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Wstępniak 

Dzień dobry!  

 Kłaniamy się w składzie niby lekko starym, a jed-

nak delikatnie szczuplejszym. I choć ta wstawka gabary-

towa mogłaby wskazywać na Wacka (pozdrawiamy), to 

robi to tylko minimalnie. No, na bok tęsknotki. Do rzeczy. 

 

 Mamy nadzieję, że pierwszy tegoroczny egzem-

plarz, podobnie jak poprzednie – bez ogródek będzie 

wystawał z waszych torebek i plecaków towarzysząc 

wam w podróżach z i na kampus, przy śniadanku i kawu-

si, czy w oczekiwaniu na autobusy-widmo. Tym bardziej, 

że o wycieczkach w nim niemało! W tym nieco turystycz-

nym, powakacyjnym wydaniu zapraszamy na podróże z 

Matim po Rumunii, autostopem po Europie z Bajką i 

Rubenem, bądź z EGEA  - choć i tam wcześniej wymienio-

nych nie unikniecie. Ponieważ to także wydanie senty-

mentalne – nie zabraknie też Macieja, Wikusia i Wacka.  

Powodzenia w nowym roku akademickim,  

Asia :-* 

Strona   Co? 

1.        Okładka 

2.        Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo - OTRZĘSINY!!! 

4. EGEA LIFE 

6. Mobilność 

10. Czy jesteśmy w stanie 

przewidywać recesje? 

12. STREFA DANK 

14. WE CAN MANAGE  

18. Z delty przez trójkąt do kwadratu 

26. Litwa, Łotwa, Estonia 

29. Wiersze 

30. Nieprawda, że... 
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To już było…  

 21-29.09 Hydrobieszczady 

 20-22.09 Adapciak 

 01.10 Inauguracja roku akademickiego 

 03.10 Pierwsze zajęcia dydaktyczne 

 12-13.10 Festiwal podróżniczy  

   TRAVENALIA 

To nas czeka…  

 18-20.10 VII Ogólnopolska konferencja 

   naukowa młodych badaczy 

 25-27.10 42. Ogólnopolski zjazd kół 

   naukowych geografów 

 31.10 Sylwester hydrologiczny 

 08-10.11 Kołowe Otrzęsiny 

 22.11 Bal Geografów 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

 Nie możesz znaleźć kolegów na studiach? Masz 

problem z otrząsaniem? Tak się składa, że akurat masz 

wolny listopadowy weekend? Mamy dla Ciebie idealne 

rozwiązanie. 

Redakcja Globusika oferuje genialny wyjazd integracyjny 

dla niej i dla niego. Trzydniowy wypad w góry do gór-

skiej chatki. Ekstremalnie zabawne warunki idealnie 

sprzyjają poznawaniu nowych ludzi. Lubisz spać w śpi-

worze? TO JEST TO! Lubisz nie spać całą noc? TO 

JEST TO! W te pędy udaj się do KOŁA GEOGRAFÓW 

po więcej informacji (p. 1.03). Nie jesteś geografem i 

boisz się, że ekstrema Cię przerośnie? Nie martw się lu-

dzie Ci pomogą. Na takich wyjazdach poznajesz najlep-

sze znajomości na całe życie. Spytajcie jednego z byłych 

uczestników! 

 

„Dwa lata temu pojechałem na otrzęsiny i otrzęsiny od-

mieniły moje życie! Na dworcu w Nowym Targu pozna-

łem miłość stulecia. Połamaliśmy się bagietką czosnkową 

i pączkiem z biedry. Gdybym spędził ten weekend w do-

mu, nadal siedziałbym sam, smutny i żałosny, jak ty.” 

Bartłomiej Miłosz 

Zacznij urozmaicać swoje studenckie życie. Koniec piw-

niczenia, koniec życia w piwnicy. Pamiętaj, że jedyne 

czego Ci nie możemy dać to więcej czasy. Oferta jest 

ważna do 25.10, więc nie czekaj biegnij do KOŁA GEO-

GRAFÓW i proś o otrzęsiny! 

Otrzęsiny!!! 

Bartłomiej Miłosz 

Pozostałość stanowiska strzelniczego 

To były waksy... 

Efekt WOW 



 Pewnie nie raz słyszałeś, że studia to 

najlepszy okres w życiu. Jednak nie dojdzie 

do tego, jeśli cały ten okres przesiedzisz z no-

sem w książkach. Zaangażuj się, dołącz do 

EGEA! Organizacji zrzeszającej studentów i 

młodych geografów. Znaleźć nas można w 

całej Europie, a tu w Krakowie bije serce na-

szej jednostki. Czym się zajmujemy? 

  Organizujemy zagraniczne wymiany 

studenckie. Jest to sposób na tanie podróżo-

wanie, odkrywanie świata i nie tylko. EGEA 

to również przyjaźnie oraz poznawanie same-

go siebie. Nie jest to tylko spełnione marzenie 

o wizycie w europejskiej stolicy, są to wspo-

mnienia na całe życie, doświadczanie innych 

kultur z perspektywy mieszkańców, a co za 

tym idzie szlifowanie języków i poszerzanie 

horyzontów. Nasze wyjazdy nie są pospolite. 

Nie zobaczysz tylko najpopularniejszych 

atrakcji turystycznych, ale również alterna-

tywne strony miasta, często nieznane, a warte 

odkrycia. Poznasz wspaniałych ludzi, których 

gościnność i zaangażowanie wywoła zapewne 

niesamowite zaskoczenie.  

 W tamtym roku miałam przyjemność po-

znać chłopaka z jednostki EGEA Utrecht. Po 

pierwszym spotkaniu powiedział mi, że ko-

niecznie muszę do niego wpaść. Cztery mie-

siące później wsiadłam w autokar do Holandii 

wraz z przyjaciółką z EGEA Kraków. Niesa-

mowita gościnność naszego gospodarza nas 

urzekła. Pokazał nam większość swojego kra-

ju, zabrał do domu rodzinnego. Codziennie z 

zafascynowaniem opowiadał o swojej kultu-

rze i ludziach. W jego pokoju w każdym za-

kamarku można było znaleźć wciśnięty mate-
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EGEA LIFE 
 Bajka Tałach, Alicja Lis 

Godna reprezentacja Polski w Montpellier 

Pierogowanie 
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rac, czekający na kolejnych gości ze świata, na przykład Ukraińców i Rosjan, którzy wyje-

chali chwile zanim przyjechałyśmy. Teraz jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i z niecierpliwo-

ścią czekam na kolejne spotkanie. Rick jest człowiekiem z sercem na dłoni i tacy właśnie są 

Egeanie. Wyjedziesz na wakacje, a po drodze spotkasz osoby którzy chętnie cię ugoszczą i 

spędzą z tobą czas. Takich ludzi są tysiące, a wszystkich nas łączy chęć odkrywania świata. 

 Jeśli nie chcesz żyć od sesji do sesji, tylko od wyjazdu do wyjazdu, dłużej się nie za-

stanawiaj i dołącz do nas bo ‘’studiować geografię i nie należeć do EGEA, to tak jakby pra-

cować w cukierni i nigdy nie spróbować pączka” (Piotr Trzyna, 2019).  

EGEA tort 

Bal 30-lecia EGEA Kraków, Titanic  
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Mobilność zagraniczna studentów geografii na 

podstawie analizy tekstów czasopisma Globusik 

Patryk Wacławczyk Wiktor Stręk 

 Mobilność z punktu widzenia geografii transportu to zdolność do przemieszczania się. Najistotniej-

szą kwestią jest tutaj poruszanie się pomiędzy punktami A i B oraz próba określenia m. in. ilości, częstotli-

wości, szybkości, wydajności tego przemieszczenia, a także zdefiniowanie rodzaju tego ruchu oraz ewen-

tualnego środka transportu. W badaniach mobilnościowych dużo większy nacisk kładzie się na znaczenie 

ruchu i jego kontekst. Mobilność, podróże, eksploracja, migracje czy dojazdy do pracy, wszystkie te rodza-

je przemieszczeń możemy skartować, skwantyfikować, możemy stworzyć bazę danych i poddać analizom 

statystycznym, ale również wszystkie te ruchy niosą ze sobą jakąś historię, są osadzone w jakimś kontek-

ście politycznym oraz społecznie znaczące. Zasadnym jest tu pytanie, co ten ruch oznacza, zarówno dla 

tych którzy go wykonują, jak również tych którzy są dookoła niego, są świadkami jego wykonywania.       

