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Wstępniak 

 Dzień dobry! 

 Niby wstępniak właśnie piszę, a jakoś tak 

końcowo się czuję, ale nieprzypadkowo. W końcu 

ten numer Globusika jest ostatnim dla dużej części 

Redakcji - Macieja Siwki, Wiktora Stręka i mnie—

oraz  naszego okładkowicza—Piotra Szuberta. 

Razem studiujemy już 20 lat. Tyle co życie części  

naszych czytelników. W naszych dwudziestu latach 

studiowania też było sporo życia, jak sądzę. Mam 

nadzieję, że część którą poświęciliśmy Globusikowi 

była dla Was w jakiś sposób miła. My ze swojej 

strony chcielibyśmy Wam podziękować za tę przy-

godę. Całymi serduszkami. Bo było miło. 

 No, pożegnania już za nami, a tu trzeba żyć. 

Co więc w tym numerze? Trochę opracowań na 

danych—moich i Człowieka-Excela—trochę reli-

gii—niezastąpiona ortodoksyjna Ewa Kalisz i tro-

chę oparów absurdu, które dostarcza tym razem 

Jarosław Banaś i trochę zamorskiej prozy pióra 

Dominiki Stoch, z domu Wałaszek. Serdecznie za-

praszam do lektury. 

 W ostatnim akapicie wstępniaczka, życzę 

Wam, drodzy Czytelnicy powodzenia w sesji, a jeśli 

już po studiach—to innych sukcesów , całuski :* 

 W imieniu Redakcji—Patryk Wacławczyk 

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo 

4. Małe wspominki balowe 

5. WRC 

6. Budapeszt XD 

10.    W służbie drzew i ludzi 

12. Popularność żużla i piłki nożnej w Polsce 

14.    Prawosławie 

18.    Danymi przeciw złudzeniom 

21.    Festiwal piosenki geograficznej—teksty piose-

nek 

23.    Kącik poezji  

24.    Geografioły 
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To już było…  

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 

To nas czeka…  

SESJA NAUKA……………..……..niedługo 

Obozy naukowe…………….……..……..lato 

Adapciak……………………..……...po lecie 

Z ŻYCIA KOŁA 
Z pierwszej do drugiej 

stolicy -  czyli o czę-

ściach ciała 

 Jak wyglądają ludzie każdy widzi. Choć w po-

znańskiem jak wygląda wiara, każdy widzi. Otóż 

właśnie, teraz człowieka rzecz się będzie imać. A 

raczej z czego on zbudowany. Od dołu zaczyna-

jąc, w Wielkopolsce człowiek nie ma stóp, tylko 

syry. Nogi zaś to albo giry, albo szkity. Tego dru-

giegookreślenia używa się jednak częściej albo o 

kończynach dolnych chudych, albo dziecięcych 

(które no dość często są chudsze niż dorosłe gi-

ry). Trochę wyżej, trochę wyżej i w języku pol-

skim dochodzimy brzucha. W Wielkopolsce w 

sumie też. Jednak jak chodzi o przezywanie prze-

rośniętej tej części, to oprócz nazwania tego Mać-

kiem (sic!) u nas nazywa się go korbolem. A dla-

czego? No bo jest wielki, jak dynia. A dynia to 

korbol. W sumie wszystko to korbol, kabaczek 

jest korbol, patison jest korbol. Łatwiej tak. No 

ale wróćmy do ciała. obok brzucha są ręce - tu 

norma. No chyba, że są chude, towtedy to są wit-

ki! Wyżej jest gnyk, w który można kogoś deknąć 

(kark, w który można kogoś uderzyć). A wyżej i z 

drugiej strony u nas jest kalafa, czyli twarz. Ety-

mologia tego słowa nawiązuje oczywiście chyba 

do kalafiora. W jej obrębie jest kluka (nos). Są 

kielochy, czyli zęby. A te możnapokazywać pod-

czas śmiechu, czyli po naszemu kielczyć się. 

Maciej Skibka 

 



 Nie wiem czy trzydzieści lat to dużo, 

ale ja tyle nie mam, więc dla mnie bardzo. Zwłasz-

cza jeżeli ta liczba mówi o czasie intensywnie wy-

korzystanym – pełnym relacji, wspomnień i samo-

rozwoju. Tyle czasu już działa nasza krakowska 

EGEA, i niejeden członek powie, że w swoim 

skrawku/30 doświadczył chociaż jednego z wymie-

nionych. Dużo, czy mało, sowita wdzięczność         

i uznanie się należą. Nie ze względu na liczbę, cho-

ciaż jest swojego rodzaju świadectwem, ale ze 

względu na wagę otrzymanego. 

 I stąd zrodził się pomysł, by jednostkę wy-

stawnym balem uczcić należycie. Takim w suk-

niach i garniturach, w miejscu reprezentatywnym    

i z kulturą. To gdzie? Na Wiśle, na barce! Brzmi 

dostojnie, a dwa dni przed brzmiało nawet nieco 

nieprawdopodobnie.  

O poranku, w przeddzień długo planowane-

go jubileuszu słyszy się informacje o fali kulmina-

cyjnej na Wiśle. Zarząd EGEA z ręką na pulsie       

i z sercem w gardle śledzi komunikaty IMGW         

i serwisy informacyjne przez blisko 24h, zaprosze-

ni goście nie szczędzą pytań, Wisła przybiera        

w oczach. Z pędzących po Moście Grunwaldzkim 

tramwajów zagląda niejedna para oczu, zastana-

wiając się jakby tu jutro dojść do barki o suchej 

stopie… i czy to w ogóle możliwe. Tak było, nie 

kłamię. 

A skoro już wprowadziłam dreszczyk emo-

cji, to teraz dodam na uspokojenie, że do balu do-

szło,  mało tego – naprawdę się udał!  Można było 

na nim spotkać Lechosława Grochowicza, tego sa-

mego, któremu zawdzięczamy owe trzydziestolet-

nie istnienie EGEA (zapoczątkował je i wiedział, 

że to było dobre). Imprezę uświetniała również re-

prezentacja grona profesorskiego z dyrektorem In-

stytutu na czele, goście zagraniczni oraz członko-

wie zaprzyjaźnionych z Krakowem enities, no ser-

duszko rośnie. 

Wieczór  rozpoczął się przemówieniem po-

witalnym, a po nim uroczyście wzniesionym toa-

stem. Potem goście utworzyli korowód i ruszyli     

w poloneza. Po części oficjalnej nie pozostało nic 

innego jak dobrze się bawić wśród dobrych tema-

tów i lepszej muzyki. To co przetańczone jest na-

sze! 

Zarząd EGEA ustępuje, zbliżają się wybory. 

Dawajmy i czerpmy!  

Joanna Hałys 

Małe wspominki balowe 
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180 cm  179 cm 179 cm 179 cm 

179 cm 

Titanic, tuż przed 
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 W ostatnim tygodniu kwietnia, dokładnie 

dnia 23, rozpoczął się Zachodni Kongres EGEA. 

Nasz hotel zlokalizowany był w St. Gilgen w ma-

lowniczym regionie Salzkammergutt (Austria), 

pełnym kolorowych miasteczek oddzielonych 

od siebie licznymi jeziorami i go rami. Organiza-

cja działała na najwyz szym poziomie, a Orgate-

am zadbał o to, by kaz da chwila, nawet czas 

przeznaczony na odsypianie, była niezapomnia-

na. Przez prawie tydzien  dogłębnie poznalis my 

kulturę austriacką, nieustannie pro bując przy 

tym ro z nych narodowych przysmako w.  

W trakcie kongresu, juz  tradycyjnie, od-

bywały się wycieczki.  Jednak dzien  wczes niej 

miał miejsce Cultural Fair. Rano więc, po bezli-

tosnej pobudce wywołanej przez człowieka          

z maską konia na głowie, kto remu akompanio-

wał jodłujący Austriak, moją pierwszą reakcją 

bynajmniej nie była ekscytacja związana z dal-

szym odkrywaniem regionu, a mys l i posmak 

popijanej poprzedniej nocy węgierskiej pa linki. 

Miałys my niebywałe szczęs cie nowicjuszy. Nie 

tylko dlatego, z e pojechałys my zwiedzac  uzdro-

wiskowe miasto Bad Ischl, w kto rym nasz prze-

wodnik zaskoczył nas, organizując wjazd kolejką 

na wysokos c  1400 m, gdzie ob-

rzucalis my się s niez kami w 30 

stopniowym upale, ale ro wniez  

ze względu na warsztaty, na kto -

re uczęszczałys my - zorganizo-

wano dla nas wyjazd do Hallstatt 

oraz umo wiono spotkanie z bur-

mistrzem. Na miejscu jednak 

okazało się, z e na zaszczytną 

rozmowę trzeba sobie zasłuz yc , 

m.in. zrobieniem jak największej 

ilos ci selfie z Azjatami robiącymi 

sobie selfie. Nie okazało się to 

jednak duz ym problemem, gdyz  

osoby mijane tam na uliczkach 

między uroczymi domkami, to w 

99% włas nie Azjaci. Sam Hallstatt jest przepięk-

nym    i jednoczes nie najczęs ciej odwiedzanym 

miasteczkiem całego regionu. 

