięki przemarzniętym, twardym warstwom 

śniegu. Organizatorzy, po opatrzeniu pierwszych 

rannych, w obawie o bezpieczeństwo uczestników, 

podjęli decyzję o maksymalnym uproszczeniu  

i skróceniu toru. W sobotę rano, blisko setka dętko-

wiczów stawiła się na stoku. Nad prawidłowym 

przebiegiem zawodów czuwała odmłodzona 

(stoper na kołku odwiesił wiekowy wieloletni sę-

dzia główny - Szuwar), trójca sędziowska w skła-

dzie: weteran Dętek, niejednokrotnie na podium, 

obecnie dętkowy kapelan, o. Wojtek, Niezastąpio-

na Pani Ela z Dziekanatu oraz Kinga Hajduk zwana 

Leją. Do walki o Złotą Dętkę stanęło 21 dwuoso-

bowych drużyn, z czego do kolejnego etapu zakwa-

lifikowało się 10. Równolegle do konkursu zjazdo-

wego, odbywał się konkurs na najlepsze przebra-

nie. W tym roku kostiumów było niewiele, jednak 

pochwalić należy odwagę, pomysłowość i staran-

ność wykonania. Po zakończeniu oficjalnej części 

zjazdów, sędziowie udali się do chatki podliczać 

czasy, a wciąż głodni wrażeń i adrenaliny dętkowi-

cze przystąpili do wolnych, zwanych również sza-

lonymi, zjazdów. Około godziny 20tej ogłoszone 

zostały wyniki. Podtrzymana została tradycja, że 

mistrzem Geografów w zjeździe na dętce zostaje 

nie-geograf. Najlepszą drużyną okazała się Team 

Gitara. Zespół składający się z ojca i kilkuletniego 

syna, którzy przypadkiem znaleźli się na Lasku w 

czasie Dętek. Drugie miejsce zajęła drużyna Roz-

bójnik Alibaba i jego Dama w składzie: jaśnie pa-

nująca Dorota Waluś i jej paź Szymon Skurzok. Na 

trzeciej pozycji uplasowali się Magiczny Flet i Pet 

w składzie Arek Patyrak i Bartek Miłosz. Dyplom 

za najlepsze przebranie powędrował do Gaby Dą-

bek i Macieja Siwki. Po ogłoszeniu wyników ze-

brana gawiedź przystąpiła do różnych okołodętko-

wych aktywności. Niestety wszystko co dobre musi 

się kiedyś skończyć, nie inaczej jest w tym przy-

padku. W niedzielę po Dętkach pozostała jedynie 

dętka. Zmęczeni jednak niebywale szczęśliwi 

uczestnicy powoli zaczęli opuszczać chatkę. Dętki 

2019 dobiegły końca. 

 Ja jednak nie kończę i w celu podtrzymywa-

nia Dętkowej magii wraz z Redakcją proponuję 

odświeżyć ideę konkursu na Twarz Dętek. 

Wiktor Stręk 

Dętki 2019 

4 kwiecień 2019 
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W ostatnią niedzielę stycznia członkowie i sympa-

tycy KGUJ, a także dwie inne osoby, wzięły udział 

w akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towa-

rzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) polegającej na 

liczeniu ptaków występujących niedaleko siedlisk 

ludzi. 

 Warto na wstępie zaznaczyć coś co zaobser-

wował Człowiek-Excel. Kołowicze to zdecydowa-

nie stworzenia ciepłolubne i temperatura powietrza 

(która w tym roku wynosiła ok. 3oC) silnie wpływa 

na liczebność osób uczestniczących w kołowych 

spacerach ornitologicznych. Szczególne uznanie 

tutaj należy się pani Elżbiecie Krąż, która jest jedy-

ną osobą (oprócz organizatora), która nie zważając 

na warunki atmosferyczne uczestniczyła we 

wszystkich trzech ptakoliczeniach. 

 

  

 Kołowi miłośnicy awifauny wybrali się na 

ornitologiczny spacer po raz trzeci  

i po raz trzeci udali się na tę samą trasę, czyli roz-

poczęli od karmnika niedaleko wejścia na Wydział 

Biologii, by później udać się na Uroczysko Górka 

Pychowicka. 

 W ogólnym rozrachunku było to najliczniej-

sze ptakoliczenie w wykonaniu KGUJ. Zarówno 

pod względem obserwatorów (wzięło udział aż 10 

osób licząc z organizatorem), jak i zaobserwowa-

nych gatunków  ptaków (16). 

 Co roku OTOP wybiera ptaka zimy – w tym 

roku został nim szczygieł (Carduelis carduelis), 

niestety na naszej wycieczce nie został on zaobser-

wowany. Jednak nie oznacza to, że nie zaobserwo-

wano ciekawych okazów. Najwięcej emocji wzbu-

dziły raniuszki (Aegithalos caudatus), które wśród 

wielu uczestników były widziane po raz pierwszy 

w życiu, a także gile (Pyrrhula pyrrhula), które 

liczną (jak na nasze obserwacje) kolonią obsiadły 

wysoką brzozę. Wyjątkowym okazało się też to 

ptakoliczenie ze względu na zaobserwowanych 

drapieżników – pierwszy raz odnotowaliśmy ptaki 

drapieżne na naszych spacerach i to od razu  

3 osobniki – myszołów (Buteo buteo), pustułka 

(Falco tinnunculus) oraz na zakończenie spaceru 

krogulec (Accipiter nissus). 

 Należy również wspomnieć zwycięzcę tego-

rocznego liczenia. Najchętniej pokazywały nam się 

w tym roku modraszki (Cyanistes caeruleus), zaob-

serwowaliśmy 9 ptaków z tego gatunku.  

Pełna lista naszych obserwacji wygląda o tak  

Maciej Siwka 

Kołowe Zimowe Ptakoliczenie 
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4-dniowa przygoda w Kopenhadze 

 Sześcioro studentów pierwszego roku wyruszyło 

w środku nocy, by dotrzeć na lotnisko w Katowicach. 

Lot do Malmo okazał się być zaskakująco krótki, a po-

dróż busem do stolicy Danii jeszcze krótsza.  W Kopen-

hadze przywitał nas podmuch mroźnego powietrza oraz 

tłumy otaczających nas rowerzystów. Nasi gospodarze 

odebrali nas, a już po chwili metrem jechaliśmy na 

przedmieścia do ich mieszkań, by wypić kawę i odpo-

cząć przed rozpoczęciem zwiedzania. Zaczęło się jed-

nak nietypowo. Duńczycy zabrali nas w miejsce, które-

go nie spodziewalibyśmy się po tak spokojnym i nieska-

zitelnym mieście. Christiania jest osiedlem, a właści-

wie, w przekonaniu ludzi mieszkających tam, jest nieza-

leżną społecznością, dorastającą w idei hippisowskich 

ruchów i kultury alternatywnej. Jest to  miejsce pełne 

kolorowych murali, straganów z różnymi używkami 

oraz domków, gdzie można kupić miejscowe przekąski 

i piwo. Christiania znajduje się w centrum miasta, ale 

różni się od niego pod każdym względem, jest niejedno-

lita i na rozmaite sposoby oddaje charakter różnych kul-

tur i nacji.  