         W niniejszym projekcie autorzy podejmują się próby określenia mobilności zagranicznej studentów 

geografii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na podstawie analizy tekstów opublikowanych w 

Globusiku, od czasu jego powstania tj. 1988 do roku 2018. Zdolności do przemieszczania się studentów 

zostaną przedstawione zarówno w ujęciu transportowym jak i w nurcie badań mobilnościowych.  

 Analizie poddano 125 numerów, z których dalszej obróbce poddano teksty o 94 podróżach. Badanie 

uwzględniało tylko te, w których opisywana destynacja lub wzmianka o niej, znajdowała się poza granica-

mi Polski. Podczas analizy artykułów oprócz miejsca docelowego szczególną uwagę zwracano na cel wy-

jazdu, liczbę uczestników oraz środek transportu. Z uwag metodologicznych - zawężenie źródła danych do 

publikacji w Globusiku z jednej strony dostarcza, z drugiej ogranicza ilość pozyskiwanych informacji. Fakt 

napisania przez kogoś relacji z podróży świadczy o tym, że podróż ta była czymś ważnym, niecodziennym, 

wartym zapamiętania. Z drugiej strony, część odbytych podróży w żaden sposób nie zostanie uwzględnio-

na w badaniu, a o niektórych możliwe będzie pozyskanie jedynie części informacji. Pomimo tych braków, 

uważamy za zasadne przedstawić kilka zaobserwowanych prawidłowości.   

 Pierwszym opisywanym aspektem jest kierunek dokonywanych podróży. Najczęściej odwiedzanymi 

przez Kołowiczów krajami były: Ukraina (12 razy), Rosja (9 razy), Słowacja (7 razy), Czechy (5 razy) i 

Holandia, Hiszpania oraz Rumunia (po 4 razy). Zauważyć można prostą dominację państw o największej 

dostępności - zarówno odległościowej, jak i cenowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak kształtowała 

się zmienność w wyborze kierunku podróży oraz ich ilości w kolejnych latach. Nie jest ona oczywista. 

Otóż, tylko w latach 89-92/3 dominował spodziewany przed badaniem kierunek zachodni kołowych podró-

ży. Mimo pozornego otwarcia się Polski na zachód, po pierwszym etapie skorzystania z nowych możliwo-

ści, “zachłyśnięcia się nimi” (związanych także z powstaniem EGEA), bardzo licznie obfitującym w po-

dróże (nawet 10 rocznie!), wyjazdy zagraniczne odbywały się głównie w kierunku wschodnim (i to też po 

kilku latach przerwy - wykres poniżej). Naszym zdaniem wynika to z faktu ekonomicznej niedostępności 

państw zachodnich  (bądź z braku konieczności opisu podróży, które być może “spowszedniały”). Zaob-

serwować powyższe prawidłowości  można na poniższym wykresie. Owo opisywane “zachłyśnięcie” się 

zachodem we wczesnych latach 90tych jest niewątpliwe efektem powstania nowych możliwości jednak nie 

można zapomnieć tutaj o kontekście. Po ciężkich latach 80tych przekroczenie Muru Berlińskiego mogło 

być dla studentów, w szczególności geografii, swego rodzaju katharsis.  
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 Druga fala podróży, która pokryła się z przystąpieniem Polski do UE (być może przypadkowo), też 

początkowo dotyczyła głównie wschodu Europy. Warto jednak podkreślić, że wśród mniej licznych desty-

nacji zachodnich dominowały te na wskroś europejskie jak np. Belgia (wyjazd 11 osobowy). Wybór nie-

przypadkowy i symptomatyczny dla świadomego turysty jakim jest student geografii. Przełom nastąpił w 

okolicach roku 2014/15, kiedy zaczęły dominować kierunki zachodnie. Naszym zdaniem wynika to z 

dwóch głównych czynników - dotarcia młodych Polaków do ekonomicznej możliwości podjęcia podróży 

na zachód i rozwoju tanich linii lotniczych (o wybieranych środkach transportu dalej). Elitarność podróży 

wczesnych lat 90 uprawdopodabnia liczba uczestników wyjazdów odniesiona do liczby wyjazdów. Z wy-

kresu poniżej można odczytać, że roczna liczba uczestników wyjazdów nie podlegała tak wielkim waha-

niom jak liczba wyjazdów. Rosnąca masowość wyjazdów, świadczy naszym zdaniem o tym, że główną 

determinantą podjęcia się wyjazdów kołowych jest ekonomia (tu uwaga - często brak danych o liczbie 

uczestników - rozważyć trzeba pod tym względem poprzednie zdania). Nie bez znaczenia w kwestii liczby 
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Ryc.1. Liczba wyjazdów zagranicznych członków Koła Geografów w kolejnych latach.  
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uczestników wyjazdów, w szczególności dla bardziej odległych destynacji są obozy kołowe oraz wyjazdy 

związane z działalnością w ramach EGEA. Są to podróże, w których zazwyczaj bierze udział nawet do kil-

kunastu osób.  Za bardzo odważną uważamy natomiast kuluarową tezę, jakoby zmienił się charakter człon-

ka Koła Geografów, z poszukiwacza dzikich szlaków na wygodnego turystę, gdyż nie można jej poprzeć 

artykułami w Globusiku - nie zmieniły one sposobu opisywania podróży w sposób rażący.  

 Nawiązaliśmy wcześniej do środków transportu wykorzystywanych podczas podróży opisywanych w 

Globusiku. Patrząc na nie ilościowo, niezmiennie bardzo istotną rolę pełnią przejazdy autobusami. Tak sa-

mo liczne były przejazdy pociągami - jednak z upływem lat ich liczba zaczęła spadać. Ich miejsce zajęły 

natomiast przeloty samolotami (tu wracamy do tanich linii lotniczych i rosnącej zamożności polskich stu-

dentów). Inna natomiast ważna gałąź transportu Kołowego - autostop - wydaje się nie zależeć od zmienia-

jących się warunków. Niesłabnąca popularność tego sposobu przemieszczania się bynajmniej nie zależy 

wyłącznie od aspektów ekonomicznych. Student zrzeszony w Kole Geografów UJ ceni sobie pozaekono-

miczny i nader osobliwy charakter “stopa”. W znacznej ilości tekstów, opis przygód związany z pokony-

waniem odległości w ten sposób, stanowi element niemal równorzędny z opisem zdarzeń w miejscu doce-

lowym.  Własny samochód wykorzystywano sporadycznie. Warto również zaznaczyć, że wcale nie rzad-

kim przypadkiem była podróż kombinowana. Należy to rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze studenci 

wykorzystywali wiele środków transportu do osiągnięcia celu podróży np pokonując pewien fragment trasy 

pociągiem a kolejny autobusem czy autostopem. Po drugie owe podejście kombinowane objawia się w sy-

tuacjach kiedy to studenci na własną rękę organizowali sobie transport na zagraniczne wydarzenie. I tak 

oto w ramach jednego wyjazdu jego uczestnicy niezależnie od siebie przemieszczali się do celu wykorzy-
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Ryc.3. Liczba wyjazdów, w których wykorzystano autobus jako środek transportu Ryc.4. Liczba wyjazdów, w których wykorzystano pociąg jako środek transportu 
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Ryc.5. Liczba wyjazdów, w których wykorzystano samolot jako środek transportu Ryc.6. Liczba wyjazdów, w których wykorzystano autostop  jako środek transportu 
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stując różne środki transportu. Dobrym przykładem takiego zjawiska jest organizowany w 2013 roku Obóz 

Kołowy Bułgaria-Grecja, kiedy to jego uczestnicy podzieleni na grupy niezależne od siebie, w celu dotar-

cia do umówionego wcześniej punktu zbornego w Sofii, wykorzystali każdy z opisywanych w tym projek-

cie rodzaju transportu.  