 Zwiedzanie było tylko niewielką częs cią 

wyjazdu. Wieczorne eventy były niezapomnia-

ne! Na przykład ,,motto party”, czyli biała noc 

pod hasłem „Der Scheißistweiß!” oraz roman-

tyczna noc, podczas kto rej wyznania dosłownie 

wysypywały się z Gossip Box’a i poczty skarpet-

kowej. Największy sukces odniosła Noc Au-

striacka, podczas kto rej w kilka godzin odkryli-

s my dziewięc  regiono w, z kto rych składa się Au-

stria. Na przygotowanych stanowiskach mogli-

s my symulowac  skoki narciarskie w profesjonal-

nym kombinezonie i kasku, s cigac  się w jedzeniu 

lodo w, wbijac  gwoz dzie odwro conym młotkiem 

albo rekreacyjnie uczestniczyc  w degustacji win. 

Kongres został oficjalnie zakon czony przez Sissi 

i Franza prowadzących Imperial BDC oraz moją 

przygodą w austriackim szpitalu. Ten wyjazd 

zdecydowanie przero sł wszystkie nasze kongre-

sowe oczekiwania, kto re w przyszłos ci cięz ko 

będzie przebic ! 

Alicja Lis 

WRC 
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Budapeszt XD 

 Lengyel, magyar – két jó barát brzmi znane 

węgierskie przysłowie, które swój odpowiednik ma 

również w języku polskim. Jaką genezę ma to po-

wiedzenie? Czy wynika ono z podobieństw między 

naszymi narodami, czy też może z odmienności, 

dzięki której wzajemnie się przyciągamy.  

Nad mokrym Dunajem, czyli jak nie zwiedzać 

Budapesztu. 

 Po przybyciu do kraju leczo i piłki wodnej 

nasze kroki skierowały się ku Tesco. Tu pierwszą 

różnicą, jaką napotyka przeciętny potomek Lecha 

w kraju potomków Ar(c)pada jest język. Nie licząc 

paru słów typu: autobus, telefon czy papryka nie 

można znaleźć na tym gruncie wielu wspólnych 

mianowników. Natomiast ten sam potomek Lecha 

w pierwszym z brzegu markecie może się miło za-

skoczyć podobieństwem półek sklepowych. Wia-

domo, Węgry to nie antypody, ale ilość polskich 

marek nawet jak na kraj Europy środkowej jest 

spora (choćby CCC). Po zakupach, udając się me-

trem w kierunku pesztańskiego śródmieścia, zasko-

czyła nas sprawność komunikacji miejskiej, która 

w Krakowie ten poziom osiągnie przy pomyślnych 

wiatrach najwcześniej około 2115 roku.  

 Następ-

nego dnia me-

rytoryczna 

część zajęć 

miała się roz-

począć przy 

Zamku Kró-

lewskim na za-

chodnim brze-

gu Dunaju zwa-

nym Buda. 

Tam zaczęli-

śmy od omó-

wienia historii 

Węgier, która – 

o czym nie miałem pojęcia – ma wiele ukrytych, 

ale dosyć oczywistych powiązań z kulturą nie tylko 

Polski, ale i Europy. Posłuchajcie. 

 „Jest rok 50. przed naszą erą. Cała Kotlina 

Panońska została podbita przez Rzymian... Cała? 

Nie! Jedna, jedyna osada, zamieszkała przez nieu-

giętych Etrawisków, wciąż stawia opór najeźdźcom 

i uprzykrza życie legionom rzymskim stacjonują-

cym w obozach Taczanium, Jadwigum i Zborro-

nium. Tak, tak, dobrze myślicie - ówczesna osada 

będąca Protobudą była enklawą Wielkiej Lechii, 

rządzonej wówczas przez Leszka IV Zimnego syna 

Chmielosza. Zatem już wtedy dzisiejsze tereny Pol-

ski i Węgier znajdowały się w granicach jednego 

państwa! I ten stan rzeczy być może utrzymywałby 

się do dzisiaj, gdyby nie fakt, że Etrawisków, jak na 

Celtów przystało, cechowała jedna rzecz – zamiło-

wanie do wyrobu i degustacji napojów wyskoko-

wych. I tak niepodbita przez wieki osada została ze 

względów ekonomicznych, na własne życzenie, 

wcielona w granice Imperium Rzymskiego pod na-

zwą Aquinqum, co po łacinie znaczy miasto wody. 

Niemniej jednak, Madziarzy nie zapomnieli o 

pierwszych mieszkańcach tych ziem i na cześć 

ostatniego króla Etrawisków - Tokaja II Wytrawne-

go, nazwali jego imieniem jeden z najlepszych wi-

niaczy w tej części Europy.” 

 Po zaznajomieniu się z kontekstem historycz-

nym ruszyliśmy w miejsce, gdzie przebywaliśmy 

dzień wcześniej w celach bardziej rekreacyjnych 

niż edukacyjnych – pod wzgórze Geralta. I znów 

skojarzenie nasuwa się samo. To stąd inspiracje 

czerpał Andrzej Sapkowski tworząc swoje opus 

magnum – poczytną prozę o pewnym zawadiace z 

Rivii. Co prawda tutejszy wiedźmin nazywał się 

Gellert i był biskupem, ale ponoć też miał dwa 

miecze – jeden na heretyków, a drugi na langosze. 

I tu jest całe clou sprawy. Ówczesny władca Budy i 

Pesztu – Bogracz III Waza – nie cierpiał langoszy, 

a do tego był heretykiem. Z tego też względu pano-
Geralt Gellert 
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wie nie mogli się ze sobą dogadać, wskutek czego 

biskup został zamknięty w beczce i zrzucony z sa-

mego szczytu góry do Dunaju. Na szczęście zarów-

no bogracze w wazach jak i langosze jada się do 

dziś.  

 Swoją drogą, historia rzeki Dunaj też jest nie-

tuzinkowa. Wspomniany wcześniej władca z dyna-

stii Wazów, która wówczas władała także niemal 

całą Skandynawią, forsował ambitny plan stworze-

nia czegoś więcej niż szlak jedwabny czy burszty-

nowy. Miał wizję połączenia handlowego umożli-

wiającego wymianę innowacyjnych jak na ten czas 

szwedzkich wyrobów meblarskich za inny warto-

ściowy surowiec jakim był niewątpliwie sprowa-

dzany z Czeczeni uran. Trasa miała prowadzić wy-

łącznie drogą wodną od Morza Czarnego, aż po 

Bałtyk i zakładała połączenie tych dwóch zbiorni-

ków wodnych. Musicie jednak wiedzieć, że koryto 

Dunaju biegło wtedy nieco inaczej, a gwałtowny 

przełom w północnej części Węgier (który zdaniem 

niektórych hydrologów jest efektem kaptażu) w 

rzeczywistości był częścią zaplanowanej Wielkiej 

Ordynacji Rzeki Dunaj (w skrócie WORD). Droga 

wodna miała wieść przez Karpaty wbrew prawu 

grawitacji, którego wtedy jeszcze nie znano, więc 

jeszcze nie obowiązywało. Za masywem Tatr, Du-

naj łączyć miał się z rzeką, którą dziś znamy jako 

Dunajec. Wszystko było na dobrej drodze do osią-

gnięcia założonego celu. Jednak jak się okazało, w 

punkcie węzłowym cieków swoje siedlisko pewien 

gatunek gada. Gniewosz plamisty – bo o nim mo-

wa – był chroniony zapisami traktatu z Trianon. Z 

tego też względu, inwestycja, która mogła przebić 

nawet budowę Katedry Notre Dame, lub stworze-

nie Trasy Łagiewnickiej nie doszła do skutku, a 

Węgrzy wciąż  mają w pamięci datę 2 maja 896 – 

dzień podpisania porozumienia z Trianon. Od tego 

czasu w każdą okrągłą rocznicę tego wydarzenia 

starają się stworzyć coś (czy to będzie linia metra, 

o którym wspomnę później, czy inne monumental-

ne dzieło), co pozwoli zapomnieć o klęsce sprzed 

ponad 1100 lat. 

 Będąc pod wzgórzem Geralta, nie sposób nie 

zwrócić uwagi na cytadelę, w której mieści się ho-

tel Gellert, którego nazwa nieprzypadkowo rymuje 

się z hotelem Lambert. To tu obradował obóz kon-

serwatywno-liberalny skupiający Polaków po nie-

powodzeniu powstania listopadowego. Atrakcjami 

samego hotelu Gellert są łaźnie, ale aby dowiedzieć 

się skąd one wzięły się w Budapeszcie na tak dużą 

skalę, należało przejechać do części miasta zwanej 

Dolną Budą, bądź też Wodnym Miastem. Po co? 

Aby odwiedzić mauzoleum oraz pomnik Gul Baby. 