 Po południu spacerkiem przeszliśmy w głąb cen-

trum, gdzie mogliśmy zobaczyć znane z pocztówek ko-

lorowe domki oraz rezydencję królowej. Następnie 

wsiedliśmy na łódkę, by móc raz jeszcze przyjrzeć się 

miastu z innej perspektywy. Po godzinnym rejsie czeka-

ła nas jeszcze jedna atrakcja, czyli kolacja w kościele. 

Spacer był długi, a warunki nieprzyjemne, ale nie spo-

dziewaliśmy się tego, co czekało na nas u celu… 

Głosy tłumu dookoła zagłuszały nawet największy głód, 

jednak zapach czosnku i oliwy wypływający z kuchni 

docierał do każdego i wypełniał sale po sam sufit wyso-

kiego kościoła. Reprezentanci każdego stolika wstali, 

by przynieść pierwszą część posiłku. Jedzenie podane 

na deskach idealnie komponowało się niejednakową 

zastawą. Danie główne stanowił soczysty stek z pesto  

z kolendry, a dla wegetarian przygotowano półmiski 

pełne blanszowanych warzyw. Prostym, acz łamiącym 

mocną nutę kolendry, dodatkiem była tradycyjna duń-

ska sałatka składająca się z młodych kartofli, sosu śmie-

tanowego, kukurydzy i pieczarek. Wszystko dopełniał 

świeżo upieczony chlebek i orzeźwiająca sałatka z po-

midorów i chilli. Posiłek był znakomity, ale to nie był 

jeszcze koniec. 

Na scenie po drugiej stronie sali dwoje graczy przygoto-

wywało się do zaciekłej rozgrywki szachowej, która 

miała być główna rozrywką wieczoru. Zniecierpliwieni 

czekaliśmy na grę, jednak nasza uwagę szybko odcią-

gnął nadchodzący deser. Była to autorska wersja słynnej 

panna cotty, w tej odsłonie przykryta z wierzchu grubą 

warstwą pokruszonych ciastek. Partia się zaczęła,  

a emocje sprawiały, że co chwila każdy sięgał po kolej-

ną dokładkę kremowej masy. Przepych emocji i wrażeń 

nie pozwolił nam niestety dokończyć przydzielonej nam 

porcji. Wyszliśmy w połowie rozdania szachowego, 

jednak nastrój stworzony podczas kolacji nie opuszczał 

nas jeszcze przez wiele godzin. 

 

 Sobotni poranek powitał nas piękną pogodą. Że-

by nie tracić czasu, wszyscy opuścili mieszkania jak 

najwcześniej, by następnie spotkać w obiecanej dzień 

wcześniej piekarni na śniadaniu. 

Na miejscu usiedliśmy przy złączonych stolikach, nie-

dyskretnie przyglądając się czym zajadają się osoby 

wokół nas . Od razu widać było, że nie przyszliśmy do 

typowej piekarni, której się spodziewaliśmy. Nie minęła 

chwila, a stół zaczął się zapełniać bliskowschodnimi 

przysmakami. Nie mieliśmy sztućców ani talerzy, do-

staliśmy za to chlebki pita i paczkę serwetek. Półmiski 

wypełnione były różnymi pastami, humusem, serami  

i oliwkami. Po opróżnieniu części z nich, przyniesiono 

nam pizze podane z różnymi mieszankami intensyw-

nych wschodnich przypraw i bułki wypiekane z nadzie-

niem z mięsa mielonego lub sera. Jedzenie się nie koń-

czyło, czego nie można było powiedzieć o serwetkach. 

Na koniec wszystko zapiliśmy nektarem z mango, któ-

rego słodycz idealnie zakończyła nietypowe śniadanie. 

Mogliśmy wyruszać na miasto. 
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„A tutaj, w tej dzielnicy, jeszcze nie tak dawno odbyła 

się strzelanina gangów” - spojrzeliśmy na naszych prze-

wodników z niedowierzaniem, niepewni czy żartują czy 

może mówią prawdę. Wokół nas w sielankowej atmos-

ferze ojcowie uczyli swoje dzieci jeździć na rowerze, 

wszędzie widzieliśmy roześmiane twarze. Byliśmy  

w dzielnicy zamieszkanej przez dużą liczbę imigrantów, 

jednak bardzo ciężko było nam uwierzyć w to, że nie-

kiedy przez zasłonę perfekcyjności i szczęścia, przebija 

się o wiele mroczniejsze oblicze Kopenhagi. 

Po chwili przerwy, podczas której podziwialiśmy widok 

na Most Królowej Luizy, nadszedł czas a zwiedzanie na 

własną rękę. Po raz kolejny wybraliśmy się do centrum 

Kopenhagi, żeby zobaczyć te znane jak i mniej popular-

ne miejsca, zrobić zdjęcia i kupić trochę pamiątek. 

Dzień zakończył się równie dobrze jak się zaczął – 

pyszną kolacją w doborowym towarzystwie! Spotkali-

śmy się wszyscy w mieszkaniu jednego z naszych go-

spodarzy i zjedliśmy przygotowany przez naszych ho-

stów domowy posiłek. Rozmowy, wspólne granie w gry 

i smakowite dania, czyli wieczór w stylu hygge! 

 

 Każdy dzień spędzony w Danii podczas wymiany 

był przecudowny, jednak niedziela zdecydowanie skra-

dła nasze serca. Głównie dlatego, że nieoczekiwanie… 

postanowiliśmy opuścić miasto! 

Z samego rana (czyli o 10.00) wpakowaliśmy się do 

samochodów i wyruszyliśmy odkrywać sielskie i wiej-

skie duńskie rubieża. Ponieważ nasi gospodarze bar-

dziej przywykli do poruszania się na dwóch niż na czte-

rech kołach, nasza podróż obfitowała czasem w nieo-

czekiwane zwroty akcji i zapewniała zastrzyki adrenali-

ny. :D Jednak najważniejsze było to, że mogliśmy po-

dziwiać wspaniałe widoki za oknem i cieszyć się piękną 

pogodą, która wyjątkowo tego dnia dopisała. Po około 

1,5 godziny dotarliśmy do celu – Møns Klint – czyli 

położone na wyspie Møn wysokie kredowe klify, które 

powstały ponad 70 (!) milionów lat temu i są najwyż-

szymi klifami nad Morzem Bałtyckim. W najwyższym 

punkcie osiągają wysokość około 130 metrów n.p.m.  

i rozciągają się na długość niemal 7 km. 

Widok imponujących klifów zapiera dech w piersiach, 

podobnie jak  wspinanie się po schodach żeby dostać 

się z plaży na ich szczyt. Trud się jednak opłaca. Pano-

rama Morza Bałtyckiego, którą podziwiać można z góry 

nie ma sobie równych. Wycieczka do  Møns Klint oka-

zała się również wspaniałą lekcją geologii. Mieliśmy 

okazję na własne oczy zobaczyć efekt milionów lat osa-

dzania się szczątków organicznych poprzecinanych wy-

krystalizowanymi osadami lodowcowymi. Hummus  

i krakersy nigdy nie smakowały tak dobrze jak na ka-

mienistej plaży z widokiem na Bałtyk! 