 Po odpowiedzeniu sobie dokąd i jak podróżowali Kołowicze - warto zapytać po co. Otóż, jak sugeru-

je poniższy wykres, główną wartością wyjazdu na początku lat 90 było poznawanie rzeczywistości innych 

krajów. W latach późniejszych, funkcja wyjazdów wzbogaciła się o część badawczą. Można tu zapytać, 

czy wynikało to z rzeczywistej przemiany mentalnej wyjeżdżających (samo zwiedzanie przestało wystar-

czać?), czy z uwarunkowań formalnych - na przykład dotyczących otrzymywania dofinansowań z uczelni. 

Podobnie jak w przypadku liczby uczestników tak i tu, znaczącą rolę odgrywają obozy kołowe oraz dzia-

łalność EGEA. Wyjazdy te miały i wciąż mają swój niepowtarzalny charakter. Pełnią funkcje zarówno in-

tegracyjne jak również mobilizują i aktywizują studentów. O znamienitości tych wyjazdów świadczyć mo-

gą gabaryty relacji i sprawozdań publikowanych na łamach Globusika. Z reguły, w szczególności w ostat-

nich latach, teksty o obozach i wyjazdach EGEA cechują się znaczną długością oraz szczegółowością w 

porównaniu do relacji z innych wyjazdów.  

 Zbierając wszystko do siebie można, lekko tylko ocierając się o przesadną górnolotność, powiedzieć, 

że podróże członków KGUJ w ostatnich 30 latach są odbiciem przemian zachodzących na wielu płaszczy-

znach społeczno-ekonomicznych. Zauważyć można zarówno pierwszy, potransformacyjny zachwyt wolno-

ścią, doganianie zachodu w kwestiach0 zarobkowych i możliwości podróży jak i zmianę późniejszą nasta-

wienia do przemieszczania, które to stało się bardziej utylitarne, nastawione na także inny cel niż samo 

zwiedzanie i poznawanie  - badania. Zmieniały się także używane środki transportu - pociąg przestał być 

atrakcyjnym środkiem podróży naprawdę dalekobieżnych, a stał się nim samolot. Czy wynika to z tego, że 

student obecnie nie ma czasu tracić czasu, bo pracuje? Nie wiemy. Pewną stałością jest za to niezmienne 

występowanie podróży autostopowych. I właśnie ich niezależność od świata wokół, jest czymś co pozwala 

wierzyć w istnienie pewnego stałego etosu podróży młodego geografa.  

 Zainteresowanych gifem okazującym destynacje podróży opisanych na łamach Globusika w latach 

1985-2018 zapraszamy do kontaktu z redakcją.  

Ryc. 7. Cele wyjazdów KGUJ w kolejnych latach, wg. artykułów w Globusiku 
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Bartłomiej Miłosz 

Czy jesteśmy w stanie 

przewidywać recesje? 

 Pod koniec sierpnia amerykańskimi mediami wstrząsnęły tragiczne wieści o nadciągającym 

kryzysie ekonomicznym. Masowa panika wśród ekspertów ekonomicznych, po interpretacji krzy-

wej dochodowości obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. (yield curve of us treasury 

bonds). 

 Zazwyczaj krzywa wygląda tak. (Ryc 1) Wraz ze wzrostem czasu lokaty wzrasta jej oprocen-

towanie, czyli im dłużej inwestujesz, tym więcej pieniędzy jesteś w stanie zarobić. Tłumacząc naj-

prościej jak się da. Rząd Stanów Zjednoczonych sprzedaje swoje obligacje jednostkom na określo-

ny czas. W czasie kiedy przetrzymują otrzymane pieniądze płacą odsetki za użyczenie pożyczki. 

Sprawa się komplikuje, ponieważ prawie nikt nie kupuje obligacji od rządu. Większość jednostek 

kupuje je od siebie nawzajem na rynku wtórnym, gdzie cena obligacji zależy od popytu. W przy-

padku niestabilnej gospodarki dwuletnie obligacje stają się dużo mniej atrakcyjne, a inwestorzy 

uciekają, wolą inwestować gdzie indziej lub po prostu przeczekać niepewny okres. W przypadku 

kiedy wiele z nich dokonuje takiej akcji popyt na obligacje krótkoterminowe spada wraz z jej ceną. 

Co się okazuje tańsze obligacje mają relatywnie większą dochodowość czyli są wyżej oprocento-

wane. Inwestorzy chcąc uciec od kryzysu wolą zainwestować w lokaty długoterminowe, przez co 

wzrasta popyt na umowy dziesięcioletnie. Wraz z popytem rośnie na nie cena, a wraz z wyższą ce-

ną oprocentowanie spada, co powoduje inwersje krzywej dochodowości. 

 

Ryc 1. Krzywa dochodowości Źródło: wikipedia.pl  
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 Na wykresie można zauważyć silną tendencje do pogłębiania inwersji od początku czerwca 

bieżącego roku (Ryc 2). Dlaczego ten prosty graf ma taki wielki wpływ na ekonomię i dlaczego 

powoduje tak wielkie zamieszanie wśród specjalistów. Problem polega na tym, że taka sytuacja 

nie dzieje się po raz pierwszy. We wrześniu 1978 roku, krzywa dochodowości przewidziała jeden 

z największych kryzysów ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Klika miesięcy później wy-

kres znowu się spłaszczył przewidując echo kryzysu w 1982 roku. To samo stało się w 1988, 

2000 i 2006 roku. 

Pozostaje jedno pytanie. Czy jest to powód do paniki? Jak większość ekonomistów odpowie sta-

nowczo – nie. Sytuacje kryzysowe zależą od wielu różnych czynników. Nie możemy jednak igno-

rować tych jednoznacznych ostrzeżeń. Czy możemy się jakoś na to przygotować? Wiadomości o 

recesjach jest bardziej niepokojąca dla wielkich przedsiębiorstw, czy państw. My jako jednostki 

możemy się co najwyżej powstrzymać od kupowania nowego mieszkania przez te najbliższe 2 

lata. Zabezpieczyć się poprzez oszczędności na wypadek utraty pracy czy zrezygnować z ryzy-

kownej inwestycji. Na ten czas można tylko zapamiętać, że kiedy krzywa dochodowości przecho-

dzi inwersje, na pewno nie zwiastuje niczego dobrego.  

Ryc 2. Comiesięczne krzywe dochodowości od początku 2019r. Źródło: www.treasury.gov 
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STREFA DANK 



13 październik 2019 



14 październik 2019 

 Bajka Tałach, Ruben Krystoń 

WE CAN MANAGE 

Czyli historia o tym jak dwóch biednych studentów włóczyło się po Europie. 

Nasz plan na wakacje był prosty. Wyjechać do An-

glii i zarobić. Mieliśmy spać na forsie a spaliśmy 

na ulicy. Dlaczego? Bo totalnie przypadkiem bac-

kpackersko zwiedziliśmy 6 europejskich krajów. 

 Swojego stopowego tripa rozpoczynamy w 

Anglii, dokąd przylecieliśmy w poszukiwaniu pra-

cy. Spotkaliśmy się tam jednak z dużym rozczaro-

waniem. Znowu w życiu nam nie wyszło. Nie za-

dręczając się tym faktem, postanawiamy jechać 

dalej. Podczas pobytu na wyspach często odwie-

dzanym przez nas miejscem była świątynia sikhów 

(Indie, Pendżab) - Gurudwary. Mniejszość hindu-

ska stanowi w Anglii 4 mln osób, zatem niedziwny 

jest fakt, że świątynie można spotkać w każdym 

mieście. Zawsze w środku można otrzymać darmo-

wy ciepły posiłek. Sikhowie to ludzie tolerancyjni 

o wielkim sercu, którzy zawsze wyciągną do Cie-

bie pomocną dłoń.  

