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Wstępniak 

Dzień dobry!  

 Mówią, że Globusik na wigilijnym stole w refekta-
rzu w rankingu tradycji dorównuje sianku pod obrusem. 
Że bez niego to zupełnie żadna kolęda nie zostanie wy-
śpiewana, żaden opłatek się nie złamie. Że właśnie wigi-
lia to ostatecznie ostateczny ze wszystkich ostatecznych 
terminów, a jednocześnie ten najwłaściwszy. Kochani, 
już czas zakończyć ten radosny adwent oczekiwania na 
kolejny numer. Zatem świętujmy, bo PRZYSZEDŁ! 
A prezentuje się on następująco: Damian Krzyczman 
cicho wspomni o tym, jak zorganizował Mistrzostwa 
Świata w speedrowerze. Szczerze zakochany w swojej 
okolicy Maciej podzieli się refleksjami o Pojezierzu Gnieź-
nieńskim. Wrócimy na chwilę na peryferia, czy to hydro-
logicznie, czy po to, by zbadać transport. Trochę słodko-
ści, trochę swawoli… 

 Zimno wszędzie… Wszędzie poza Kołem. Tutaj to dopie-
ro się dzieje!  Przeczytajcie koniecznie co też siedzi w 
głowie naszemu panu prezesowi! Nowy zarząd na stano-
wiskach, rękawy zakasane, startują. Redakcja Globusika 
także się odradza (Nasz feniks Janek przedstawi się kilka 
stron dalej). 

Z życzeniami błogosławionego czasu świąt, 
Asia :-* 

Strona   Co? 

1.      Okładka 

2.      Właśnie na nią patrzysz 

3. Jak będzie z transportem zbiorowym?  

- o ankietowaniu 

4. ,,Uczyńmy Koło wielkim znowu!‘’ 

- wywiad z prezesem KGUJ 

7.       Kołowe ciacho 

8.       Otrząśnij się w końcu! 

10.     Krótka rzecz o Pojezierzu  Gnieźnieńskim 

11.     Bal geografów 

12. Mistrzostwa Świata w speedrowerze 

15.     HB(O)  

18. Kąt  wpisany w koło 
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To już było…  

 18-20.10.  VII Ogólnopolska Konferencja 

    Naukowa Młodych Badaczy 

 25-27.10.  42. Ogólnopolski Zjazd Kół           

    Naukowych Geografów 

 8-10.11.  Otrzęsiny 

 13.11.       Pierwsze slajdowisko  

   u geografów 

 14-15.11.  Kongres Polityki Miejskiej 

 22.11.       Bal Geografów 

 3.12.         Kołowe ciacho 

 5.12.         Walne Zwyczajne 

 10.12.       Dyskusja moderowana  

   Kinomaniaków KGUJ 

 11.12.       Drugie slajdowisko u geografów 

To nas czeka…  

 18.12. Wigilia kołowa 

     Wie ktoś kiedy Dętki? 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

Ludzie żyjący na planetach skur-

czonych do trzech wiosek, gdzie każde 

podwórko jest państwem.  Rzadko mają 

okazję wymienić myśli w innym kontek-

ście niż bezpośrednie przetrwanie. Teraz 

jesteś wnukiem, który nie przyjeżdża, 

sąsiadką, która już nie siada na ławeczce 

pod domem. Grasz w piłkę i grasz muzy-

kę. O ósmej jest autobus do Tomaszowa. 

Z grzeczności dodajesz kilka pytań, na 

tematy, które Cię nie interesują. Ale teraz 

jesteś poza czasem. Jest teraz i trzydzie-

ści lat temu. Ona czy on mają tak zaw-

sze. W ich życie wlano trzydzieści lat,     

a trzeba je rozsmarować na osiemdziesiąt 

pięć. Mówisz jednak w końcu do widze-

nia. Drzwi się zamykają. Maciej odpala 

auto. Jak może Ci tyle zajmować jedna 

ankieta? 

Sierpniowe ankiety dotyczące 

transportu zbiorowego na obszarach pe-

ryferyjnych były dla mnie czasem inten-

sywnym emocjonalnie. Wbijające się go-

dzina po godzinie wrażenie wymierania, 

odchodzenia świata wschodniego pogra-

nicza było bardzo silne. Nowiutkie, rów-

ne drogi do wsi, w których nie ma mło-

dych ludzi. Wyremontowane świetlice 

porastające trawą. Próba ocalenia tego, 

co wie że musi się skończyć. Może po-

czucie beznadziei było powodowane go-

dzinami wywiadów  i zaniżonym udzia-

łem ludzi pracujących, ale trudno mi 

uznać to za prawdziwą wersję. Uważam, 

że widziałem świat, który mówiłby nam 

do widzenia, ale nie ma sił pokazać nam 

się na oczy by o tym powiedzieć. 

Jak będzie z transportem 

zbiorowym?  

 Zawsze wygląda to tak samo. Stoi            

w drzwiach, właściwie to tylko warunkowo 

chce z tobą rozmawiać. Ale nie pytając o nic 

spoza kartki, o rzeczy mechaniczne, surowe, 

suche i zimne dostajesz wkrótce wciąż więcej   

i więcej odpowiedzi. Lekko wilgotnych, cie-

pławych odpowiedzi. Na pytania, które ktoś 

powinien zadawać, ale na pewno nie Ty.          