Wspaniały dzień zakończyła kolacja w budynku Uni-

wersytetu Kopenhaskiego w towarzystwie reszty człon-

ków EGEA Copenhagen, gdzie spróbować mogliśmy 

tradycyjnych wielkanocnych duńskich przysmaków 

takich jak śledzie w occie czy sałatka ziemniaczana oraz 

spędzić wspólnie czas przy partyjce Uno. 

 

 Niestety nastał poniedziałek i tym samym czas 

pożegnania, który nigdy nie jest łatwy. Szczególnie jeśli 

żegnać trzeba się z tak wspaniałymi ludźmi jak członko-

wie EGEA Copenhagen i tak urokliwym miastem jak 

Kopenhaga. 

Niektórzy z nas postanowili jednak zakończyć wyjazd 

akcentem wyjątkowo duńskim – z samego rana wsiedli 

na rowery i wyruszyli do centrum, aby poczuć się jak 

prawdziwi mieszkańcy miasta miłośników dwukoło-

wych środków transportu. Razem następnie przeszliśmy 

ulicami Kopenhagi, próbując uchwycić piękno otocze-

nia na kilku szybkich zdjęciach. 

Wyjazd do Kopenhagi był wyjątkowym i fantastycznym 

dla nas przeżyciem, a ludzie i wspomnienia, które stam-

tąd mamy na długo pozostaną nam w pamięci. 

 

Alicja Lis 

Agata Lewandowska 
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Pamiętacie ankietę, która pojawiła się na fanpage 

Globusika? Tą dotycząca odległości w linii prostej 

dzielącą Kraków od rozmaitych miast? Tą, w której 

domyślną jednostką dla odpowiedzi  był kilometr 

(wbrew insynuacjom pewnego świeżo obronionego 

doktora)? Nie? Szkoda. Jeśli jednak tak to bardzo mi 

miło. 

Tym, którzy nie pamiętają, zaręczam, że taka ankie-

ta została przeprowadzona, a jej celem było pozna-

nie zdolności oceny odległości przez czytelników 

Globusika i jednoczesne pokuszenie się o odpo-

wiedź na pytanie – co na tą ocenę w istotny sposób 

wpływa. 

W badaniu tym wzięło 66 osób (35 mężczyzn i 31 

kobiet), głównie w wieku studenckim, pochodzące z 

najróżniejszych części Polski, a obecnie 

(przytłaczającą większością) mieszkające w Krako-

wie (a priori chyba o konotacjach geograficznych, 

skoro wypełnili ankietę Globusika, o czym trzeba 

pamiętać analizujący wyniki, zaciemnione wzglę-

dem ogółu społeczeństwa być może). Oceniając ja-

kość statystyczną takiej próby, chciałbym pokusić 

się o wniesienie swojego wkładu w naukę. Postuluję 

wprowadzenie do badań społecznych 

„współczynnika śmieszności statystycznej Wac-

ka” (WŚSW). Przyjmowałby on wartości wyższe od 

zera, i określałby on w ja-

kim stopniu dana próba sta-

tystyczna jest poważna, a w 

jakim stopniu śmieszna. 

Przy wartościach poniżej 

pięciu próba byłaby staty-

stycznie śmieszna.  Dla po-

wyższego badania, ze 

względu po pierwsze na li-

czebność próby, a po drugie 

na występujące w badaniu 

osoby młode, a więc często 

niebezpiecznie śmieszkują-

ce, współczynnik przyjąłby 

wartość 2,18. Skąd taką, a 

nie inną? Otóż współczyn-

nik ten określany byłby wg. wzoru empirycznego – 

WŚSW=liczebność próby^2/średni rok urodzenia 

badanych. Zastosowanie WŚSW pozwoliłoby 

stwierdzić, że analizowanie wyników ankiety będzie 

śmieszne statystycznie. Korzystając jednak z tego, 

że nie jest to jeszcze obowiązujące w nauce sito od-

dzielające ziarno od plew, zignoruję ten wynik  

i analizę odpowiedzi przeprowadzę tak, jak zrobił-

bym to na poważnie, a przedstawioną metodę zosta-

wiam zainteresowanym (jedynie dla każdego pyta-

nia odrzucę skrajne 3 odpowiedzi – najniższe i naj-

wyższe). 

Wybrane do badań zostały następujące miasta (w 

nawiasie odległość rzeczywista (w km) w linii pro-

stej, o którą pytani byli badani): Nowy Sącz (73), 

Tarnów (75), Busko-Zdrój (71.5), Katowice (68.5), 

Bielsko-Biała (69.5), Ostrawa (120), Krynica Zdrój 

(120), Rzeszów (147), Sandomierz (145.5), Kielce 

(102), Częstochowa (101), Koszyce (177).  Jak wi-

dać, do celów badania wybrane zostało 5 miast  

o odległości około 70 km, i po dwa dla odległości 

100, 120 i 145 km oraz jedno położone ponad 175 

km od Krakowa. Było to działanie celowe, pozwala-

jące w miarę obiektywnie (mam nadzieję) oceniać 

błędy popełniane przez ankietowanych przy ocenie 

odległości dzielącą wybrane miasta od Krakowa. 

Czytelników odległości postrzeganie 



Przebrnąłem przez wstęp i powinienem właśnie za-

cząć odpowiadać na pytania, które mam nadzieję, że 

sobie teraz zadajecie. Jak odpowiadali ankietowani? 

Jakie popełniali błędy? Czym były one spowodowa-

ne? Jednak w tym miejscu chcę was przestrzec. Wy-

niki wyszły nieco mniej oczywiste, niżbym chciał, 

jednak opisywał je będę pozostając wierny praw-

dzie, niewinność wznosząc nad głową jak tarczę. 

Mam nadzieję jednak, że nie zawiodę tych, którzy 

oczekują fajerwerków. 

Na początku podstawowe wyniki. Jak dobrze ankie-

towani oceniali odległość do poszczególnych miast?

Z tabeli (1) po lewej można odczytać, że gdy obli-

czano wartości bezwzględne błędu względnego,  to 

jego wartości nie różniły się zbytnio pomiędzy mia-

stami. Najniższe wartości osiągał on dla miast do 

których można dojechać z Krakowa autostradą 

(około 20%), a najwyższe dla Buska-Zdroju i Nowe-

go Sącza. Dlaczego tak? Może dlatego, że autostra-

dowa odległość, dość zgodna z linią prostą jest ła-

twa do zapamiętania. Sprawdziłem ponadto czy na 

podawaną odpowiedź ma wpływ czas podróży sa-

mochodem (za google maps) lub odległość drogowa 

oraz korelację błędu popełnianego przez ankietowa-

nych z czasem podróży najszybszym środkiem ko-

munikacji publicznej (za epodróżnik) I co? I nic. 

Samochodowe korelacje (odległość samochodowa  

i czas przejazdu samochodem) wyszły takie same 

bądź niższe jak po prostu dla odpowiedzi ankieto-

wanych odniesionej do rzeczywistej odległości. 

Także korelacja czasu przejazdu komunikacją pu-

bliczną była niższa niż po prostu odpowiedź-

rzeczywistość.  