 Pobyt w stolicy zakończony. Ruszamy sto-

pem w kierunku Dover by załapać się na prom. Po 

1,5 dobry docieramy do celu - „Przystanek Wood-

stock” – wydarzenie to odbywa się w Kostrzynie 

nad Odrą. Miasteczko na czas festiwalu zamienia 

się w samowystarczalny byt rządzący się własnymi 

prawami, a właściwie ich brakiem. Spotkaliśmy 

Nosowską, Smarzowskiego, robiliśmy łapacze 

snów, ekotorby, uprawialiśmy jogę i zatańczyliśmy 

z hare kryszną. Woodstock serdecznie wszystkim 

polecamy. Nie jest to według wielu stereotypów 

wydarzenie tylko dla brudnych ludzi, lecz miejsce 

pełne tolerancji i swobody, gdzie każdy znajdzie 

coś dla siebie. Z najpiękniejszego festiwalu świata 

udaliśmy się na południe Francji. Przejazd zajmuje 

nam 3 doby. Spaliśmy dwie noce w namiocie i jed-

ną w tirze u miłego Ukraińca.  

 

Ruben pokazuje skórę z bydlaka 

Ruben kuca i je sobie coś 
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 Tu zaczyna się etap podróży nazwany przez 

nas „INCOGNITO PRZEZ EUROPĘ”. Ponieważ od 

tego momentu przez kolejny miesiąc, mkniemy 

przez kraje totalnie w ciemno, bez pieniędzy i miej-

sca do spania. Naszą sypialnią był moro namiot 

(incognito), lub kawałek plaży. Spaliśmy pod gołym 

niebem w centrach największych europejskich miast 

a obeszło się bez żadnego mandatu. Ludzie zadawali 

nam liczne pytania: „How it’s possible”, „Don’t you 

think it’s dangerous?’ “No… in this town you can’t 

sleep on the beach” zawsze odpowiadaliśmy tak sa-

mo - “ We can manage”. Nie myliliśmy się. 

 Dotarliśmy do Agen, miejscowości między 

Tuluzą a Bordeaux. Nasza gospodyni zaoferowała 

nam skrawek ziemi na swojej działce. Kobieta wy-

jątkowo związana z naturą, mieszkała w lasku. 

Wszędzie rosły drzewa owocowe i bambusy. Na 

środku działki - kuchnia wybudowana z drewna. Z 

boku stała kompostowa toaleta, gdzie załatwiając 

swoje sprawy można było podziwiać piękny widok 

na całą dolinę. Z prysznica mogliśmy spoglądać na 

żabi staw. Przez 4 dni szukaliśmy pracy na francu-

skiej wsi. Gdy nasze ostatnie nadzieje na znalezienie 

pracy umarły, postanowiliśmy podbić serce Katalo-

nii - Barcelonę. 

 Do Hiszpanii wybrali się z nami nieprzyjemni 

mali koledzy. Jedno z nas obudziło się z pluskwami 

w śpiworze a drugie z wysypką na całym ciele. Tak 

to wygląda jak myjesz się w publicznej toalecie i 

spisz na pierwszym lepszym kawałku ziemi. Marzy-

liśmy o praniu, ale nie było to możliwe. Insektów 

pozbyliśmy się dopiero po kilku dniach. W Barcelo-

nie spacerowaliśmy szlakiem Guella oraz zwiedzili-

śmy dzielnice gotycką. Noc spędziliśmy na plaży La 

Barcelonetta, gdzie próbowano nas okraść. W sumie 

i tak nie było nas z czego okradać. Następnym punk-

tem na naszej trasie miała być Marsylia. Podróżując 

stopem nie zawsze wszystko idzie po twojej myśli. 

O godzinie 23:00 wysłaliśmy wiadomość do naszego 

kolegi Mathieu z EGEA Montpellier, że utknęliśmy 

Przykładowa pozycja łapania stopa 

A tu Ruben ogląda sobie jakieś piękne murale 
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na autostradzie w pobliżu jego miejscowości. Po mi-

nucie dostaliśmy odpowiedź zwrotną „You’re al-

ways welcome”. Spędziliśmy niezapomnianą noc z 

francuzami, a jej skutki odczuwaliśmy cały następny 

dzień (nie zmrużyliśmy oka). Od Marsylii dzieliło 

nas 150 kilometrów, wyruszyliśmy rano, nasz stan 

nie sprzyjał pokonywaniu trasy. Dotarliśmy dopiero 

po południu.  

 Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia w 

tym dzikim mieście pełnym życia. Mieszkańcy Mar-

sylii nazywają miasto „mały świat”, które jest strze-

żone przez złotą Matka Boska, wyglądającą z Bazy-

liki Notre Dame de la Grande na wzgórzu. Centrum 

podzielone jest na dzielnice najróżniejszych państw 

świata. Panuje tam nieład, hałas, wszędzie są tłumy. 

W niektórych dzielnicach trzeba na siebie uważać. 

Zdecydowanie można zjeść orientalne tanie potrawy. 

Przechodząc sto metrów dalej widać już całkowicie 

inny świat - drogi i ekskluzywny. Za nim rozpoście-

ra się Lazurowe wybrzeże. W Marsylii znaleźć moż-

na wszystko. Alternatywne dystrykty, gdzie graffiti 

zalewa każdą powierzchnie, po ulice z pięknym 

śródziemnomorskimi domkami. Po trzech dniach 

chłonięcia tego miasta z bólem serca musieliśmy 

wyruszyć w dalszą podróż. Po nocy spędzonej na 

plaży w Nicei, udaliśmy się do państwa 150 razy 

mniejszego od Polski. Kraina kasyn i luksusu – Mo-

nako. Powierzchnia kraju wynosi 2 km2, z tego miej-

sca dosłownie wylewa się bogactwo. Wyglądaliśmy 

dość śmiesznie, siedząc brudni i zmęczeni jedząc 

masło orzechowe szczoteczką do zębów. Zdecydo-

wanie nie pasowaliśmy do tego królestwa drogich 

samochodów. Szybko stamtąd wyjechaliśmy. 

 Dotarliśmy do Włoch. Miasto Albenga, pełne 

muzyki, obrazów i… meduz, które zaatakowały nas 

nocą. Na szczęście skutki nie były tragiczne. Rano 

ponownie mogliśmy podziwiać miasto. Natrafiliśmy 

tam na festiwal muzyczny, delikatne dźwięki jazzu 

docierały do każdej wąskiej uliczki i umilały nam 

podziwianie obrazów które zajmowały ściany całego 

miasta. Od teraz zaczęły się problemy z łapaniem 

stopa, ponieważ we Włoszech jest to zabronione. 

Raz niefortunnie zatrzymała nas policja. Na szczę-

ście panowie „carabinieri” postanowili nas puścić 

gdy zobaczyli, że paszporty wypełnione są piecząt-

kami z wielu krajów. Po południu byliśmy już w 

Mediolanie. 

 Wieczór spędziliśmy w restauracji hostelu z 

naszymi nowo poznanymi przyjaciółmi z EGEA Mi-

lan i EGEA Utreht. Miejsce Ostello bello to kolejny 

punkt który możemy polecić. Kupujesz piwo za 5 

euro i jesz ile chcesz. Jest to powszechny zwyczaj w 

Mediolanie. Hostel cieszy się dużą popularnością 

wśród podróżników z całego świata, a furorę odnosi 

niepowtarzalnym klimatem. Wieczorami następuje 

wielka integracja podczas, której goście śpiewają i 

wymieniają się opowieściami. My niestety nie mo-

gliśmy pozwolić sobie na nocleg w hotelu. Siedzieli-

śmy tam tak długo, dopóki nas, dosłownie, nie wy-

rzucili. Około 2 w nocy rozstawiliśmy namiot w 

centrum miasta, na kawałku trawy otoczonej drzew-

kami, koło bloku mieszkalnego. Zapach nie był tam 

najprzyjemniejszy, ale i tak byliśmy szczęśliwi że 

znaleźliśmy wg. naszych kryteriów w miarę bez-

pieczne miejsce do spania. Rano Francesca z EGEA 

Milan pokazała nam zabytkową oraz najnowszą 

część miasta, opowiadając o Włoszech. Co najbar-

dziej utknęło nam w pamięci to tradycyjny taniec 

Tarantella, w którym tańczysz jakby ugryzła Cię ta-

rantula. Od razu przypomniały nam się pluskwy 

prześladujące nas w Hiszpanii.  