Kim był Gul Baba zapytacie. Otóż jego imię zna-

czyło po Turecku „Ojciec Róż” i ze względu na 

swój wkład w rozwój Budapesztu (np. sprowadze-

Minas Tirith tuż przed atakiem sił Saurona, koloryzowane 
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nie róż, czy budowa wcześniej wspomnianych łaźni) 

został uhonorowany można by rzec - gastronomicz-

nie. Na jego cześć, w każdej szanującej się restaura-

cji w stolicy Węgier znajdziemy danie „Moulin 

Rouge”. Zapis jego nazwy może się różnić, ale 

składniki potrawy zawsze pozostają takie same – 

mule podane w sosie różanym. Nie jest to danie na 

kieszeń każdego śmiertelnika, gdyż jak wiemy świe-

że owoce morza na Węgrzech to nie najtańsza spra-

wa. Warto jeszcze wspomnieć, że synem Gul Baby 

był Ke Baba, który zrobił dla kuchni europejskiej 

tyle co Ferenc Puskas dla węgierskiej piłki, albo na-

wet i więcej – dał Europejczykom danie, którego 

potrzebowali, a na które nie zasłużyli. 

 Dzień zakończyliśmy na placu Bema. Jak do-

wiedzieliśmy się postać Józefa Bema jest ogniwem 

spajającym polską i węgierską muzykę rozrywkową. 

Nieprawdopodobnie polaryzował publiczność. Jedni 

go kochali, inni nienawidzili. Wśród tych drugich 

był Maciej Maleńczuk, który wraz z zespołem „No 

Homo Twist” i tekściarzem C.K. Norwidem, nagrał 

utwór pt. „Bema pamięci żałobny rapsod”, który był 

pierwszym dissem jaki powstał na kontynencie, a 

drugim w Europie. W piosence Maleńczuk wyraża 

zniesmaczenie wywołane tworzeniem przez Bema 

fałszywego wizerunku patrioty oraz słabą płytą w 

kwintecie ze swoją córką Ewą Bem, Franciszkiem 

Lisztem i braćmi Göletz. 

 Zajęcia dnia kolejnego odbywały się głównie 

po stronie Pesztańskiej, która aktualnie odgrywa 

większą rolę gospodarczą niż położona na wzgórzu 

Buda. Z ważniejszych rzeczy jakie zobaczyliśmy 

warto wymienić imponujący budynek Parlamentu 

wzorowany na znanym z powieści Tolkiena Minas 

Tirith. Oprócz tego udało nam się zwiedzić muzeum 

metra, którego eksponaty niezmiernie mnie zaintere-

sowały. Wśród nich czołowe miejsce zajmował za-

bytkowy wagon metra, otwartego już w 1896 roku. 

Skąd pomysł na tak pionierskie rozwiązanie komu-

nikacyjne? Otóż oprócz tysięcznej rocznicy naj-

większej porażki w dziejach Węgier, za budową 

pierwszej linii metra stała także rywalizacja Buda-

pesztu i Wiednia. Dzięki tej inwestycji mieszkaniec 

węgierskiej stolicy mógł z nutą wyższości zadać 

Austriakowi retoryczne pytanie: „Masz to w Wied-

niu?”. Innym ważnym eksponatem muzeum był za-

pis badań EKG serca księcia Franciszka Ferdynan-

da, rejestrowany podczas premierowej przejażdżki 

linią metra. Wszystko to miało na celu uchronienie 

przyszłego króla przed ewentualnym zawałem spo-

wodowanym silnymi emocjami, które towarzyszyły 

przejażdżce podziemnym środkiem transportu, 

wszak władca Austro-Węgier był miłośnikiem każ-

dego rodzaju komunikacji miejskiej. Jak skądinąd 

wiemy, zginął on w samochodzie. Ta tragedia ma 

jednak swoje pozytywne strony, gdyż do tej pory 

zniechęca Węgrów do korzystania z lokomocji typu 

door-to-door, co pozwala uniknąć kongestii w obrę-

bie aglomeracji. 

 Kolejnym ważnym historycznie miejscem był 

Plac Bohaterów, których na Węgrzech nie brakuje. 

Wśród nich znajduje się wielu znakomitych wład-

ców, którzy rządzili nie tylko Węgrami, lecz także w 

wieloma innymi państwami Europy. Dla przykładu 

wspomniana wcześniej dynastia Bogracz w Hiszpa-

nii znana była jako rodzina Borgiów, a w Rzymie 

zwana jest Bergolio. Innym monarchą, który władał 

Bałkanami był Bela IV. Od jego imienia nazwę 

(błędnie tłumaczoną jako „Białe miasto”) wziął Bel-

grad. Wracając jednak do tematu Hősök Tere, czyli 

Placu Bohaterów nadmienić trzeba, że tam centralną 

pozycje zajmuje pomnik Ar(c)pada. Jest to legen-

Metro retro 



darny władca, który jak twierdzi redaktor Wacław-

czyk, zaprowadził na tych ziemiach pokój. Pokój 

dziś rządzony zza oceanu przez cesarza Airbnb.  

 Po zwiedzaniu nadeszła pora, aby się posilić. 

Najlepszym do tego miejscem były okolice Oktogo-

nu. Wszystkim miłośnikom konfrontacji sztuk walki 

(typu Fame MMA) to hasło daje do myślenia, ponie-

waż to właśnie stąd wzięła się nazwa ośmiokątnego 

ringu, na którym dziś mierzą się ze sobą patostrea-

merzy, celebryci i inne gwiazdy popkultury.  

I tu nadeszła pora na suchar.  

Jaka jest ulubiona knajpa węgierskiego nacjonali-

sty? … Restauracja monarchii xD  

My jednak wybraliśmy przybytek o nazwie 

„Oktogon Bisztro”, który śmiało możemy polecić. I 

choć gulaszowego socjalizmu już nie było, według 

nas gulaszowy kapitalizm smakuje równie dobrze. 

 Wspomniałem już o wpływie kultury chrześci-

jańskiej i islamu na charakter dzisiejszego Buda-

pesztu,  ale musicie wiedzieć, że niemałą rolę ode-

grali tu również Żydzi. Do miasta zostali sprowa-

dzeni w XV wieku (czyli złotej erze Węgier) przez 

króla Jonasza Korana – Mekke. Mimo, że szacuje 

się, iż ich liczebność nigdy nie przekraczała 5% po-

pulacji miasta (ok. 4,55 % w momencie kulminacyj-

nym), to jednak przyczynili się do ekonomicznego i 

kulturowego rozwoju Budapesztu. Oprócz najwięk-

szej w Europie synagogi pozostawili po sobie także 

danie, które możemy kupić nawet w bistro w na-

szym instytucie. Chodzi oczywiście o ajwar. Nazwa 

ajwaru wzięła się od Żydowskiego zawołania „Aj 

waj”, które oznaczało niewiele, a w zasadzie to tyle 

co „O jej”.  

 Przez niespełna cztery dni, które spędziłem w 

Budapeszcie doszedłem do wniosku, że Węgrzy 

dzielą z Polską ogromną część swojej kultury i hi-

storii - począwszy od wspólnych granic państwa, 

przez władców, aż po nieskończone inwestycje go-

spodarcze. Natomiast zauważyłem też, że ich losy 

przeplatają się z dziejami wielu innych narodów Eu-

ropy i na dobrą sprawę nazwa stolicy kraju Madzia-

rów mogłaby brzmieć zarówno Budapesztowice jak 

i Budapestimir czy Budapestdorf. Myślę, że warto 

pamiętać o naszych braciach Węgrach nie tylko pi-

jąc Tokaja w Hajduszoboszlo, ale również czytając 

Wiedźmina, jedząc moulin rouge czy też spływając 

Dunajcem. 

Jarosław Banaś 

9 czerwiec  2019 
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W służbie drzew i ludzi 

 Przez lata las Karura był symbolem przemo-

cy, agresji i wyrównywania politycznych rachun-

ków prezydenta Daniela arap Moia. W swoich sta-

raniach, by umożliwić bezproblemowe wejście de-

weloperom, władza stawała na rzęsach – tortury, 

egzekucje, ataki uzbrojonych po zęby watach bo-

jowników. Mimo to, dziś las stanowi pomnik woli 

i niezłomności ducha wszystkich Kenijczyków, a 

w szczególności „kobiety, która przyszła na świat 

po to, żeby stać się mężczyzną”[1]. 

 

KENIJSKI CENTRAL PARK 

Tak jednym zdaniem można podsumować ten skra-

wek ziemi w centrum Nairobi. Ponad tysiąc hekta-

rów porośniętych drzewami oliwkowymi 

i arakowymi, jałowcami, szakłakami, bambusami, 

storczykami i dziesiątkami innych roślin, których 

nazwy gatunkowe trudniej wymówić niż nazwy 

mebli z Ikei (ryc.1). Wśród nich znajdziemy też 

sporo roślin „z importu”, introdukowanych, np. 

araukarii, cyprysów i eukaliptusów – reliktów prze-

szłości, systematycznie zastępowanych pod koniec 

swojego życia przez gatunki rodzime. Spacerując 

między drzewami z łatwością można wypatrzeć 

całe mnóstwo zwierząt – od dzioborożców, wikła-

czy i turako przez zaroślarki, koczkodany aż po 

pytony skalne i zachwycające motyle z rodziny pa-

ziowatych [2]. Do niedawna jednak park nie był 

miejscem wypoczynku, a łatwiej od żurawi (takich 

latających) można było spotkać buldożery 

i porzucone ciała opozycjonistów. Zawrotne ceny 

ziemi doprowadziły do prawdziwej gorączki inwe-

stycyjnej – deweloperzy płacili krocie za możli-

wość zdobycia kilku arów ziemi. Sytuację wyko-

rzystali również rządzący rozdając lwią część lasu 

64 przedsiębiorstwom (nie za darmo rzecz jasna), 

które jak się później okazało, często istniały wy-

łącznie na aktach nadania własności ziemi, 

a faktycznych posiadaczów działek poszukiwano 

latami. Doprowadziło to do (w zamierzeniu) poko-

jowych demonstracji, na czele których stanęła 

kobieta w gumiakach [1]. 