Nie znajdujemy więc tutaj odpowiedzi co powoduje, 

że odpowiadający wybrali takie a nie inne odpowie-

dzi. Szukając ich nieco inaczej, można zauważyć, że 

wpływu na popełniany błąd nie ma nawet to czy 

miejscowość leży poza granicami kraju czy woje-

wództwa, czy nie – błąd i tak wynosi około 30%. 

Będę może nudny, ale na rozmiar błędu nie ma też 

wpływu płeć, wiek i lata zamieszkania w Krakowie. 

Wynika z tego chyba, że błąd oceny odległości oko-

ło 30% w promieniu 200 kilometrów od Krakowa 

Jest po prostu czytelnikowi Globusika dany 

(Byłbym zapomniał -  korelacja błędu i odległości 

miasta od Krakowa to 0,0009 xd).  

Ciekawiej robi się jednak, gdy obliczając błąd, weź-

miemy pod uwagę, czy ankietowany zawyżył czy 

zaniżył odległość. Tabela 2. przedstawia wynik wła-

śnie takich obliczeń. 
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I tu zauważyć można, że Tarnów i Krynica podej-

rzewane są o bycie bliżej Krakowa niż w rzeczywi-

stości! Nowy Sącz, do którego prowadzi kręta dro-

ga, wydaje się jakoś bardziej oddalony! Znajdujące 

się poza województwem małopolskim Kielce, Czę-

stochowa i Busko (fatalnie z Krakowem skomuni-

kowane (Busko)) wydają się natomiast być w innej 

galaktyce prawie! Błąd dla małopolskich miast tak 

liczony wynosi średnio tylko 3%, a dla miast spoza 

małopolski 19% (przy czym granica państwa jest 

tak samo istotna jak województwa!). To jedno. Dru-

gie – tak liczony względny błąd osiąga wśród męż-

czyzn średnią wartość 10%, a wśród kobiet 20%. 

Czy to oznacza, że kobiety postrzegają odległości 

jako większe niż te same odległości postrzegane 

przez mężczyzn? Moim zdaniem tak. Tylko dlacze-

go? Czy to atawistyczny instynkty macierzyński, 

każący im przebywać blisko domu w celu opieki 

nad dziećmi i zakaz podejmowania ryzyka? Czy 

narzucony przez patriarchalny system konstrukt 

społeczny ograniczający samodzielność kobiet, blo-

kujący je już w ich własnych głowach? Nie wiem – 

ale jakżeż miło o tym porozmyślać! 

Tym tupnięciem, znienacka chciałbym przejść już 

do wniosków z artykułu – bo przedstawiłem 

wszystkie ciekawe moim zdaniem wyniki opraco-

wywania danych z ankiety. Podsumowując – po-

strzeganie odległości to skomplikowane zagadnie-

nie, trudno wyjaśnialne w prosty sposób. Tropami, 

które mogłyby zostać wykorzystane w kolejnych 

badaniach to wpływ granic oraz płci na postrzega-

nie odległości oraz jaki wpływ ma ranga dróg po-

między miastami (a co za tym idzie – siła powiązań 

społeczno-gospodarczych), gdyż w powyższym ba-

daniu powyższe czynniki się uwypukliły. Tyle, 

mam nadzieję, że choć odrobinę ambitnie :P 

A, jeszcze jedno – nawet nie wiecie jak to, że tylko 

30% średniego błędu bezwzględnego wyszło, pod-

budowało moja wiarę w Was, czytelników Globui-

ska. Ciekawe i warte dalszych badań, jak duży błąd 

wyszedłby wśród nie geografów. 

Trzymajcie się! Za błędy metodologiczne przepra-

szam!                                      Patryk Wacławczyk 

Napoje alkoholowe są jednymi z najbardziej zna-

nych używek na świecie. Ich wyjątkowa różnorod-

ność w przestrzeni pozwala wysnuć wniosek o waż-

nej roli kulturowej, którą spełniają, służąc nie tylko 

w chwilach radości, zwątpienia, ale również przy 

wielu innych okazjach. Jak podają niektóre (na 

wpół-wiarygodne) źródła, umiejętność wytwarzania 

alkoholu jest jednym z czynników, dzięki któremu 

ludność świata przeistoczyła się z "dzikiej" na 

"cywilizowaną". W przeciągu wieków człowiek 

niejednokrotnie witał stan mistycznej refleksji, jed-

nakże sposób, w jaki to robił, zmieniał się w czasie 

i przestrzeni. Artykuł przedstawia kompleksowe 

opisy przyjętych w kulturze sposobów obchodzenia 

się z niektórymi alkoholami, często narodowymi. 

Ilość typów oraz wysokie zróżnicowanie trunków 

zmusiły autora do zaprezentowania jedynie najbar-

dziej charakterystycznych przedstawicieli omawia-

nego tematu. 

 Meksyk nie wykazał znacznej kreatywności w 

sposobie picia swojego najbardziej znanego trunku- 

tequili. Tam podawana jest najczęściej w kieliszku 

wraz z dodatkowym kieliszkiem sangrity- ostrego, 

czerwonego soku cytrusowego z dodatkiem grena-

dyny. Możliwe jest również dodanie kolejnego kie-

liszka, zawierającego sok z limonki. Tak utworzone 

kolory w odpowiedniej kolejności tworzą barwy 

narodowe państwa. Trzeba pamiętać, że trunki te 

należy sączyć, delektując się smakiem meksykań-

skiej tradycji. Odmienną metodę picia tequili stwo-

rzyli Amerykanie, pragnąc pozbyć się zapewne spe-

cyficznego smaku alkoholu. Na dłoń trzymającą 

kawałek limonki (palcem wskazującym i kciukiem) 

należy umieścić szczyptę soli. Kolejność wykony-

wanych działań jest następująca: zlizać sól, opróż-

nić kieliszek, przegryźć limonkę. W porównaniu do 

sposobu meksykańskiego, amerykański wypada 

wyjątkowo trywialnie, z drugiej strony jednak po-

zwala na sukcesywne sprawdzanie swojej precyzji i 

władzy nad ciałem (ponoć wyjątkowym problemem 

jest wypicie w ten sposób tequili niczego przy tym 

nie rozsypując). 
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Alkoholowe Savoir-vivre, 

czyli trochę o kulturze  



  Bardziej złożoną tradycją picia alkoholu 

szczycą się Koreańczycy. Butelką soju- tradycyj-

nej wódki-  należy najpierw zakręcić w sposób, 

który spowodowałby ruch rotacyjny alkoholu we-

wnątrz. Następnie trzeba uderzyć w dno butelki 

łokciem. Tak przygotowane soju można odkręcić, 

pamiętając, by nie odrywać do końca metalowego 

pierścienia unieruchamiającego korek przed otwar-

ciem (ten będzie służył za element rozrywkowy 

służący do gry). Jest wiele informacji dotyczących 

kolejności nalewania, jednak najczęściej spotykaną 

jest podawanie alkoholu do kieliszków przez osobę 

najmłodszą w grupie, zaczynając od najstarszej. 

Soju powinno być nalewane oburącz do kieliszka 

trzymanego również obiema rękami. Podczas de-

gustacji, jaką jest wypicie całego kieliszka naraz, 

należy się odwrócić od starszych. Zachowanie to 

jest oznaką szacunku.  