 Po tak długim czasie w trudnych warunkach, 

świetnie wpłynęło na nas spotkanie z  przyjaciółmi z 

EGEA. Postanowiliśmy ruszyć w stronę Szwajcarii 

aby utrzymać tą tradycje. Zanim jednak dotarliśmy 

do EGEA Zurich, spędziliśmy ciężką noc pod mo-

stem nad jeziorem Como, u podnóży Alp. Miejsce 

oczywiście było bajeczne, jednak przez całą noc nad 

miasteczkiem była burza. Jak wieczorem rozłożyli-

śmy się przy brzegu, to w nocy prawie skończyliśmy 

na dnie jeziora. Ranek był o niebo lepszy, ponieważ 

większość trasy podziwialiśmy epizodyczne wodo-

spady, utworzone przez ulewę na alpejskich zbo-

czach.  
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 Gdy dotarliśmy do Zurichu, nie wiedzieliśmy czy dzieje się to naprawdę czy postradaliśmy zmysły. 

Gordon ugościł nas w swoim mieszkaniu. My raczej nazwalibyśmy to pałacem, ewentualnie Eldorado. 

Ugotował nam kolacje którą zjedliśmy na jego „balkonie”. Dach budynku z kilkoma kanapami, stołem, a 

nawet basenikiem do chłodzenia piwka. Jedząc kolacje mieliśmy widok na całe miasto. Po kilku tygo-

dniach odżywiania się tylko bagietkami z masłem orzechowym, espresso i spanie gdzie popadnie, ta willa 

była dla nas jak kraina mlekiem i miodem płynąca.  

 Znów mieliśmy szczęście trafiliśmy na darmowy festiwal teatrów. Odbywał się on na wyspie na je-

ziorze Zurich. Można było zobaczyć liczne przedstawienia i pokazy street artu. Pomiędzy tym wszystkim 

liczne instalacje świetlne, które idealnie wyglądały na tle nocnej panoramy miasta i licznych jachtów uno-

szących się na wodzie. Na drugi dzień Bogdan EGEAN oprowadził nas po mieście. Dowiedzieliśmy się że 

Zurich ma największą ilość fontann i jest ich ponad 1200 z czego wiele z nich działają pod ciśnieniem gra-

witacyjnym. Następnie Gordon pokazał nam alternatywną stronę miasta. Oglądaliśmy ją z tak wycieńczeni 

tymi dwoma miesiącami w podróży, że szczerze mówiąc ledwo ją pamiętamy.  

 Rano wyruszyliśmy w kierunku Polski. Po jednym noclegu na stacji w Czechach byliśmy już w do-

mu. Przejechaliśmy autostopem 6,5 tysiąca kilometrów, to więcej niż wynosi średnica Ziemi! Wydaliśmy 

100 euro na osobę. Oprócz tego kosztowało nas to wysypkę, wodę w kolanie, udar, poparzenia i uszczer-

bek na psychice. Zyskaliśmy jednak przygodę pełną niezapomnianych wspomnień z pięknych miejsc, ale 

przede wszystkim spotkaliśmy wielu niesamowitych ludzi, którzy okazali nam pomoc. Dzięki nim poznali-

śmy te miejsca autentycznie. A co najważniejsze wbrew powszechnej opinii… nie rozstaliśmy się.  

Zdjęcie dwóch dumnych autostopowiczów 



18 październik 2019 

Mateusz Rajczyk 

Z delty przez trójkąt do kwadratu 

Obóz Koła Geografów UJ w Rumunii  

Lato roku 2019 było upalne. Każdy z nas próbował ukryć się przed palącym słońcem i temperaturą regu-

larnie osiągającą ponad 30 stopni. Lecz pewna grupa studentów (i nie tylko) z IGiGP UJ postanowiła z 

miejsca upalnego udać się w miejsce jeszcze bardziej upalne – w niedzielę 14 lipca członkowie KGUJ wy-

lecieli z warszawskiego lotniska Chopina w kierunku Bukaresztu, rozpoczynając podróż w niezwykłe 

miejsce. Do delty Dunaju. 

 Stolica Rumunii przywitała nas orzeźwiającym deszczem i monumentalizmem swej zabudowy, którą 

mieliśmy przyjemność oglądać w czasie godzinnej podróży z lotniska Otopeni do centrum miasta. Nie Bu-

kareszt był naszym pierwszym celem, lecz oddalona o około 250 km od miasta delta Dunaju. Aby do niej 

dotrzeć, rankiem 15 lipca opuściliśmy stolicę, by po mającej trwać 6 godzin podróży autokarem zameldo-

wać się w Tulczy (Tulcea), największym mieście w rejonie delty.  

Stąd właśnie wypłynęliśmy promem do Sfantu Gheorghe, małej miejscowości położonej nad brze-

giem Morza Czarnego, u ujścia jednego z ramion Dunaju, również noszącego nazwę Sfantu Gheorghe. Za-

kwaterowaliśmy się na jedynym kempingu w miejscowości, noszącym wdzięczną nazwę Green Dolphin. 

 Już następnego dnia rozpoczęliśmy badania, poprzedzone wykładem patronującego nam i towarzy-

szącego przez pierwsze dni obozu prof. Drewnika (warto wspomnieć, że oprócz niego nasz wyjazd uświet-

niał i wspierał swoim doświadczeniem magister G. Smułek). Siedząc na pięknej i prawie pustej plaży w 

Przystań promowa w Tulczy (fot. G. Kubasiak) 
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Sfantu Gheorghe dowiedzieliśmy się o historii powstania delty Dunaju i czynnikach, które kształtowały jej 

rozwój – efektem ubocznym tych zróżnicowanych procesów były gleby utworzone na osadach delty, które 

zamierzaliśmy zbadać. 

 

Obóz KGUJ na kempingu Green Dolphin w Sfantu Gheorghe w delcie Dunaju (fot. G. Kubasiak)  

Uczestnicy obozu w drodze do idealnego miejsca na odkrywkę glebową (fot. M. Rajczyk) 
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Szybko zabraliśmy się do pracy – korzystając z dużej liczby uczestników obozu (w pierwszych 

dniach było nas 16 osób) i sporej ilości sprzętu przywiezionego z Polski, wykopaliśmy w ciągu jednego 

dnia kilkanaście odkrywek glebowych, pobierając przy tym znaczną liczbę próbek. Jak się wkrótce okaza-

ło, gleby w okolicy Sf. Gheorghe były bardziej zróżnicowane, niż mogłoby się wydawać – kopaliśmy na 

ledwo zarośniętych wydmach, na pokrytych słonoroślami solniskach, wśród kłujących, wysokich traw i na 

pastwiskach. 

Badania te prowadziliśmy do końca tygodnia, w wolnych chwilach rozkoszując się kąpielami sło-

necznymi oraz morskimi w towarzystwie wszechobecnych, wpół zdziczałych krów, wałęsających się do-

słownie wszędzie, nawet po plaży. Stanęliśmy również przed wyzwaniem przygotowywania wspólnego 

posiłku dla całej grupy – niestety na kempingu nie można było rozpalać ogniska, a tamtejszy grill był nie-

czynny. Nie było wyjścia - musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i gotować posiłki urządzając ogniska na 

plaży, co nawiasem mówiąc miało swój niemały urok wśród wieczornej bryzy. Na nasze posiłki składały 

się przeróżne mieszanki warzyw, w różny sposób przygotowane. Fani mięsa momentami cierpieli, ale były 

też dni, kiedy mieli możliwość pieczenia kiełbasek. W ramach krótkiego przewodnika - z rozczarowaniem 

stwierdzamy, że rumuńskie kiełbaski są do pieczenia nienajlepsze – łamały się, a ich smak pozostawiał 

wiele do życzenia. Znacznie więcej zyskiwały jako dodatek do leczo.  