Ryc. 1. Widok na las Karura Źródło: Ninaras, 2015, com-

mons.wikimedia.org/ 

NIEUGIĘTA, NIEPOKONANA 

Na świat przyszła w 1940 roku, jako Wangarĩ Muta 

(ryc.2). Należała do plemienia Kikuju – najliczniej-

szej grupy etnicznej Kenii. Studiowała m.in. na 

Uniwersytecie Pittsburskim i Uniwersytecie 

w Nairobi. Gdy w 1971 roku jako pierwsza kobieta 

z Afryki Wschodniej uzyskała tytuł doktora (w tym 

przypadku – anatomii weterynaryjnej), zapewne 

nie przypuszczała, że stanie się ikoną walki 

z korupcją i degradacją środowiska. Jako założy-

cielka Ruchu Zielonego Pasa (Green Belt Move-

ment) troszczyła się nie tylko o zatrzymanie defo-

restacji [3]. Ideę, która przewodziła jej działaniom, 

w pięknych słowach ujęła Agata Kasprolewicz: 

„Rozumiała, że los drzew i ludzi jest ze sobą niero-

zerwalnie spleciony, że nie da się oddzielić polityki 

od ekologii. Wiedziała, że wylesianie i erozja gleby 

są procesami ściśle powiązanymi ze złą władzą, 

korupcją i tyranią. Walcząc o drzewa broniła praw 

człowieka, a szczególnie kobiet. Twierdziła bo-

wiem, że to właśnie kobiety są największymi ofia-

rami degradacji środowiska. To one zajmują się 

domem i gotują dla całej rodziny. Z powodu pu-

stynnienia coraz trudniej było im zdobywać gałęzie 

na opał, poszukiwanie wody trwało godzina-



 mi” [1]. I tak od posadzenia pierwszej sadzonki, 

w geście protestu przeciw kupczeniu kenijską zie-

mią, niepozorna lecz niezwykle uparta kobieta sta-

ła się przywódcą ludu. W walce o zieleń zjedno-

czyła studentów, polityków opozycji, a przede 

wszystkim mieszkańców okolicznych terenów. 

Walczyła o uwolnienie więźniów politycznych, 

torturowanych przez panujący reżim (przez co mu-

siała ukrywać się w kryptach katedry). Wielokrot-

nie pobita podczas licznych demonstracji, 

a ostatecznie porzucona przez męża (uznał ją za 

„zbyt silną, jak na kobietę” i „niemożliwą do kon-

trolowania”, a także zarzucił jej zdradę) nieugięcie 

trwała przy bronionych przez siebie wartościach 

[4]. Jej działania zaowocowały m.in. uwolnieniem 

w 1993 roku więźniów politycznych przetrzymy-

wanych w skandalicznych warunkach 

i posadzeniem 30 milionów drzew (!), co nie mo-

gło ujść uwadze Norweskiemu Komitetowi No-

blowskiemu [1]. W 2004 roku Wangari Maathai, 

jako pierwsza Afrykanka, została uhonorowana 

Pokojową Nagrodą Nobla, za działania na rzecz 

rozwoju zrównoważonego, demokracji i pokoju[5]. 

 

ZA CENĘ KRWI 

 Wangari Maathai los drzew wielokrotnie 

przypłacała krwią. Krwią, na znak prote-

stu,„podpisała się” również na dokumentach pod-

suniętych jej przez policję, gdy po ataku bojówek 

prezydenta na demonstrantów, domagała się aresz-

towania agresorów. Postawiony przez nią czerwo-

ny „X” był wyrazem wściekłości wobec niespra-

wiedliwości i obojętności władz. Walka opłaciła 

się. Wangari Maathai odniosła zwycięstwo – kolej-

ne lata przyniosły liczne zmiany prawne, a las stał 

się chronionym dobrem narodowym. Obecnie sta-

nowi miejsce spotkań dyplomatów, pracowników 

pobliskich ambasad i urzędów, ale także mieszkań-

ców Nairobi. Bunt, którego zarzewiem była próba 

zniszczenia lasu, doprowadził do upadku skorum-

powanej władzy i stał się podstawą dyskusji o de-

mokracji i równości ludzi wobec prawa. Marzenie 

„kobiety, która stała się mężczyzną, (…) bo zrobi-

ła coś, czego nie potrafił żaden mężczyzna” spełni-

ło się [1]. 

Ryc. SEQ Ryc. \* ARABIC 2. Wangari Maathai z sadzonką 

– symbolem walki Kenii o demokrację 

Źródło: Carolina Women’s Center, 2016, womenscen-

ter.unc.edu/ 

Dominika Stoch (Wałaszek) 
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Popularność żużla i piłki nożnej w Polsce 

12 czerwiec 2019 

 Żużel w Polsce jest sportem mało popular-

nym. Zdecydowanie mniej od piłki nożnej. Powód 

jest raczej prosty – bo uprawianie piłki jest znacz-

nie prostsze. Wystarczy do niej tak na prawdę tylko 

piłka i buty! I tak każdy sobie w dzieciństwie tą 

piłkę pokopał. A najprostsze wytłumaczenie meczu 

to 22 typów biegających za 1 piłką. Hola, hola! 

Ktoś może powie, ale przecież żużel też jest pro-

sty! Przecież to tylko 4 typów jeżdżących 4 okrąże-

nia tylko w lewo! No i fakt, touché. Ale trzeba pa-

miętać, że do uprawiania żużla trzeba mieć dość 

dużo części stroju no i motur. 

 

 Jednakże żużel w Polsce zyskuje na popular-

ności, a ostatnio zainteresowanie wyszukiwanym 

hasłem „żużel” w Google przebiło hasło „piłka 

nożna” (Ryc.1.). Wahania zainteresowania hasłami 

zależą od pory roku: największe przypada od 

kwietnia do maja, gdy w Polsce zaczyna się sezon 

żużlowy i wracają rozgrywki piłki nożnej po prze-

rwie zimowej, a najmniejsze na okres zimowy (bez 

żużla i grania w piłkę). 

 Są jednak regiony w Polsce, gdzie żużel jest 

dużo bardziej popularny niż piłka nożna, zarówno 

wg Google (ryc. 2.) jak i według polubień na Face-

booku (ryc. 4.). Są to województwa lubuskie, wiel-

kopolskie i kujawsko-pomorskie Środowisko żuż-

lowe w Polsce wie, że to jeden z najbardziej żużlo-

wych rejonów w Polsce (ryc. 3.). . Na 24 drużyny 

aktywne żużlowo w Polsce (w tym 2 drużyny bez 

licencji na udział w rozgrywkach ligowych, lecz 

prowadzące szkółki oraz jedna drużyna z Łotwy, 

która występuje w polskiej I lidze) aż 6 ma siedzi-

bę w województwie wielkopolskim. Po trzy zespo-

ły pochodzą z kujawsko-pomorskiego (co widać) i 

z województwa śląskiego, w którym jednak oba 

sporty są bardzo popularne. 

 

 Na rycinie 4 porównane zostały miasta, w 

których występuje zarówno żużel, jak i piłka noż-

na. Pod uwagę wzięte zostały polubienia oficjal-

nych stron najpopularniejszych klubów żużlowych 

i piłkarskich z poszczególnych miast w Polsce i na 

Łotwie (jedna drużyna łotewska (Lokomotiv Dau-

gavpils (Dyneburg) jeździ w I lidze jako gość). W 

15 miastach na 24 badane (62,5%) bardziej popu-

larny jest „czarny sport” żużlowy. Tutaj można 

wytłumaczyć owe zjawisko dość łatwo – otóż w 

miastach bardziej żużlowych, kluby piłkarskie albo 

nie mają długiej tradycji, albo po prostu gra w pił-

kę to nienajlepsze co im w życiu wychodzi. Mamy 

oczywiście miasta, w których słupki na wykresie 

nie zmieściły się w skali: Łódź (Widzew: 135 943 

polubienia), Gdańsk (Lechia: 200 891), Wrocław 

(Śląsk: 224 041), Kraków (Wisła: 290 563) i Po-

znań (Lech: 640 630). No i te liczby biją żużlo-

wych fanów na głowy, przecież dwie najbardziej 

popularne drużyny żużlowe w Polsce Falubaz Zie-

lona Góra i Stal Gorzów Wielkopolski łącznie mają 

niewiele więcej polubień (146 493) niż łódzki Wi-

dzew – a przecież w Łodzi jest jeszcze popularny 

ŁKS. 