 Celem gry z wykorzystaniem zakrętki jest 

oderwanie metalowej końcówki od korka poprzez 

pstrykanie. W grze biorą udział wszyscy pijący  

i każdy posiada w jednej kolejce tylko jedną moż-

liwość pstryknięcia. W zależności od ustalonych 

zasad, osoba, która wykona zadanie, pije dodatko-

wy kieliszek, bądź jest "chroniona" i pić nie musi.  

 Część podobnych do koreańskich zachowań 

kulturowo-alkoholowych wykazują przedstawicie-

le kultury chińskiej. Sake podawane jest zwykle  

w różnych naczyniach o nazwie tokkuri (kształtem 

w gruncie rzeczy przypominające piękne, malow-

nicze wazony) i nalewane do małych czarek- cho-

ku. Tokkuri oraz choku należy trzymać oburącz z 

lewą ręką umieszczoną pod dnem każdego z na-

czyń. Dodatkowo żadne z wymienionych narzędzi 

nie powinno się dotykać podczas nalewania alko-

holu. Po nalaniu sake, torukki obraca się, by zapo-

biec kapaniu trunku na stolik. Podobnie jak z mek-

sykańskim sposobem na tequile, sake również na-

leży powoli sączyć.  

Zdecydowanie największą popularnością w kwestii 

rytuałów picia alkoholu cieszy się absynt. Jego 

długa i zawiła historia przedstawia stosunkowo 

wiele sposobów na godne przywitanie zielonej 

wróżki. Nazwy rytuałów picia w tym przypadku 

nawiązują do żywiołów bądź narodowości.  

W większości przypadków elementami potrzebny-

mi do prawidłowego spożycia trunku są: łyżeczka 

ażurowa (z otworami), cukier, woda i zapalniczka.  

 Rytuał ognia (czeski) polega na ustawieniu 

kostki cukru na łyżeczce (położonej na szklance)  

i przelaniu przez nią absyntu, aby cukier odpo-

wiednio nasiąknął. Tak przygotowana kostka zo-

staje następnie podpalona. Po ustąpieniu ognia, 

wszystko zostaje zmieszane wraz z niewielką ilo-

ścią wody i wypite tzw. duszkiem. 

 Sposób francuski, znany jako rytuał wody, 

jest bardzo podobny pod względem przygotowaw-

czym do typu czeskiego. Na szklance z nalanym 

już absyntem ustawiamy kostkę cukru, następnie 

wlewamy trzykrotnie bądź czterokrotnie (według 

własnych preferencji) większą ilość wody przez 

cukier. Ważna jest w tym przypadku precyzja  

i dokładność- pośpiech jest niewskazany, ponie-

waż cukier powinien ulec całkowitemu rozpusz-

czeniu.  

 Najprostszą metodą picia absyntu jest styl 

szwajcarski,  polegający na  dolaniu wody do trun-

ku w stosunku 1:3. Istnieje również sposób Janisa, 

zwany powietrznym, jednak brak wiarygodnych 

źródeł dotyczących wymienionego rytuału unie-

możliwił zamieszczenie opisu tego stylu w artyku-

le, który w sposób niewyczerpujący dany temat 

kompleksowo omówił najbardziej znane sposoby 

picia wybranych alkoholi.  

 Niezależnie od regionu geograficznego, rytu-

alne spożywanie alkoholu posiada wiele pozytyw-

nych aspektów. Pozwala w sposób relatywnie 

przystępny zapoznać się z kulturą określonych ob-

szarów oraz ułatwia integrację w najważniejszych 

chwilach. Niezależnie jednak od części świata  

i rytuałów alkoholowych, należy pamiętać o wła-

snej kulturze i horacjańskim aurea mediocritas. 

Karolina Przycka 

Źródła: wikihow.com/ 

wikipedia.org/  absinthes.com/ 

www.sakesocial.com/  
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Bersekutu Bertambah Mutu  
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Czesc! My name is Joseph, a 23-year old mechani-

cal engineer from Malaysia. I have a Bachelor’s 

Degree in Mechanical Engineering . I came to Po-

land on 2 different occasions – One in 2015 and 

the other one in 2018, and both of the occasions 

were to teach English to Polish university students 

and working adults in Krakow. I am interested in 

many things, but the I am most passionate about 

gaming and also food and travel. I have lived in 

Malaysia since I was born, but I was working in 

America for about a year doing my engineering 

internship.  

 

Cultural differences 
 

Why did you family decide to live in Malaysia? 

My parents were also born in Malaysia so they di-

dn’t really have a choice in this decision. However, 

my grandparents came from China and they travel-

led to Malaysia a long time ago to start a fresh new 

life because Malaysia is a country where we accept 

different cultures and races and also the lifestyle 

here is peaceful and beautiful. My grandparents fell 

in love with this country and decided to start their 

own photography business in Malaysia and that 

was how my family started their life in Malaysia. 

What are the differences in everyday life betwe-

en China and Malaysia? 

There are a lot of differences between the lifestyle 

of Chinese people and Malaysian people. Firstly, 

the diversity and the mixture of cultures: - In Chi-

na, most of the population are Chinese people whi-

le in Malaysia, we have an equal mixture of diffe-

rent races but the 3 main races are the Malays, the 

Chinese and the Indians. In  Malaysia, every citi-

zen speaks at least 3 languages natively – for 

example for a Malaysian Chinese, I speak native 

English, native Malay and native Mandarin, but I 

also speak Korean and Japanese as a second lan-

guage because we learnt them in high school as 

well. However, in China, the people only speak 

native Mandarin because most of the population 

are local Chinese people. 

Secondly, the food in both countries are very diffe-

rent in terms of presentation and taste. Food in Chi-

na is very traditional and the ingredients and reci-

pes are made from the old Chinese generation. On 

the other hand, food in Malaysia is traditional but 

also very fun and creative because of the food from 

many different cultures being mixed together to 

create something new and amazing. 

 

What are the differences in life between Poland 

and Malaysia? 

In Malaysia we only have one tropical season, 

Joseph na Rynku 



unlike Poland which has 4 different seasons. So I 

had to get used to winter and spring and summer 

and wear so many jackets and coats all the time. In 

Malaysia, we could wear the same thing forever all 

the time because the temperature and weather is 

almost always the same. Polish people also always 

celebrate everything with alcohol and partying 

which is a little crazy for me because in Malaysia 

we usually just eat and buy gifts or something. Al-

so, you guys have gazowana water, which is really 

weird for me and I am glad we don’t have this in 

Malaysia (laugh). 

 

Do Polish people differ from your ideas about 

Europeans? 

Not really. I already imagined what Polish people 

would be like even before I flew to Poland. But the 

only thing that caught me by surprise was that I 

would be treated like family by most of my friends 

and I also admired their willingness and commit-

ment to learn the English language despite the ter-

rible English education system currently in place in 

Poland. 

 

You could go to a lot of countries through AIE-

SEC. Why did you choose Poland? 

When I decided to go for my first exchange in 

2015, I decided to go to Europe, but I didn’t want 

to go to those overpopular and trendy countries like 

France or Italy, etc. So I noticed that Poland was a 

country that I had never thought of before and I 

just said YOLO to myself and bought the flight tic-

kets to one of the most life-changing experiences in 

my life. 

 

Do you see the differences between Eastern and 

Western Europe? 