 Do końca tygodnia wykonaliśmy kilkadziesiąt odkrywek w rejonie Sfantu Gheorghe, zdecydowali-

śmy więc pobrać próbki również ze starszych osadów, zlokalizowanych na północ od miasteczka. By do-

trzeć w wybrane szybciej miejsce, musieliśmy pokonać 12 km plażą (w jedną stronę). Czterech uczestni-

ków obozu podjęło się tego wymagającego zadania, wychodząc przed wschodem słońca, by uniknąć popo-

łudniowego skwaru. Wyprawa powiodła się – owa czwórka powróciła z licznymi próbkami ze starszych 

Dokumentacja fotograficzna wykonanej odkrywki… (fot. M. Rajczyk) 
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gleb delty, podczas gdy pozostali obozowicze wykonywali 

odkrywki w bezpośredniej bliskości ujścia Dunaju do morza. 

W przedostatni dzień pobytu w Sfantu Gheorghe przeprowa-

dzono również badania zagospodarowania turystycznego 

miejscowości; obozowicze zostali podzieleni na grupy i każda 

z grup przemierzała przydzieloną jej część miejscowości, sta-

rając się sklasyfikować wszystkie istniejące formy udogod-

nień dla turystów. 

 W niedzielę wstaliśmy wczesnym rankiem, by zdążyć 

na odpływający o 7 rano prom powrotny do Tulczy. W czasie 

przejścia do portu straciliśmy kółka w jednej z toreb, przez co 

do końca wyjazdu musieliśmy ją nosić, zamiast jak wcześniej, 

wygodnie ciągnąć po ziemi. Nasz niepokój budziła duża licz-

ba innych osób, które również czekały na przypłynięcie promu 

w porcie, jak również informacja, że przypłynie po nas 

„catamaran”, gdy w przeciwną stronę płynęliśmy pojemnym 

promem określanym jako „nava classica”. Szczęśliwie okaza-

ło się, że „catamaran” jest równie pojemny, a na dodatek o 

wiele szybszy od poprzedniego promu: z Tulczy do Sfantu 

płynęliśmy około 5 godzin, a wracaliśmy 3,5 godziny (dystans 

około 100 km). Docierając do Tulczy koło godziny 10:30, 

mieliśmy sporo czasu na zwiedzenie miasta i na odpoczynek 

po tygodniu pracy w terenie. Tulcza nie może pochwalić się 

zbyt dużą  liczbą zabytków, ale ma duży port i całkiem zadba-

ne centrum. Na obrzeżach miasta znajduje się ponadto pomnik 

stulecia powstania państwa rumuńskiego, z którego rozciąga 

się piękna panorama na miasto, okoliczne wzgórza oraz deltę 

Dunaju. Aby do niego dotrzeć, należało pokonać zaniedbaną 

dzielnicę, zamieszkaną głównie przez Romów i bardziej przy-

pominającą bliskowschodnie niż europejskie miasto. Czyżby 

to spuścizna Imperium Osmańskiego? 

 Następnego dnia byliśmy gotowi zainaugurować tury-

styczną część obozu, wyjeżdżając z rana do Braszowa w Sied-

miogrodzie. Niestety, bezpośredniego kursu z Tulczy nie było, 

… i pobieranie próbek.  (fot. G. Kubasiak)  

Leczo na profesjonalnym palenisku  ( fot. G.K.) 
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więc musieliśmy przesiadać się w miejscowości o nazwie Braiła (Braila), położonej niedaleko granicy z 

Mołdawią, nad Dunajem. Nie ma w niej mostu, więc jeszcze raz płynęliśmy promem – choć tym razem 

tylko w poprzek majestatycznego Dunaju. Braiła jest starym miastem, które przeżyło rozkwit w XX wieku, 

za sprawą powstania w niej dużych zakładów przemysłowych. Wpłynęło to również na architekturę miasta, 

które zaczęło się rozbudowywać w sposób bardzo przypominający Nową Hutę – od rynku staromiejskiego 

odchodzą promieniście główne aleje, połączone biegnącymi poprzecznie ulicami, a całość ma kształt póło-

kręgu. Niestety miasto jest bardzo zaniedbane, większość budynków jest w opłakanym stanie. Godni po-

chwały w Braile są natomiast pomocni taksówkarze, którzy przewieźli nas do głównego dworca autobuso-

wego, a także najstarsza w Rumunii sieć tramwajowa, obsługiwana przez również dobrze znane z Krakowa 

tramwaje typu E1 („wiedeńce”). 

 Aby dotrzeć do Braszowa (Brasov), nasz autobus musiał pokonać mały fragment Karpat. Droga 

przez góry do złudzenia przypominająca Tatry i przez drogę do złudzenia przypominającą zakopiankę (tak 

samo zakorkowaną), pozwoliła nam poczuć się jak u siebie, dała nam również okazję podziwiania prze-

pięknych widoków.  

Do Braszowa dotarliśmy wieczorem, więc miasto zaczęliśmy zwiedzać dopiero następnego dnia. 

Drugie największe miasto Siedmiogrodu, czyli Transylwanii, leży niemalże idealnie w wierzchołku trójką-

ta wyznaczanego przez łuk Karpat, a w jego historię poważny wkład mieli Sasi Siedmiogrodzcy, którzy 

przybyli na te ziemie z Niemiec pod koniec średniowiecza. Nazywali oni miasto Kronstadt. Im to Braszów 

zawdzięcza iście europejską starówkę, położoną w malowniczej dolinie, z pięknymi kamienicami i rozle-

głym rynkiem, a także symbol miasta – Biserica Neagră, czyli Czarny Kościół, wybudowany jako katolic-

Panorama Tulczy ze wzgórza- spod pomnika stulecia państwa rumuńskiego (fot. M. Rajczyk) 
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ki, a w XVI wieku przejęty przez protestantów i utrzymywany przez nich do dnia dzisiejszego (Braszów 

był prężnym ośrodkiem reformacji), co stanowi pewien ewenement w przeważająco prawosławnej Rumu-

nii.  

Otaczające starówkę dzielnicę nie są już tak spektakularne, składają się w większości z blokowisk, 

są jednak bardzo, jak na Rumunię, zadbane. Ze względu na opóźnienie naszej podróży spowodowanej 

oczekiwaniem na autobus w Braile, mieliśmy tylko jeden dzień na zwiedzanie Braszowa, co zostawiło w 

nas pewien niedosyt. Być może, któregoś dnia, członkowie KGUJ wrócą do Braszowa, a nawet wybiorą się 

z niego w pobliskie, majestatyczne góry? 

Giewoncie, czy to Ty? Krzyż na górze po prawej się zgadza (fot. M. Rajczyk)  

Rynek w Braszowie – pośrodku ratusz (fot. M. Rajczyk) 
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 Kolejnym celem naszej podróży był Sybin (Sibiu), trzecie co do wielkości miasto Siedmiogrodu i 

najdalej wysunięty na zachód punkt naszej wycieczki w Rumunii. Dotarliśmy do niego we wtorek 23 lipca 

wieczorem, jadąc ciasnym, dusznym busem, z którego okien ledwie widzieliśmy rozciągające się w oddali 

Góry Fogaraskie. Szczęśliwie tym razem obyło się bez żadnych opóźnień, mieliśmy więc półtora dnia na 

zwiedzenie Sybinu. Miasto było kolejnym, obok Braszowa, ośrodkiem Sasów (pod nazwą Hermannstadt)  i 

protestantyzmu, ma urokliwą starówkę, nie tak rozległą jak braszowską, ale ośmielę się stwierdzić, że pięk-

niejszą. W bezpośrednim sąsiedztwie starówki znajduje się prawdziwy business district z wieżowcami i 

nowoczesnymi hotelami, co wraz z ogromną rzeszą turystów potwierdza popularność Sybinu wśród 

wszystkich, którzy odwiedzają Rumunię. Oprócz standardowego zwiedzania najstarszej części miasta, uda-

liśmy się również na spacer poza centrum, do ogrodu zoologicznego, gdzie za śmiesznie niską cenę (3 leje) 

spędziliśmy niemal całe przedpołudnie 24 lipca. W Sybinie zasmakowaliśmy również jednego z najpysz-

niejszych rumuńskich specjałów: papanași (czyt. papnaszi), bardzo słodkich, miękkich pączków, polanych 

miodem lub konfiturą. Prawdziwa bomba kaloryczna, ale jaka pyszna! Próbowaliśmy również rumuńskich 

piw – najbardziej do gustu przypadły nam nie lokalne, siedmiogrodzkie piwa, ale „zwyczajny”, bo sprzeda-

wany niemal wszędzie (także w Sf. Gheorghe) Ciuc (czyt. ciuk) również polecamy, zwłaszcza w formie 

lekkiego radlera, idealnego na gaszenie pragnienia w upalne rumuńskie dni. Wspominając o upale, warto 

zauważyć, że zarówno w Braszowie, jak i Sybinie nie męczyła nas wysoka temperatura – nie wynikało to 

ze zmiany pogody, bo ta wciąż dopisywała, ale z tego, że obie miejscowości położone są dość wysoko nad 

poziomem morza – Braszów na wys. około 600 m n. p. m., Sybin na 415 m n. p. m. 