 Tylko w Częstochowie i Wrocławiu mamy 

sytuacje gdy kluby żużlowe i piłkarskie występują 

w najwyższych klasach rozgrywkowych w kraju. 

Jednak tylko w Częstochowie ekstraligowy żużlo-

wy Włókniarz jest bardziej popularny (47 075 po-

lubień) niż piłkarski ekstraklasowy Raków (27 431 

polubień), to z kolei wytłumaczyć można faktem, 

iż Raków dopiero w przyszłym sezonie po długiej 

przerwie zagra w Ekstraklasie. 

 

 W pozostałych miastach, w których żużel jest 

bardziej popularny kibiców piłkarskich przyciągają 

lepsze kluby z większych miast, jak na przykład w 

Pile (gdzie piłka nożna praktycznie nie istnieje – 

klub seniorski gra pierwszy sezon w B klasie 

(najniższa - 8 liga), i w Gnieźnie, którego klub żuż-

lowy (Start: 9 810 polubień) jest silną drużyną I 

ligi, a piłkarski (Mieszko: 6 487 polubień) jest silną 

Ryc.1. Kolory jak po prawej 



drużyną III ligi, kibice piłkarscy przyciągani przez 

poznańskiego Lecha. On sam ma więcej polubień 

na Facebooku (640 630), niż te wszystkie 24 kluby 

żużlowe (550 596). 

 

 To ostatnie zdanie z poprzedniego akapitu 

mówi co prawda wszystko o sensie porównywania 

żużla do piłki. Może warto go porównać z innym 

sportem... może z bierkami. Jednak pozytywnie 

zaskoczył mnie jeden zespół – Śląsk Świętochłowi-

ce. Jego żużlowa sekcja ma 8 428 polubień, a pił-

karska 2 551. Nie byłoby w tym nic zadziwiające-

go, gdyby nie fakt, że Śląsk nie ma od kilku lat li-

cencji na polską ligę, a prowadzi jedynie szkółkę 

dla juniorów. Mimo to żużel jest tam dużo bardziej 

popularny. Podobnie jest w Rzeszowie, gdzie żuż-

lowa Stal nie otrzymała w tym sezonie licencji na 

jazdę, a są najpopularniejszą drużyną obok dwóch 

piłkarskich (jednak po zsumowaniu kibiców obu 

piłkarskich ekip, to piłka jest bardziej popularna), 

tak więc podziw tylko dla Świętochłowic. 

 

 Zakończę także pozytywnie, tak jakby rekla-

mą żużla. Otóż w żużlu, zarówno w Indywidual-

nych, jak i Drużynowych Mistrzostwach Świata 

rok w rok mamy bardzo duże szanse na zdobycie 

trofeum, a przynajmniej na podium (indywidualnie 

nawet kilka miejsc na podium). Za to w piłce noż-

nej... no nie bałdzo, nie bałdzo. Więc jak ktoś chce 

oglądać sukcesy Polaków w jeździe czterech okrą-

żeń na motocyklu tylko w lewo – zapraszam. 

 

Człowiek-Excel 
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Ryc. 2. Żużel a  piłka wg google 

Ryc.3 Kluby żużlowe w województwach 

Ryc.4 



Prawosławie 
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 Zapewne niejeden z nas słyszał o tym wyzna-

niu. Często kojarzy się ze wschodem oraz ikonami. 

Zdarza się jednak tak, że nie potrafimy powiedzieć 

na czym ono polega i czym różni się od Kościoła 

Rzymskokatolickiego. Całość tekstu będzie opierać 

się na punkcie widzenia wyznawcy Polskiego Au-

tokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W celu 

lepszego zrozumienia pewnych kwestii oraz biorąc 

pod uwagę wyznanie większości czytelników po-

staram się odwoływać do Kościoła Rzymskokato-

lickiego. 

 Skoro jest to pismo wydawane przez KGUJ, 

należałoby przestawić tekst, taki jak na geografa 

przystało. Powołując się na Rocznik Statystki Mię-

dzynarodowej z 2012 r., wydanej przez GUS, licz-

ba wiernych wyznania Prawosławnego na świecie 

wynosi 270,2 mln osób ( Kościoła Rzymskokato-

lickiego 1150,7 mln). Struktura wyznaniowa Polski 

w 1931r. (pamiętajmy o innym przebiegu granic) 

przedstawiała się następująco: 64,8% wyznawców 

Kościoła Rzymskokatolickiego, a Prawosławnego 

11,8%. W 2008r. spotykamy się z większą domina-

cją Kościoła Rzymskokatolickiego oraz większym  

rozdrobnieniem pozostałych kościołów i wyznań w 

Polsce. Ponad 33 mln mieszkańców Polski należy 

do Kościoła Rzymskokatolickiego, a liczba wy-

znawców Prawosławia stanowi ponad 504 tys.  

Ryc. 1. Największa Cerkiew w Polsce – Białystok (https://

www.polskieszlaki.pl). 

Czym różnią się te wiary? 

 Już sam fakt, że rozłam w 1054r. nazywamy 

schizmą daje nam pierwsza ważną informacje – nie 

ma mowy o herezji. Nauka obu kościołów ma te 

same fundamenty i starają się one przekazać analo-

giczne wartości. W rezultacie pierwsze większe 

rozbieżności teologiczne pojawiają się dopiero w 

XIX w. Cerkiew jest jednym z nielicznych miejsc, 

gdzie jest mało zmian, a w nauce kościoła nie ma 

ich wcale. Co więc jest tymi głównymi różnicami ? 

Można je podzielić na dogmatyczne i praktyczne. 

Pierwsze z przywołanych chciałabym jednak prze-

stawić bardziej obszernie:  

- Nieuznawanie Papieża za głowę Kościoła – dla-

czego? - cerkiew jest społecznością soborową, co 

wyklucza prymat jakiegokolwiek biskupa (nie 

uznawanie dogmatu z XIX w. o jego nieomylności) 

- Nie ma czyśćca – brak wzmianki w Piśmie Świę-

tym 

- Brak celibatu (w kościele katolickim został wpro-

wadzony na przełomie XII i XIII w.)  

- Nie jest uznawany dogmat o Niepokalany Poczę-

ciu N.M.P (wprowadzony przez kościół rzymsko-

katolicki 1854r.) 

- Sakramenty takie jak Święta Komunia i Bierzmo-

wanie mają miejsce przy sakramencie Chrztu 

- Sakrament świętej Eucharystii – zawsze, gdy ktoś 

do niego podchodzi uzyskuje go w dwóch posta-

ciach  

- W symbolu Wiary nie występuje wprowadzony 

przez św. Augustyna dodatek do ósmego artykułu, 

zwany „Filioque”, mówiący o pochodzeniu Ducha 

Świętego od „Ojca i Syna” – na w Prawosławiu 

tylko od „Ojca” 

 

Czym się różnią w praktyce? … Jest równie 

„dużo” różnic. 

 

- Prawosławie obchodzi święta zgodnie z kalenda-

rzem juliańskim (coraz częściej można się spotkać 

w niektórych miejscach z obchodzeniem świąt wg 



kalendarza gregoriańskiego 

- Inaczej się żegnamy (najpierw prawa później le-

wa) – wynika to z kolejności wypowiadanych słów 

- Muzyka w cerkwi bazuje tylko na śpiewie chóru - 

nie ma organów 

 Wnętrze Cerkwi opiera się na Ikonach i Iko-

nostasie (ściana pokryta ikonami, oddzielają-

ca ołtarz od miejsca dla wiernych 

Ryc. 2. Ikonostas w Cerkwi we wsi Czeremcha (woj. podlaskie), autorstwa 

Karoliny Baranow (KARI Photography) 

Prawosławie na Podlasiu - Jak to jest, gdy dwie 

równie liczne grupy religijne żyją obok siebie  

 A normalnie ;) Nikomu to nie przeszkadza, a 

czasem nawet pomaga. Jak wiadomo istnieją takie 

zawody, w których trzeba pracować nawet i w 

święta, co skutkuje tym, że np. osoby wyznania 

prawosławnego deklarują swoją obecność podczas 

świąt katolickich i na odwrót.  

 Często można się spotykać z rodzinami mie-

szanymi, tak jest i w moim przypadku. Choć oboje 

moich rodziców są wyznania prawosławnego, to 

mój Ojciec Chrzestny jest Katolikiem. Czy to był 

problem przy chrzcie? – Nie ;) Uczęszczałam na 

obie religie przez kilka lat - czy Ksiądz bądź Ba-

tiuszka krzywo na mnie patrzyli z tego powodu? – 

Nie ;)  

 Jak wcześniej wspomniano prawosławni po-

sługują się często jeszcze kalendarzem juliańskim, 

co za tym idzie konsekwencji jest jeszcze więcej… 

a raczej imprez. Wynik tego jest taki, że dwa razy 

w roku świętujesz np. sylwester.  

Czego nie uczą w szkołach? 