Yes definitely. The people in Eastern Europe 

tend to be more humble and more down-to-earth 

and very comfortable to be around. In most of we-

stern Europe, the people seem to be quite proud 

sometimes and its really difficult when you try to 

get close to them. 

 

Malaysia 

 

In literature, we can often read about the diffe-

rence between E Malaysia inhabited by the indi-

genous population and the rest of the country. 

Does this difference really exist? 

Malaysia is separated into 2 different regions. West 

Malaysia and East Malaysia. I am from West Ma-

laysia, where it is the central Malaysian region be-

cause Malaysia started from this region and slowly 

expanded to the region now known as East Malay-

sia, or Borneo. They do currently still have a small 

amount of indigenous populations who live within 

the forests and hidden in nature. It is one of the 

most unique facts of Malaysia, because there is still 

a beautifully preserved civilization and tradition 

among all this current modernization and age of 

skyscrapers. 

 

How much money do you need to live a day in 

Malaysia? 

Living for one day in Malaysia is superbly cheap! 

For breakfast, the typical Malaysian meal would be 

around 5-6zl (AND ITS BIG!!). And then for trans-

portation, you can take a 30-minute train ride 

across the city for around 3-4zl. Lunch is also aro-

und the same price as breakfast, probably around 6-

7zl if you want to eat a lot, and maybe for dinner if 

you want to go to a fancy restaurant it will pro-

bably be around 20-30zl for a good meal. As for 

entertainment, entrance tickets to museums for tou-

rists probably cost around 20-30zl. Most natural 

attractions are free or they cost maximum 10zl for 

entrance fees. Aside from that, petrol is only aro-

und 2.30zl per liter so renting a car is also a good 

idea. As for accommodations, an average hotel 

would be around 120zl per night, but if you choose 

to stay with me, it would be free but I expect SOU-

VENIRS FROM POLAND <3. 

 

How do you celebrate the Chinese New Year? Is 

this common? 

Yes this is very common for every Malaysian Chi-

nese. We celebrate this grand celebration every 

year around the month of January or February. On 

Chinese New Year eve, families gather together to 

have a huge reunion dinner with a lot of food and 

wine. Later, the married members of the family 

will give money in small red packets to children or 

teenagers as a tradition of saving and prosperity. 

And later we will all play fireworks. The following 

days, we will visit our families living in different 

cities or sometimes even to visit our friends’ fami-

lies to pay our respects and have a reunion dinner 

with them as well. 

 

How is Valentine's Day celebrated in Malaysia? 

Are there any habits related to this? 

Valentine’s Day in Malaysia is celebrated almost 

the same like any other country I guess. Two peo-
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ple (or maybe more (laugh)) who are in love would 

show their appreciation for each other by taking 

them out to the beach, or to the waterfall , or on a 

fancy restaurant date or maybe just flowers and 

watch a movie at home, chilling with your favouri-

te person 

 

Do the inhabitants of Malaysia show their fee-

lings in public eg. do they hug each other? Do 

they keep distance more? 

We don’t mind showing our feelings in public, but 

definitely not as much as Europeans. We like hol-

ding hands and hugging definitely. As for kissing, 

just a quick kiss would usually be enough. No one 

likes long kisses in public. Even dogs start to get 

uncomfortable (laugh). 

 

What sports are popular in Malaysia? Is foot-

ball popular? Do they know what speedway is in 

Malaysia? 

Yes. Sports is very popular in Malaysia. One of the 

most popular sports played by Malaysians are bad-

minton and sepak takraw (its like volleyball but 

with your feet). Football is really popular too aro-

und the country and as for Speedway, we have so-

me Speedway activities here in Malaysia, but Go-

karts are more popular compared to this. 

 

What alcohols are popular in Malaysia? 

On the aspect of alcohol, Malaysians are used to 

just beer or soju. Soju is a kind of Korean rice wine 

which tastes really sweet but with a very high per-

centage of alcohol. We usually drink this together 

with roast pork or BBQ chicken or nuggets. 

 

What is worth visiting in Malaysia? 

Pulau Redang (Redang Island), Pulau Langkawi 

(Langkawi Island), Batu Caves (Stone Caves), PE-

TRONAS Twin Towers, Lata Kinjang Waterfall, 

Mount Kinabalu, Kek Lok Si Temple, Penang Is-

land, Sipadan Island. 

 

What dishes are typical Malaysian cuisine?  
Nasi Lemak ( Coconut rice with spicy shrimp pa-

ste, anchovies, egg, peanuts and cucumber) – 6zl  

Curry Mee (Curry Noodles with tofu, roast pork, 

long beans, squid and spicy shrimp pa-

ste,beansprouts and egg) – 5zl 

Roti Canai ( Handrolled and flattened roast bread 

with curry) – 1.60zl 

Char Kuey Teow (Fried Flat Rice Noodles with 

roast pork, shrimps, beansprouts and egg) – 5zl 

Asam Laksa (Thick Glass Noodles in Sweet and 

Sour spicy fish soup with pineapples and onions) – 

5zl  

Dim Sum  - 2zl 

 

Belief 
  

Are there superstitions in Malaysia? 

Yes we have a lot of superstitions here in Malaysia. 

Some examples are – we shouldn’t sweep the floor 

before Chinese New Year because we believe it 

might be sweeping away the good luck during this 

time. Besides that, we shouldn’t give a clock to so-

meone as a gift, because it means that we want this 

person to die faster. 

 

Do Chinese zodiac signs have a high value in li-

fe? 

They definitely have a high value in life for a lot of 

Chinese people in Malaysia, but not for me perso-

nally. I am not into horoscopes or zodiacs, but just 

for this question I will say that in Malaysia, an in-

dividual’s Chinese Zodiac sign will influence the 

place he buys his home, or his job as well as his 

relationships. For example, I am born in 1995, so 

my Chinese zodiac is a pig. In the Chinese zodiac 

study, for relationships, pigs are not suitable with 

those who are born in year of the dog or tiger may-

be. So we shouldn’t find a girlfriend who is born 

with this Chinese zodiac for buying a house, we 

have something called fengshui. You can google 

this (laugh). It’s something like , I should buy hou-

se which has mountain behind the house because 

it’s good fengshui. But if you buy a house with a 

mountain in the front of the house, it’s bad fengs-

hui, which means something like bad energy for 

your house. 
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When we were talking, you said ,,I’m a Christian 

but not a Catholic”. What is your belief? Do you 

go to church? Do you celebrate Christmas / Ea-

ster? 

There are roughly around 40-50% of Muslims in 

Malaysia currently. Malaysia is a multicultural and 

multireligious country, where we celebrate all cul-

tures and all walks of life, while compromising and 

respecting every religion. It is a very beautiful thing 

to witness, when a Muslim comes to celebrate Chi-

nese New Year or Christmas with his or her friends 

of a different race or religion.  Anyways, yes I am a 

Christian but I am not a Catholic. I just believe Je-

sus Christ as he is, instead of worshipping Mother 

Mary, or the twelve apostles. I go to church every 

Sunday morning just like most Christians and yes 

celebrate Christmas but we don’t really celebrate 

Easter because it just isn’t such a big thing here be-

cause we already have too many holidays from the 

celebrations of other races religions such as Chinese 

New Year, Diwali and also Eid Mubarak. 