 Ostatnim punktem naszej podróży był Bukareszt. Stolica Rumunii, jak już wcześniej wspomniano, 

wyróżnia się swoimi majestatycznymi gmaszyskami, na czele z gigantycznym gmachem parlamentu, naj-

większym w Europie, a na świecie rozmiarem ustępującym jedynie Pentagonowi (w kategorii wielkości 

gmachu). Bukareszt stał się dużym ośrodkiem miejskim dopiero w XIX wieku, ale ma starówkę, o dość 

niecodziennym kształcie – jest niemal kwadratowa, choć brak jej jednoznacznie wydzielonego rynku. Zaw-

sze jest tam żywo, muzyka gra niemal zewsząd i niemal o każdej porze dnia i nocy -– orkiestra budziła nas 

nawet o 3 nad ranem, co jest dowodem na to, że Rumuni faktycznie najlepiej odpoczywają przy głośnej 

muzyce. Godnymi odwiedzenia w stolicy Rumunii miejscami są oczywiście parlament i cały dystrykt 

mieszkalno-administracyjny wokół niego, koncentrujący się wzdłuż alei Bulevardul Unirii, jak też pałac 

królewski, z położonym naprzeciw niego gmachem biblioteki Uniwersytetu Karola I, nazwanego tak na 

cześć jednego z królów rumuńskich. Dobre wrażenie zrobiły na nas również ładne i dobrze utrzymane par-

ki miejskie. Niezbyt zachęcające w upalne dni okazało się metro, ze względu na brak klimatyzacji, choć 

wagony prezentują się całkiem nowocześnie i jeżdżą cicho. Bukareszt okazał się więc prawdziwym misz-

maszem, gdzie monumentalna zabudowa graniczy z XIX-wiecznymi kamienicami, te z biurowcami 

(których też jest trochę w centrum), a całości dopełniają postkomunistyczne plomby, jak również ogromne 
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blokowiska na obrzeżach miasta. 

 Powrót trwał cały dzień 26 lipca (piątek). Na samo lotnisko Otopeni dotarliśmy sprawnie, ale już na 

miejscu nasz samolot nieco się spóźnił, przez co w Warszawie nie wszyscy zdążyli na pociągi, na które 

mieli kupione bilety. Szczęśliwie, pomimo zapchanych pociągów i opóźnień (jeden z pociągów, którym 

jechała niemal połowa członków obozu, miał przymusowy postój w Miechowie; powodem była awaria lo-

komotywy, którą na szczęście udało się maszyniście naprawić), do wieczora wszyscy dotarli do Krakowa, 

tym samym kończąc obóz Delta Dunaju 2019…  

P.S.: dla ciekawskich i lubiących statystyki dusz: w całości obozu uczestniczyło 12 osób, w znacz-

nej większości z II roku. Wszystkie nasze podróże po Rumunii odbyliśmy autobusem, który polecamy jako 

godny zaufania środek transportu, bo niezbyt drogi, a punktualny. Znalazła potwierdzenie legenda, że aby 

„stworzyć” każdy rzeczownik po rumuńsku, należy wziąć słowo z łaciny i dodać na końcu „-ul”, czyli np. 

„aeroportul”. To niestety działa tylko w niektórych przypadkach, zwłaszcza, że dla wyrazów w rodzaju 

żeńskim częstsza jest końcówka „-ea”. Ale znając te dwie końcówki i nieco łaciny naprawdę można próbo-

wać zgadywać, jak się dana rzecz nazywa po rumuńsku… i niekiedy odnosić sukces! 

Spodziewaliście się zdjęcia parlamentu? Za duży, nie mieścił się w kadrze. 

Nie, to tylko gmach biblioteki uniwersyteckiej!  
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Grzegorz Białoń 

Litwa, Łotwa, Estonia 

 Wtorek 13-stego sierpnia. Budzę się po bar-

dziej drzemce niż śnie. Na zegarku 3:00. Szybka 

ogarka, sakwy na rower, kask, lampki i kurtka bo 

zimno mimo że sierpień. Otwieram drzwi od klatki, 

zaczyna lać, niebo rozświetlone piorunami – coś mi 

daje znać, że ten wyjazd to zły pomysł. Po dojecha-

niu 5 km na Dworzec Główny i wzięciu przymuso-

wego prysznica wyżąłem skarpety i wsiadłem w po-

ciąg do Augustowa. 

 

 Tak w dużym skrócie wyglądał początek mo-

jego pierwszego dnia wyjazdu rowerowego do Esto-

nii. W założeniu chciałem dotrzeć do Tallina i jakoś 

wrócić do Polski pociągami/autobusami. I tu się 

sprawdza powiedzenie : mierzyć siły na zamiary. 

Jak zwykle życie zweryfikowało moje plany i byłem 

zmuszony skrócić swoją trasę do Rygi. Planowałem 

przejechanie około 1000 km w 8-9 dni śpiąc 

"gdzieś" po drodze. Ale po kolei: 

 

 Pierwszego dnia owszem, wciąż byłem w Pol-

sce jak zakładałem ale jednak z 40 km z Augustowa 

do J.Wigry zmieniło się w 68 kilometrów do Kra-

snopola. Dotarłem tam po perturbacjach z szuka-

niem dobrego miejsca i wylądowałem na miejskiej 

plaży. Przywitało mnie dwóch wąsatych panów z 

brzuchami, którzy smażyli w bagażniku jakieś kieł-

baski. No cóż. Wspaniałe Podlasie! 

 

 Dzień 2: Podlasie ma bardzo dobrą infrastruk-

turę rowerową, polecam z całego serca. Ścieżka ro-

werowa aż do granicy, wszędzie krówki, pola i pofa-

lowany teren. Zmieniłem kraj na Litwę, gdzie rów-

nież to raz wspinałem się to raz zjeżdżałem z 

ogromnych wzniesień o wysokości względnej 50-60 

m. Cóż, jednak mimo kupienia mapy papierowej 

okazała się niezbyt dokładna, bo to co było linią pro-

stą na mapie okazało się krętą drogą szutrową przez 

wsie, straciłem przez to 2 h jazdy i zrobiłem 20 km 

za dużo. Tu nastąpił mój pierwszy kryzys. 120 km 

Dwie foty (G. Białoń) 
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już za mną, godzina 18:00, do Kowna jeszcze 50 

km, chciałem w tym momencie rozbić namiot gdzie-

kolwiek i mieć już spokój. Zebrałem się w sobie i 

rezygnując z dróg polnych wykorzystałem piękny 

asfalt drogi krajowej i docisnąłem do Kowna w 2 h. 

Tego dnia zrobiłem najwięcej kilometrów w moim 

życiu w ciągu dnia – 171km/12h. Jezu! Mam nadzie-

je, że wiecie jak smakuje piwo oraz obiad po takim 

wysiłku, coś wspaniałego! 

 

 Dzień 3: W skrócie: Kowno to piękne miasto z 

bogatą historią i architekturą, leży u zbiegu dwóch 

rzek: Niemenu i Willi, jest tu w miarę tanio i mają 

dobre jedzenie. Dzień spędziłem na zwiedzaniu, je-

dzeniu, piciu kawy i planowaniu powrotu do Polski. 