Jednym z ważnych wydarzeń o którym warto pa-

miętać i mówić głośno miało miejsce w 1915r. Jest 

to wspólna historia, a mowa o Bieżeństwie. W ra-

mach wojennej, antyniemieckiej propagandy mó-

wiono wyznawcom prawosławia, że w wyniku 

działań wojennych spotka ich wielkie niebezpie-

czeństwo i muszą się ewakuować z ziem wschod-

nich oraz zniszczyć swój dobytek. W tym samym 

czasie w środowiskach polskich i żydowskich pro-

wadzona narracja skłaniała do pozostania na tych 

ziemiach. Skalę przedsięwzięcia szacuje się na 

około 5 mln osób które opuściły swoje domostwa.  

 Aby po krótce przedstawić jak to wyglądało, 

powołam się na cytat zapisków naczelnika powia-

towego policji w Ihumenu (ok. Mińska) z dnia 

24.09.1915r. ,,Obozy Bieżeńców, podobnie do ru-

chomych wsi ubogich ludzi, poruszających się bar-

dzo powoli, z przyczyn zmęczenia koni, bydła oraz 

ciężkich bagaży na wozach z przeróżnymi sprzęta-

mi domowymi. Nie mających możliwości prze-

mieszczania, wielu Bieżeńców poruszających się 

piechotą przy swoich wozach, zmuszanych było do 

częstego i długotrwałego zatrzymania się nieopodal 

jakiejś miejscowości... Prawie wszyscy Bieżeńcy 

są w porwanych ubraniach, bosi. Nie wytrzymując 

ekstremalnych warunków, chorują i bez szybkiej 

pomocy lekarskiej – umierają w niemałej liczbie” 

  Gdzie trafiali? Niektórzy mieli szczęście i do  

Obwodu Wojska Dońskiego, który to był żyznym 

rejonem, a pozostali na Ural, a nawet i Syberię. 

Biorąc pod uwagę dane pochodzące z Komitetu 

Pomocy Ofiarom Wojny liczba Bieżeńców to po-

14 czerwiec 2019 
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nad 3,2 mln. Do wysiedleńców należało wiele na-

rodowości, większość z nich (54%) stanowili Bia-

łorusini, Rosjanie oraz Ukraińcy. Drugą co do 

wielkości grupą byli właśnie Polacy (16,3%), po-

zostali to m.in. Łotysze, Żydzi, Ormianie, Litwini 

oraz inne grupy nieokreślone. Ten spis nie obejmu-

je jednak wszystkich Bieżeńców, szczególnie w 

początkowym okresie spisowym, kiedy to rejestra-

cja nie była dobrze zorganizowana, a występował 

już ruch masowy, który rozpoczął się w sierpniu – 

wrześniu 1915r.  

Ryc.3. Odpoczynek Bieżeńców w Nowoświęcianach (1915r.), fotografia z 

Książki pt:,, Bieżeństwo 1915 wspólna historia” 

 Jak wyglądał powrót? Często był nielegalny, 

np. przez leśne ścieżki. W Białowieży (1918 r.), 

latem, gdy przybył duchowny udzielono ślubów 

jednoczenie 30-40 parom. W Bielsku Podlaskim 

chrzczono na raz po kilkanaście dzieci. Straty są 

szacowane na 30—40% populacji  

 

Czy aby na pewno Pop? 

Czy Pop to określenie duchownego w Cerkwi? 

Utarło się, że tak, ale osobiście nie do końca się z 

tym zgodzę. Możemy się spotkać w wielu źródłach 

z tym, że jest to dawne określenie na duchownego 

kościoła prawosławnego, grekokatolickiego oraz 

rzymskokatolickiego. Tutaj widzimy coś, o czym 

już wcześniej wspomniałam…  Prawosławie zmie-

nia się bardzo powoli i zdarza się, że stale pojawia 

się to określenie w stosunku do kapłanów prawo-

sławnych, z autopsji mogę stwierdzić, iż głównie w 

mniejszych wsiach używane jest przez osoby w 

podeszłym wieku. W innych źródłach możemy na-

tknąć się na określenie Batiuszka, które jest przypi-

sane do stosowania przez wiernych prawosławnych 

w krajach słowiańskich. Skąd więc ten Pop? Został 

zapożyczony z tzw. staro-wysoko-niemieckiego. 

Staro-cerkiewno-słowiański 

Jest to język liturgiczny - pierwszy słowiański ję-

zyk literacki, związany z rozwojem polszczyzny i 

jej form. Gdyby ktoś się skusił rozpocząć poloni-

stykę na UJ, to na pewno się z nim spotka #oblig  

Co kradnie serca Pań ? 

Ślub jest jednym z najważniejszych dni w życiu. 

Czy więc tak bardzo wyróżnia się on w Cerkwi, by 

kobiety niebędące wiernymi tego Kościoła powie-

działy po uczestnictwie w takiej ceremonii zaślubin 

– Też bym TAK chciała. O co chodzi? A o boga-

tość i piękno tego sakramentu. Głównym elemen-

tem robiącym wrażenie są korony trzymane nad 

głowami państwa młodych, a że ceremonia w Cer-

kwi trwa dłużej, to i usiąść też nie ma możliwości, 

trzeba się wykazać niemałą siłą mięśni. Czemu 

właśnie korony? – symbol Królestwa Niebieskiego 

Ryc. 5. Ślub w Cerkwi, zdjęcie w Kleszczelach (woj. podlaskie), autorstwa 

Karoliny Baranow (@kariphotography.moments) 

Pustelnia na Podlasiu – Skit w Odrynkach 

W uroczysku Kudak nad Narwią dawniej mieściła 

się pustelnia założona przez mnichów z monasteru 

prawosławnego w Supraślu. W 1518 r. księciu Mi-

chałowi Wiśniowskiemu ukazała się ikona Św. An-

toniego Kijowsko–Pieczerskiego, gdy ten zbłądził 



na bagnach prosząc Boga o drogę. Z wdzięczności, 

książę kazał wybudować nad Narwią kaplicę ku  

Ryc. 6. Zdjęcie ze Skitu w Odrynkach (https://bialystoksubiektywnie.com) 

jego czci. Założycielem tego skitu jest Ojciec Ga-

briel, który tam samotnie żył i w 2018 r. tam też 

pochowany. 

Społeczność 

Prawosławie w Polsce, tak jak kościół katolicki 

prowadzi również swoje stacje radiowe (więcej 

informacji – orthodoxia.pl), bądź Bractwa Mło-

dzieży Prawosławnej. Można również spotkać się z 

wydarzeniami jak bale, wycieczki, wakacje, piel-

grzymki oraz Światowe Dni Młodzieży Prawo-

sławnej. Jak dla mnie największym fenomenem 

jest fanpage na facebook’u, gdzie na miarę naszych 

czasów spotkamy się z typowymi memami, które 

nawiązują do tego Kościoła (ChBM - ХБМ 

(Choczu byt’ matuszkoj).  

Prawosławna Częstochowa – Grabarka 

Początki czci tego miejsca sięgają XIII w. History-

cy wiążą to z kultem ikony Spasa (Zbawiciela). Dla 

innych początkiem jest 1710 r., związany z epide-

mią cholery, kiedy to pewnemu starcowi we śnie 

doznał objawienia, że to właśnie tam zostaną oca-

leni ludzie. Przybyto tu licznie z krzyżami oraz 

modlitwą, i Ci rzeczywiście zostali uzdrowieni. Na 

pamiątkę tego wydarzenia została wzniesiona mała 

cerkiew, można również spotkać przy niejednym z 

podlaskich miast/wsi małe przydrożne kapliczki 

upamiętniające to wydarzenie. Co roku organizo-

wane są pielgrzymki np. z Warszawy na Świętą 

Górę Grabarkę z okazji obchodów Święta Przemie-

nienia Pańskiego (połowa sierpnia). Uczestniczą w 

nich dziesiątki tysięcy wiernych oraz istotnych 

osób, m.in. prezydent RP.  

Ryc. 7. Święta Góra Grabarka podczas święta Przemienienia Pańskiego 

(https://twitter.com) 

Myślę, że najlepiej podsumuje ten tekst cytat z wy-

stępu Organka z Anitą Lipnicką, którzy przed pio-

senką nawiązali do fragmentu utworu ,,O toleran-

cji” (czytanego przez Agnieszki Holland, autorstwa 

Leszka Kołakowskiego) na Festiwalu Męskie Gra-

nie w 2018r. Pozwolę sobie przywołać część z tych 

słów: ,,Tolerancja jest chroniona mniej przez pra-

wo, a więcej przez utrwalanie się obyczajowości 

tolerancyjnej. Potencjał nietolerancji jest w każ-

dym z nas”.  

17 czerwiec 2019 

Ryc.4. Święty Ogień 

Cud świętego ognia, który ma miejsce co 

roku w Prawosławną Wielką Sobotę. 