 

What happens when marriages are mixed 

(Christian and Muslim)? Does Christian always 

convert to Islam in this case? 

According to the constitutional law in Malaysia, 

Islam is the official religion in Malaysia, since the 

country used to be ruled by the Kings and Sultans. 

Therefore, when there is a marriage between a 

Muslim and someone of any different religion, the 

latter should convert his or her religion to Islam. 

However, nowadays this practice seems to be fa-

ding as everyone now is more focused on the free-

dom to choose their religion and refuse to adhere to 

this ancient practice, moving Malaysia to a more 

open future. 

 

Poles are skeptical to Muslims. There are not 

many people of this religion in Poland.You have 

Muslim friends. Does their religion affect your 

relationship?     I have tons of Muslim friends in 

Malaysia. Their religion totally does not affect my 

relationship with them in any way. I grew up with 

them. I studied with them. I played with them. I ate 

with them and I made it all the way here with them. 

In Malaysia, every one of us are taught on how to 

be accepting and understanding towards others be-

cause we are a very multicultural country and have 

lived in peace for as long as we can remember. 3 of 

my closest friends are Muslims and I really love 

being around them and we have fun together as if 

we were all from the same family and background. 

 

Poland 
 

Was it difficult to arrange formalities to come to 

Poland? 

It wasn’t difficult because Malaysia and Poland 

have a good trade and business relationship, and 

Malaysians can travel in Poland without a visa for a 

maximum of 90 days. I just needed flight tickets 

and local Polish person to get me from the airport. 

 

Did you have to take any vaccinations before ar-

rival? 

No. I was naturally born strong and fit. Just kidding 

(laugh). No we didn’t need to take any vaccinations 

to go to Poland from Malaysia. 

 

What did you learn about Poland while studying 

in Malaysia? 

I actually didn’t learn anything about Poland while 

studying (laugh). I only started to read about Poland 

when I applied for the exchange program. 

 

Is Poland an expensive country for a resident of 

Malaysia? 

No it isn’t expensive for Malaysians at all. The first 

thing is because our currency is exactly the same. 1 

Zloty = 1 Ringgit Malaysia (RM). And all of the 

living cost is almost the same. 30zl for a big pizza 

in Krakow while its also RM30 for the same size of 

pizza in Malaysia. Accommodation and travel is 

also the same. However, almost everything is gene-

rally cheaper in Malaysia except groceries and alco-

hol. These two items are cheaper in Poland. For 

example, a bottle of Zubr is around 4zl in Biedron-

ka. However, in Malaysia, a bottle of Zubr will pro-

bablt be around 12zl. 

Asam Laksa 
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Have you been surprised by something in Po-

land? 

Yes. I have been surprised many times by the stu-

dents’ and adults’ willingness and commitment to 

learn something. Besides, the beauty and ambience 

of the city is also very underrated. I fell in love with 

the city immediately. I didn’t feel anything when I 

saw Poland on the internet or on commercials, but 

when I was there it was a whole other feeling of ex-

citement and amazement. 

 

Did you feel good in Poland? 

Yes! Most definitely. I feel like Poland is already 

my second home. I came here a second time in 2018 

for the same experience and I felt totally comforta-

ble with everything the moment I arrived. I recogni-

zed everything and most of the country and culture 

was very easy to get used to. Poland is still and al-

ways will be my favourite country in Europe and the 

second home in my heart. 

 

What do you like in Poland? 

The first thing I like would definitely the people! 

They are amazing and always fun to be around! I 

feel comfortable with everyone and I am not afraid 

to be myself with them. The second thing would be 

schabowy LOL. Any restaurant serving Schabowy 

has definitely received money from me. And I also 

love the kebab duze with frytki from D’Uswagra. Its 

seriously the best kebab for any occasion. 

 

How would you describe Poland and Polish peo-

ple? 

Poland is a beautiful country with beautiful people 

(both on the inside and outside). The lifestyle is ac-

tually almost similar to the lifestyle in Malaysia, qui-

te peaceful and moderate, except that Poland takes 

alcohol to a whole other level while Malaysia takes 

food to that whole other level. Polish people are very 

friendly and always ready to help but they are just 

shy to approach you because they are afraid that they 

might make a mistake in their conversations. I find 

this adorable and a beautiful thing to notice. 

 

Have you met with racist behavior in Poland? 

Yes. I was in a tram once to Teatr Bagatela and there 

was this drunk man sitting opposite me and he kept 

saying some stuff in Polish, and later he started 

shouting something about hitting me and saying that 

I was destroying their country and giving false infor-

mation and teachings to the polish people. 

 

 

Do you know any Polish songs, artists? 

Yes of course. I can sing Jak Aniola Glos by Feel 

without looking at the lyrics, and I can sing this be-

autifully. I also have Dmuchawce, Latawce, Wiatr 

by Ewa Farna/Urszula on my Spotify. And I am cur-

rently listening to Byle Jak by Margaret while wri-

ting this answer. 

 

Question from the newspaper fan – Izabela Sido-

rowicz - Is pizza popular in Malaysia? What did 

you miss most being in Poland? 

Dzien dobry Izabela!! Pizza is definitely very popu-

lar in Malaysia. I have 5 pizza restaurants which are 

all only 300m from my house. We have very special 

pizzas here, which is Italian with a Malaysian touch. 

The things I missed the most from Poland would de-

finitely be the lovely people and also this Italian Re-

staurant Tiamoti on Ulica Karmelicka, they have the 

best Pizzas in Krakow for me. 

 

 

Wywiad przeprowadziła Ewa Kalisz 

The coolest beach in Malaysia 

B-day boy! 



 Jak wielu podejrzewa – w Kole obecni są Ilu-

minaci. Do wierzenia w tą teorię są potrzebne do-

wody. Otóż takowe istnieją. Symbolami Iluminati 

są trójkąty. Spójrzmy więc na nasze logo. Jest to 

Koło (symbolem Koła jest koło!), w którym jest 

sowa, stoi ona sobie spokojnie na biegunie północ-

nym. A w czym jest umieszczona? No właśnie  

w trójkącie wpisanym w Koło. Ale jakby tego było 

mało to między literami stanowiącymi skrót nazwy 

koła są trójkąty! Są tam trzy trójkąty, a razem  

z tym największym jest ich łącznie 4. Sowa – nasz 

symbol ma 4 litery – przypadek? No nie sądzę. 

 Poniżej trójkąta znajduje się rok założenia 

Koła – 1881. Kiedy przeczytamy rok od tyłu, ma-

my to samo – 1881, robi się ciekawie. A jeśli po-

dzielimy ten rok na dwie dwucyfrowe liczby – jest 

18 i 81. 81 czytane od tyłu? No też 18! A jak doda-

my do siebie wszystkie cyfry z tego roku? Wynik – 

18. Coś za dużo tych przypadków. 

 Chciałoby się powiedzieć o tym wszyst-

kim Zarządowi, ale cóż – wygląda na to, że oni 

też są w jakiejś tajemnej zmowie. Dlaczego tak 

uważamy? Przypatrzmy się składowi zarządu. 