 

 Dzień 4: Jeden z nudniejszych dni. Teren się 

wypłaszczył. Jechałem 150 km z Kowna do Ponie-

wieża aby spać tam na polu namiotowym. Trasa wy-

glądała tak: pola, pola, pola, cpn, pola, miasto, pola, 

wieś, złapana guma :(. Co rusz mijało mnie jakieś 

auto bądź ciężarówka. Myśli krążyły jak szalone, 

przeanalizowałem wtedy chyba całe życie z racji 

braku większych rozrywek. 

 

 Dzień 5 i 6: Ryga! Trasa bardzo podobna jak 

dnia 4, ta sama droga, ten sam schemat. Jeden wypa-

dek po drodze i szybkie dotarcie do stolicy Łotwy. 

Wisła w Krakowie przy Dźwinie w Rydze to jak po-

tok, przeogromna rzeka ze wspaniałymi mostami. 

Miasto przywitało mnie imprezą na ulicy z okazji 

jakiegoś festiwalu. Woodstock 2.0. Najlepszym co 

mnie spotkało w tym mieście była para Szwajcarów, 

na oko 60-cio letnich, który podróżują na rowerach 

już od kwietnia. Jaqui jechał za pomocą roweru na-

pędzanego siłą rąk z racji lekkiej niepełnosprawno-

ści a Girardin już na normalnym rowerze. Wyruszyli 

ze swojego kraju, zahaczyli o Nordkapp i wracali 

przez Łotwę do siebie powolutku. Świetne dziadki, 

dużo czasu z nimi spędziłem. Miałem okazję opro-

wadzić ich po Krakowie we wrześniu. O Rydze jesz-

cze tyle, że warto ją zobaczyć i zwiedzić. Jeden 

dzień wystarczy spokojnie. 

 

 Dzień 7: I tu zaczyna się kombinatoryka. Jak 

dotrzeć z Rygi do Wilna? Pociągiem prawda? A jed-

nak nie do końca jest to takie łatwe. Dopiero za kilka 

lat powstanie trasa Rail Baltica łącząca Polskę, Li-

twę, Łotwę i Estonię.  Dotarłem do Wilna podjeż-

dżając pociągiem pod granicę Łotewską, którą prze-

kroczyłem rowerem, następnie w Szawlach wsia-

dłem w pociąg do stolicy robiąc łącznie 90 km rowe-

rem. W pociągu zagadała mnie Litwinka o trochę 

szalonym usposobieniu, zapytawszy jak mi się jeź-

dzi z sakwami i że zazdro. W Wilnie zwiedziłem 

tylko dworzec i hostel 

 

 Dzień 8: Ponowne wsiadanie w pociąg, podje-

chanie do miasta Alytus i już 85 km nad jezioro Duś. 

Cisza, spokój, ciepła woda i bardzo płytko. Tu nastą-

piło nieoczekiwane. Generalnie starałem ukryć się 

przy brzegu z dala od drogi, w mało uczęszczanym 
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miejscu. O 22 gdy chciałem udać się spać, podjecha-

ło jakieś auto, lekko skitrany wychylam się z namio-

tu i zagadałem gościa co się dzieje, i że się tu rozbi-

łem. Myślałem, że chcą mnie stąd wyrzucić bo to ich 

teren ale okazało się, że przyjechali sobie nurkować i 

NO PROBLEM. O 22! 

 

 Dzień 9: Tak jak prognozy mówiły. Od rana 

padało i wiało mocno. Na jeziorze sztorm. Do 10 

zelżało trochę i spakowałem manatki w oknie pogo-

dowym. Wyjechałem i po pół godziny zaczęło tak 

lać i wiać, że ledwo mogłem jechać. Parę kilome-

trów dalej uratowała mnie stacja paliw i schnąłem na 

niej 2 h uprzednio pakując w siebie dwie kawy. W 

końcu zelżało i mogłem ruszyć ku upragnionej Pol-

sce, która przywitała mnie słońcem! Ah, jak pięknie 

w tym kraju. Rozbiłem się namiotem na polu namio-

towym w Suwałkach. Trochę nietaktycznie bo mło-

dzież urządziła sobie akurat wtedy grilla, ale w za-

mian za pomoc przy rozpaleniu dostałem smaczna 

kiełbę. Pogadałem z chłopaczkami i do spania. 

 

 Dzień 10: Ostatni. Dziś już na spokojnie. 

Prysznic, jedzenie i wylegiwanie się na słońcu. 

Zwiedziłem Suwałki ze znajomą, która tu mieszka, 

zjadłem ogromne kartacze, które mnie totalnie uni-

cestwiły i o 15:40 wsiadłem w pociąg i wracałem do 

kochanego Krakowa. Szkoda, że już koniec  :( 

 Podsumowując. Przejechałem 825 km w 10 

dni. Średnio wyszło po około 100 km dziennie. 

Tempo bardzo różne. Przez cały czas towarzyszyła 

mi natura, piękne widoki, pola, łąki, urokliwe miej-

scowości, mijani ludzie i oczywiście kawa! Jedną z 

moich ulubionych rzeczy podczas jazdy jest zajeż-

dżanie na stacje paliw aby doładować się kofeiną. 

Trochę tych stacji już zwiedziłem :) Tym razem wy-

brałem się samotnie, ale wcale nie byłem sam. W 

głowie kłębiły mi się myśli i ludzie. Cały czas byłem 

w kontakcie internetowym z ludźmi w Polsce oraz z 

rodziną. Jazda samemu daje dużo swobody i nieza-

leżności, kumuluje się w Tobie energia do rozmowy, 

którą chce się wykorzystać przy każdej okazji gdy 

spotyka się kogoś na swojej trasie. Warto spróbować 

takiej podróży, bo z kim jak nie ze sobą samym spę-

dzisz najwięcej czasu? 

Jedna starczy (G. Białoń) 
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Przez teleskop, lornetkę 

Niepewna dłoń 

Lewa i prawa 

Mail z zaproszeniem wylądował w spamie 

Nieprzeczytany 

Zawiadomienie powtórne 

Proszę użyć stanowczych środków 

Pani władzo 

 

Niewyjaśnione stosunki 

Mam z jesienią 

Ciepłoczerwone wargi 

Pod nogi pocałunki liści sypie październik 

Po kłótni z nim pełnej żalu 

Pełne łez oczy ma listopad 

Wychodzę, zakładam swój płaszcz 

Białe zmarszczki płatkami sypie 

Starzeje się grudniem jesień 

Na czarnobiałym zdjęciu zęby już tylko szczerzy 

Wrzesień 

 

Głosy zza ściany 

Każdy znasz od lat 

Co powie wiesz 

I co mówi rozumiesz 

A czasem mrucząc pod nosem 

Ledwo rozpoznajesz język  

Wiersze 
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… Marko Grochovič to chorwacki aktywista miejski 

… Grzegorza można spytać 

… Kołobrzeg jest Koło Brzegu (trójmiejski żart) 

… Wacek jest wagi państwowej 

… pod Tarnowem są Bory Tuchowskie 

… Skowron miał topografię komputerową mózgu 

… Marta Żmudź-Trzebiatowska 

… Geologia ma więcej miejsc parkingowych niż studentów 

… Wielbłądy to konie z lumbago 

… pociąg do grubych ludzi to fatysz 

… w Poznaniu truje benzo-a-pyren 

… Patalia Molak 

… rejestracja PGN oznacza Pojezierze Gnieźnieńskie 

… Północną Syberię można dopingować 

… ulubiona przekąska gleboznawcy zawiera humus 

… popularna południowomałopolska przekąska to pienini 

… powstanie cygańskiego osiedla oreogeneza 

… Przemo jest zarażony wirusem GIS 

… po jednej Kardynał na każdym kontynencie 

 

Nieprawda, że... 



Miejsce na notatki dla tych, co nie notują :-* 
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Potrzebuje Ciebie! 

Zgłoś się do Redakcji  i zastąp Emerytów! 

Źródło: Globusik 4/2013 (107) 
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