Ogień, który pojawia się samoistnie w Je-

rozolimie, przy grobie pańskim. Ogień któ-

ry nie pali, a leczy. 
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Danymi przeciw złudzeniom 

 Co to ja miałem? Bronić się? Zaczynać pou-

kładane, rozsądne życie? Że za tydzień, dwa? Eh, 

pewnie tak, ale właśnie naszła mnie nieodparta 

chęć, na jeszcze jeden występ na łamach Globusika 

- zgodnie z moją naturą, z pozycji oburzenia, i 

oczywiście w odniesieniu do kwestii, łagodnie uj-

mując, niekoniecznie bliskich przyszłej pracy. Jed-

nak bardzo mnie poruszających i budzących poczu-

cie, że warto na ten temat wyrazić swoje zdanie. 

(Tym, którzy dotrwali do tego momentu, chciał-

bym powiedzieć, że niestety, może pojawić się tu 

budzący zażenowanie patos, czy inne uciążliwości 

stylistyczne. Nie mówcie, że nie ostrzegałem) 

 Co mnie tak dotknęło? Kojarzycie może roz-

mowy i głosy które obfitują w sformułowania o 

moralnej degrengoladzie czasów obecnych? O za-

paści społeczeństwa, zaniku społecznej kontroli i 

tym podobnych? O nadciągającym niechybnie koń-

cu europejskiej cywilizacji i polskiej kultury? Bo ja 

tak. Odnoszę wrażenie, że ich częstotliwość ostat-

nio nawet wzrosła. Dziś na przykład, zdarzyło mi 

się wziąć udział w dyskusji z pewnym piewcą tez o 

upadku tego co nas otacza. Nie zdążyłem się ewa-

kuować, więc musiałem zrobić to co należy. Mia-

nowicie wyrazić swój sprzeciw. 

 Swój sprzeciw wobec twierdzeniom o nara-

stającej przemocy w otaczającej nas przestrzeni. O 

rosnącej demoralizacji. O podmywaniu zasad mo-

ralnych. O rozpuszczonej, bezideowej młodzieży i 

innych dolegliwościach XXI wieku, wchodzących 

z tymi w pakiet. Na które to, oczywiście, nie cier-

pieli ludzie urodzeni przed rokiem, powiedzmy 

1975. 

 Nie chcę prowadzić tu dyskusji, co jest mo-

ralne, a co nie. Co możemy nazywać dobrem, a co 

złem i do czego dążyć. Ale proszę - dyskutując i 

przytaczając argumenty zachowajmy szacunek dla 

rzeczywistości i opisujmy ją taką jaką jest, albo 

taką, jaką była, jeśli mówimy o przeszłości. Apelu-

ję o to, bo zarówno w tej rozmowie, jak i innych 

zaobserwowanych zetknąłem się z niezwracaniem 

uwagi na dostępne statystyki. Na przykład - zarzu-

cany obecnemu społeczeństwu egoizm na polu 

praw reprodukcyjnych (dążenie do dostępności 

aborcji i środków wczesnoporonnych), nawet gdy-

by był prawdziwą diagnozą stanu społeczeństwa, 

nie jest niczym nowym. Obecnie w Polsce dokonu-

je się rocznie około 1000 legalnych zabiegów prze-

rwania ciąży. Liczba tych nielegalnych szacowana 

jest na maksymalnie  100 000.   

(http:wiadomosci.gazeta.plwiadomosci/7,114883,22967897,l

egalnych-aborcji-w-polsce-jest-wiecej-i-to-wcale-nie-z te-

go.html).  

 Dużo powiecie? Nieprawda. W latach 60 i 70 

dokonywano w Polsce od 300 do 500 tysięcy za-

biegów przerwania ciąży. Raport CBOS, z roku 

2013, szacował, że 33% kobiet, mających na prze-

łomie 2012 i 2013 r. od 45 do 54 lat oraz 42% ko-

biet w wieku od 55 do 64 lat, przynajmniej raz 

przerwało ciążę. Dzień dobry, do widzenia. 

zew.uni.wroc.plfles/114_Ignaciuk.pdffbclid=IwAR0C2vByj7

Rf3TpDBmffyOOnOHuCHDnYMZ9BmuisI0cArp7W4mrz0

oZ57jg 

 Żeby odgęścić atmosferę, porozmawiajmy 

też może o nieco mniej kontrowersyjnej dla wielu 

osób tezie, że żyjemy w czasach narastającej agre-

sji i przemocy. Nie zgadzam się z nią.  Tabele i 

wykres  przedstawione na tej i stronie obok  też 

nie. 

(Dane: Polska policja — wykres i tabele) 
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 Proszę zobaczyć jak spadła obecnie licz-

ba zabójstw Polsce. Zarówno względem mię-

dzywojnia jak i czasów powojennych, a nawet 

dzikich czasów po przemianie ustrojowej. Są 

to spadki o więcej niż połowę, i to nawet mi-

mo różnic w liczbie ludności RP. Jak to się ma 

do narracji o groźnym otoczeniu w którym 

dano nam żyć? Nawet w twarz dostać lub 

okradzionym zostać coraz trudniej. Widać też 

rosnące bezpieczeństwo seksualne – zwłasz-

cza biorąc pod uwagę, że niewątpliwie coraz 

łatwiej ofiarom zgłaszać zajścia ze względu na 

spadającą ich stygmatyzację społeczną - acz-

kolwiek na tym polu wciąż mamy wiele do 

poprawy (rycina na dole strony). 

 Ktoś może za to wspomni o narastają-

cym terroryzmie? O kroczącej w przepaść Eu-

ropie? Na następnej stronie  wykres przedsta-

wiający liczbę ofiar zamachów terrorystycz-

nych w Europie w kolejnych latach (za  polity-

ka.pl) 
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Dziękuję. Trzeba tu coś komentować? 

Poza tym, że żyjemy w czasach niespoty-

kanego spokoju? 

I na obszarze nieprawdopodobnie bez-

piecznym? (Rycina na dole -

Wahingtonpost.com) 

Jak się ma wszystko to co powyżej, do 

oburzenia obrońców fundamentów naszej 

rzeczywistości? Moim zdaniem nijak. I 

bajanie ludzi, niezależnie młodych czy 

(chyba częściej) starych, o niegodnych 

czasach, należy ignorować. Ewentualnie 

można przytoczyć twarde dane i opcjonal-

nie zapytać się oponenta, co robił on, oso-

biście i jego znajomi w rzekomo pięknych 

czasach minionych. 

Przepraszam za ten nieco agresywny ton. 

Ale proszę. Szanujmy dane, źródła i fak-

ty. I nie dajmy sobie wmówić, że świat 

był kiedyś idylliczną łąką pełną nieskazi-

telnych ludzi. 

Pozdrawiam, Wacek (Patryk Wacławczyk 



„Erodujemy kanion” 

Patryk Wacławczyk i Maciej Siwka 

Oo-oo, mówili mi "nie wpłyniesz na nią” 

Oo-oo, "Takie skały się nie dają” 

Oo-oo, lecz prawdy wciąż nie znają 

Oo-oo, że ciche wody wymywają 

 

Oo-oo, Erodujemy kanion x4 

 

To jest ta erozja, właśnie z mnóstwem doznań 

krzyczysz moje imię 

To nie brak honoru, kiedy do ponoru cicha woda 

wpłynie 

Mnóstwo materiału szybko nie pomału wymyję ci 

wszystko  

Płynę jaskiniami, ciasnymi kanałami będzie wy-

wierzysko 

Zobaczysz tam w dole zrobię ci Homole 

na to se pozwolę wyrzeźbię tam zakole 

Tak jak Rio grande zrobie ci meander 

podłoże twe twarde wiec pełno wąskich gardeł 

 

Oo-oo, mówili mi "nie wpłyniesz na nią” 

Oo-oo, "Takie skały się nie dają” 

Oo-oo, lecz prawdy wciąż nie znają 

Oo-oo, że ciche wody wymywają 

 

Skąd ta zawiesina, kiedy taka glina tu nie występu-

je 

Weż mi nie rób sceny, były też moreny, już ich nie 

szanuję 

To nie będzie chore, postaw mi zaporę, jeśli już tak 

trzeba 

Mam taka nadzieje, ze już nie wyleje, paruję do 

nieba 

 

Byłem w tym amoku, siedziałem se w obłoku 

lecz po niecałym roku jestem znów na stoku 

To jest nasze puenta, godna prezydenta 

że gdy jest rzeka spięta wymieni recypienta 

Oo-oo, mówili mi "nie wpłyniesz na nią” 

Oo-oo, "Takie skały się nie dają” 

Oo-oo, lecz prawdy wciąż nie znają 

Oo-oo, że ciche wody wymywają 

Oo-oo, Erodujemy kanion x4 

 

Oo-oo, mówili mi "nie wpłyniesz na nią” 

Oo-oo, "Takie skały się nie dają” 

Oo-oo, lecz prawdy wciąż nie znają 

Oo-oo, że ciche wody wymywają 

…………………………………………………… 

"Kołysanka studencka"  

Maciej Siwka 

Z popielnika na studenta iskiereczka mruga 

Chodź, opowiem Ci bajeczkę - bajka będzie długa.  

Była sobie Pani Ela, miała sekretariat.  

A tam kiedyś poszedł student, niezły z niego wa-

riat.  