Prezesem została kobieta, skarbnikiem też ko-

bieta, jest jeszcze jedna kobieta. Słowo kobieta 

zaczyna się na literę K. Więc mamy trzy  

K w zarządzie, a co ma trzy wierzchołki? Trój-

kąt! 

 Mało? Nazwisko jednej z nich to miasto 

(na literę K przypomnę), które oddalone jest od 

Krakowa (też na literę K!) o 230 km w linii 

prostej. To jeszcze nic nie znaczy powiecie.  

A co jeśli powiem, że pochodzi ona z miejsco-

wości rozpoczynającej się na literę... uwaga, 

uwaga – K! Jeszcze ciekawiej się robi gdy na 

mapie Polski wyrysujemy trójkąt, którego 

wierzchołkami będą te trzy miejscowości. Otóż 

jego powierzchnia to około 40 000km2. I ta 

wielkość wydawałaby się nic nie znacząca jeśli 

nie fakt, że Trójkąt Bermudzki według niektó-

rych źródeł ma powierzchnię 4 000 000km2.  

Zatem mamy w Polsce mały Trójkąt Bermudzki!  

 Jakby tego było mało to jeden z boków tego 

Trójkąta przechodzi przez Warszawę! A z Warsza-

wy przecież pochodzi inny Członek Zarządu! Ko-

lejny przypadek, tak? 

 Trzeba by było donieść do tego Komisji re-

wizyjnej. Jednak tutaj znów zmowa. Znów spisek. 

Dlaczego? A kto tworzy tę (K)omisję? Kowalik, 

Kowalski i Krzyczman! Trzy razy K! Ale to także 

nie koniec! Tu znów wracamy do Małego Trójkąta 

Bermudzkiego! Drugi jego bok przecina Często-

chowę. A to pod Częstochową leży Poczesna. A to 

z Poczesnej pochodzi jeden z Członków Komisji 

Rewizyjnej. 

 Przypadki nie istnieją. Iluminaci są wśród 

nas. Ktoś zawsze obserwuje. 

Kołowy Związek Wolnomularski  

 

Kołowe teorie spiskowe 
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Wybrane mapy z nierozstrzygniętego konkursu  

18 kwiecień 2019 



 
Poukładać w bezpieczny sposób myśli 

Które wcale takie nie są 

Tylko mają ostre krawędzie 

I rzadko wyciąga się je ze schowków/szuflady 

 

Poukładać w bezpieczny sposób myśli 

W ulotce którą codziennie rozdaje 

Wydrukować obok reklamy uśmiechu 

Swojego, który noszę na co dzień 

 

Poukładać w bezpieczny sposób myśli 

Żeby przypadkiem się nie zaciąć 

Ale też tak żeby czuć 

że w kieszeni  

są 

 

Chodzi o to, że są zagadnienia które trudno podejmować na 
co dzień, ale nie można ich ignorować. Też pokazywać że się 
o nich pamięta innym ludziom. Dla różnych celów – czy to 
żeby też o nich pamiętali czy żeby wiedzieli, że jednak w tej 
pustej głowie bywaj myśli 

 

Czasem czuję ze sam siebie dostałem na kartki 

I czasem tylko do sklepu idę wymienić je  

na duszy kilka gram 

 

nie sprzedaję ich sąsiadom za twardą walutę 

leżą w teczce, obok świadectwa 

z paskiem z czwartej klasy 

 

oby tusz nie był taki 

jak w paragonach 

proszę 

 

Chodzi o to, że nie dbam o własny samorozwój na tyle, żeby 
być z tego zadowolony, czuję ze niepełnie realizuję siebie – a 
mimo to nie mam z tego zbyt wielu korzyści. ‘Zmarnowany” 
czas nie przekłada się na rzeczy materialne – w związku z tym 
pozostaje mi mieć nadzieję ze przynajmniej będę miał z tego 
fajne wspomnienia – ale czuje ze niekoniecznie 

O jeden raz za dużo  

założona na plecy koszula 

W lustrze już w oczy nie kole 

Przynajmniej w szafie nie gryzą jej  

Mole 

 

Zakładam ją i nie piorę 

Na zakupy też od dawna  

Nie chodzę  

Ogłoście proszę promocję 

 

Chodzi o to, że zachowania już mam te same, pozwalają jakoś 
funkcjonować w społeczeństwie ale nie w sposób optymalny, 
więc  nie podejmuję prób samodoskonalenia i powoli przesta-
je mi to przeszkadzać – a z tym że mi to przestaje przeszka-
dzać nie chcę się pogodzić 

 

Że te ruchy rękami są niepotrzebne 

Zapominam, że do góry 

Nie można pływać w powietrzu 

I w sekundach do tyłu 

 

Energicznie przesuwam ramię 

I zginam dłoń 

Patrzę 

Czy już siwa skroń 

 

<wiersz o niepogodzeniu się z upływem czasu i próbie oszu-
kania go i bycia wciąż młodszym niż się jest> 

Wszystko powyżej—Patryk Wacławczyk 

 

Poniżej ambitna i rozwijająca rozrywka! 

Popraw i ty swoje umiejętności językowe! 

Przetłumacz zagadki człowieka-excela! 

Kącik poezji i rzeczy różne 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... 

...Skowron dba o Arka jak o młodszą siostrę 

...Angelika ma rubensowskie kształty 

...Wiktorowi w Kamili podoba się design 

...w Katowicach występują spodkosole 

...Piotr Trzynadziesięć 

… nowy pracownik IGiGP nie puka 

...Szubi jest nowym CP IKEA Kraków 

...Sylwia lubi na dwa batony 

...w Wiśle się nie przelewa 

...najbardziej romantyczna historia w geografii to Romero i 

Julia 

...Siwka i Wacek są jak Flip i Fap 

...W Kole jest OGRomna afera 

...Polska podzielona jest na Mezoregiony i Eldoregiony 

...Wacek ma chrystusowe BMI 

...samochód metala to saabaton 

...mama Arka robi znakomite zakopianki ziemniaczane 

...Wacek przed spożyciem obiera strategię 

...Najbardziej znana matka na świecie to Twoja Stara 

...Łysy ma knurzą ślepotę 

...Spytka powiozą windą towarową do nieba 

...ojciec Żanety wisi Wiśle 12 milionów 

...Żaneta nie lubi zapachu napalmu o poranku 

...Łagos ma wiele za uszami 

...judo to żydowska sztuka walki 

...nocne wyjście na forty to fortnite 

...Mikrut jest bramkostrzelny a Wacek bramkoszczelny 

...w Polsce występują orangutany sumatatrzańskie 

...najbardziej nowoczesnym królem Grecji był AgaMEMnon 

...Braszów słynie ze staników 

...Opolskie to Polska DE 

...Dzień Kobiet w kole to 

Loch Nest 

...Karetas to grecki bóg  

pokera 

...Rajczyk z Dominiką badają 

deltę Dubaju 

...po Bryndzę przyjedzie  

GOPR (Gruzińskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe) 

...ojciec Wacka to Rolando 

...Grzegorz programuje w 

spythonie 

...Siwka ma więcej stron  

nieprawda, że niż magisterki 

...Santo Szubito 

...szanto subito 

...Siwka się więcej razy za 

kobietę przebrał niż Gaba 

...Żona Eryka Rudego miała 

na imię IKEA 
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