 

Pani Ela często słucha tłumaczeń studenta, 

Czemu geomorfologia jeszcze nie podpięta.  

Student płacze, student zrzędzi, że USOSa wina. 

Na to zwykle Pani Ela, patrz tak się podpina. 

 

Kiedy student ma problemy i płacze jej w rękaw.  

Wtedy głośno ona mówi wcale się nie lękaj. 

Bo w swej pracy lepszą bywa nawet od magika.  

Robi coś na komputerze, no i problem znika.  

 

Czasem jednak przed jej biurkiem robi się kolejka. 

Każdy chce by na legitce była już naklejka.  

Wtedy pracy i tłumaczeń ona ma od groma.  

Że to żadna jest naklejka, tylko to hologram. S 

 

Sekretariat czy dziekanat, dla nas bez różnicy.  

My studenci jesteśmy niczym Ci dłużnicy  

Wszystkim paniom Eli, Sylwii, Oli oraz Ani.  

Dziękujemy bez was studia były by do bani.  

Festiwal piosenki geograficznej—teksty piosenek 

21 czerwiec  2019 



„Geografia—rapgra” Molesta Ewaporat 

Patryk Wacławczyk i Maciej Siwka 
 

Siwka 

Nie ważne czy wasz teren to góry czy miasto 

Na terenówkach ciężko jest zasnąć 

Potem na wykładach opada Ci powieka 

Weź nie zasypiaj to geografia człowieka 

Ja wiem że ten wykład jest w poniedziałki z rana 

Ale ze snu Cię wybudzi Chrobry głos dziekana 

Po geografii możesz żyć samym chlebem 

Igrzysk my nie mamy lecz każdy ma coś dla siebie 

Jeżeli autobusem po mieście jeździć lubisz 

To jest tutaj weteran znany bardziej jako Szubi 

A jeśli kopania i gleb jesteś freakiem 

To poznać musisz się z dyrektorem Drewnikiem 

Ale przecież geo to nie tylko gleba, 

My znamy wszystko od ziemi do nieba, 

I nie chodzi tu o te gdzie widać Balona 

Geografia religii niech nam będzie pochwalona 

 

Wacek 

Jestem na hydrologii więc jak Kaczmarski nawinę 

Że źródło, że źródło wciąż bije i bije 

Mimo, że lat już mam prawie dwadzieścia i cztery 

To geografii nie wkładam do minionej ery 

Wciąż chodzę pilnie na ćwiczenia i wykłady 

Mimo że biedny się czuję podchodząc do lady 

Choć nie wymienię przecież godzin teraz dydak-

tycznych 

Na pieniądz jakiś konkretny pieniądz fizyczny 

To kwestia podejścia, tak zwana droga życia 

Szukać  swego szczęścia, nie jego w złocie odbicia 

Słowo droga myślę tutaj było kluczowe 

Buty plecak namiot i to niebo granatowe 

Otwierać kolejne strony życiowego atlasu 

Nawet gdy podróż jest tylko do tynieckiego lasu 

Lecz nie tylko te podróże są tutaj istotne 

Kończe już patos, następna nawinę dla beki zwrot-

ke 

 
Siwka 
Ty znasz geografię? Wszystkim w koło się tym 

chwalisz? 

Zastanów się dwa razy, zanim powiesz gdzie jest 

Kalisz! 

Ona jest na Podlasiu i nie wiedzieć dlaczego! 

Krowy tam nie robią mu - tylko - dla niego! 

A ja już piąty rok studiuję geografię! 

I właśnie dzięki niej umiem zagrać w mafię! 

Znam różne stolicę i wiem co to są niżówki! 

Może przyda Ci się to do Twojej krzyżówki! 

Także bez problemu wskaże Ci Rudawe! 

Znam się też na górach lecz nie tak jak doktor Pa-

weł! 

To z nim zawsze warto chodzić ramię w ramię! 

Tylko on Cię zabierze, w noc na Kozi Kamień. 

Geografia łatki też ludziom przykleja! 

Bo dla mnie obława to tylko Jan Leja! 

Przez studia dorosłem, zrozum to ziomku! 

Dziś nie gruszka na wierzbie, tylko Śliwka na Dąb-

ku 

 
Siwka 
Było o Kalisz dążę do szans wyrównania  

Najcichszy człowiek świata – pozdrawiamy 

Krzyczmana 

Jeśli teraz myślisz że  teraz będę odbijał do Macie-

ja 

To się mylisz bo w ślady wszedłbym tylko Romera 

w przestrzeń kroczę dalej własną ścieżką nieubitą 

bo prędzej niż plagiatorem zostanę mariawitą 

Geografia religii tutaj się kłania 

bądźmy szczerzy - nie znałeś tego wyznania 

ale choć ta tematyka dość jest mi Bilska 

Przenieśmy się na chwilkę w okolice Pilska 

na Babią gdzie są terasy krioplanacyjne 

Tam gdzie lodowiec naukowcom myli się z firnem 

Gdzie dyrektor robi wodę wedle mej rozkimny 

Spytacie jaką no przecież Markowe Szczawiny 

Butelkowaną, nigdy nie będzie dany jej przesyt 

Smaczniejszą niźli darmowe E Ce te esy 

 

Zdrowie 
********************************************* 
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Red is bad 



 
Zgubić się 

Nie szukać mapy 

Nie wyciągać telefonu 

Z geolokalizacją 

 

Przetrzeć ręką kartkę 

pozwolić palcu się zaciąć 

Kurz wytrzeć o spodnie 

Napisać pełne zdanie 

 

Schować do szuflady 

I mieć 

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

Wdech wydech 

Wdech wydech 

Ręka noga ręka 

Wdech wydech 

Silne skręty szyją 

Lewo prawo 

Dół góra 

Wdech wydech 

 

Być 

Jestem 

Widzieć 

Jesteś 

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

Wchodzę do tego samego pokoju 

Nie rzucasz mi pod nogi kłód 

Tylko deski 

I jestem na scenie 

 

W głowie przyniosłem ławki 

Siedzi na nich widownia 

Bez biletu 

Klaszcze gwiżdże rozmawia 

 

Akcja 

Kącik poezji Wacka 
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„Sesjonication” 

Arkadiusz Patryka, Aleksander Sielecki, 
Dawid Skowron 

 

No i znów jest maj, sesja już zaraz, a ja się nie 
uczyłem 

Cały pierwszy, drugi semestr przy wódzie 
spędziłem 

O Boże co za ból, do nauki tyle gór i jeszcze 
regionalna 

Bo to, wieczny ból istnienia każdego studenta 

Najpierw zlewa, potem pije, a nazajutrz męka. 

A egzamin trzeba zdać, choćbyś miał na rzę-
sach stać, bo zaraz geoinfa 

 

Tego nie nauczysz się na 2 dni przed termi-
nem 

To i tak ostatnia szansa tuż przed egzaminem 

 

Ref: 

Dwójka w Usosie 

Mam już to w nosie 

Chyba nie zdam letniej sesji 

Chyba nie zdam letniej sesji 

 

2 termin to jest dar, którego nie dociekasz 

Pół wakacji siedzisz, myślisz, a nic się nie 
zmienia 

W książki zerkasz i nie wierzysz, mówisz do 
widzenia. 

 

Myślisz sobie by to rzucić i zniknąć bez krzy-
ku 

Szukasz lotu na Majorkę albo do Meksyku 

Sprawdzasz pocztę i nie wierzysz demografia 
zdana 

 

Notatki twym najukochańszym skarbem być 
powinny 

Ty tłumaczysz zeszłe chlanie czujesz się nie-
winny. 

 

Ref: 

Wiedzy zeroooo 

A zaraz meteooo 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... 

… Wacek lubi zaokrąglać  

… Siwka ma wiele zespołów  

… Festiwal Piosenki Geograficznej to benefis Wac-

ka i Siwki  

… w Nowej Hucie codziennie jedzą schabowe z su-

rówką  

… najlepsze żyrandole produkują w Kuala Lampur  

… ręka Reni Renię myje  

… jak Spytek wychodzi z imprezy to się pusto robi . 

… Vacko da Gramma  

… Raiczuk ma katar nasienny . 

.. największą wyspą świata jest wyspa Mann  

... Jarek próbował wymodelować potop szwedzki 

we flood modellerze 

… Spyt ma refluks zamiast refleksu  

… stanik to po angielsku sutcase  

… żeby przestać widzieć Hałys trzeba do niej po-

dejść  

… dr Kołoś pływa po potoku pasażerskim  

… dr Pajchiwo szuka dr. Guzika  

… Wacek mówi po niemiecku na poziomie A2nced  

… prawdziwa statystyka zaczyna się gdy przesta-

jesz ją rozumieć  

… ulubioną czekoladą sejsmologów jest Richter 

Sport  

… W Bytomiu śmieci segreguje się na te na ulicy i 

te w śmietniku  

… studenci geografii na terenówkach w Budapesz-

cie się wleczo 

… rędzina burzy bo jej dieta bogata jest w węglo-

wodany  

….najważniejsza rzeka Słowackiego podtatrza to 

Swag  

… nietoperze jedzą echokolację  
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