O szóstej można pojechać do Białegostoku. Po 

siedmiu minutach rozmowa z tobą jest jedną    

z najgłębszych prowadzonych w tym roku.  



pokój. Ci sami detektywi mówią też, że 

przyczyny nieobecności były niezależne 

od Ciebie. Nie znamy ubiegłorocznego 

planu w jakim dojrzewała Twoja decyzja 

o podjęciu prezesury. Gdybyś więc ze-

chciał porównać planowane postulaty na 

rok poprzedni, a ten. Czy jest coś co zmie-

niło się na przykład za sprawą przypływu 

studenckiego doświadczenia lub obserwa-

cji?  

M.R.: Co to była za ,,Afera Popcornowa”! 

W dzień Zebrania Walnego miałem ostatnią 

zmianę w pracy. Pracowałem jako barman w 

Cinema City. Kiedyś to było! Zmiana ta cał-

kowicie kolidowała z zebraniem i żaden 

współpracownik nie chciał na nią zamiast 

mnie przyjść. Nie było to zbyt miłe, nie-

mniej obowiązek obowiązkiem.  

Myślę, że dobrze się stało. Miałem dodatko-

wy rok. Mogłem wiele zaobserwować, zau-

ważyć to co dzisiaj należałoby naprawić, od-

świeżyć, zmienić. Widzę, że Koło nie jest 

stricte naukowe, tego typu wydarzeń dzieje 

się niewiele. Jeszcze rok temu tego nie wi-

działem, chociaż już wtedy miałem pewne 

projekty z tyłu głowy. W minionym roku 

zauważyłem jak bardzo ta potrzeba jest palą-

ca. Nie uważam integracji za mniej ważną, 

ale uważam, że jest na wystarczającym po-

ziomie. Czas zająć się tym, czego brakuje. 

Przeczytałem kronikę KGUJ. Koło kiedyś 

prowadziło przedmioty, lekcje dla studen-

tów. Teraz to chyba przekracza nasze możli-

wości, ale uważam że jesteśmy w stanie po-

wrócić do wspólnej nauki.. 

 

J.H.: Doskonale pamiętam samopomoc 

GISową, organizowaną kiedy byliśmy na 

pierwszym roku. To było coś, co mnie oso-

biście do koła przyprowadziło  

 

M.R.: Szkoda, że uległa zagładzie. Akurat 

te osoby, które wtedy specjalizowały się w 

GIS zakończyły już studia. Trzeba znaleźć 

kogoś wśród nas, kto będzie w stanie ich za-

stąpić.  
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,,Uczyńmy Koło wielkim znowu!” 

Wywiad z prezesem KGUJ      

Mateuszem Rajczykiem 

 

Joanna Hałys: 10 dni po Walnym Zebra-

niu, 10 dni na stanowisku prezesa. Jak się 

miewasz, jakie są Twoje pierwsze wraże-

nia?  

Mateusz Rajczyk: Czuję że spoczywa na 

mnie odpowiedzialność, co jest dla mnie 

ogromną radością. Jako prezes mogę kształto-

wać działalność koła, które osobiście jest dla 

mnie bardzo ważne. Zawsze chciałem robić 

coś dla innych, widzę w tym ku temu drogę.  

J.H.: Być może nie każdy wie, ale kołowi 

detektywi doszli do wiedzy, że planowałeś 

objąć rządy już w poprzednim roku. Twoje 

niepojawienie się na zebraniu walnym 

wzbudziło wówczas delikatnie mówiąc nie-

+500 do prestiżu 
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J.H.: Zatem plan wielkiego koła dorasta już 

od roku i wciąż się doskonali?   

 

M.R.: Jak najbardziej. Przychodzi wiele po-

mysłów. Na przykład przy okazji ostatniego spo-

tkania zarządu - Wszyscy zgodnie przytakneli-

śmy, że w funkcjonowaniu grupy istotna jest za-

równo zabawa, jak i nauka. Chcielibyśmy też 

promować koło na zewnątrz, przez organizację 

serii ,,Slajdowiska u geografów”. Stanowiłoby to 

reklamę dla Instytutu, nawet jeśli nie jest nam 

potrzebna. Warto mieć okazję do dobrych roz-

mów z dobrymi ludźmi, w których możemy wy-

mieniać się doświadczeniem spełnionych marzeń        

i wiedzy. Tydzień temu prelegenci opowiadali 

nam o wyprawie do Azji, wielu z nas o niej ma-

rzy. Zatem wzajemna motywacja jest potrzebna 

każdemu.  

 

J.H.: Jak zatem brzmi konkretny plan działa-

nia? Które z planowanych działań bierzecie 

sobie za sztandarowe? Slajdowiska, obozy, 

nauka? 

 

M.R.: Jestem ogromnym zwolennikiem obo-

zów. Są kapitalną metodą wprowadzania wiedzy. 

Delta Dunaju obala teorię jeżdżenia na obozy 

żeby ,,balować za hajs z RKNu”. Jak pokazuje 

doświadczenie, jesteśmy w stanie pojechać, zro-

bić badania i po powrocie realizować projekt na 

miejscu. Chciałbym, żeby stało się to regułą. 

 

J.H.: Jak wspomniałeś, odbyło się już pierw-

sze zebranie zarządu. Jak wam się współpra-

cuje? Czy wciąż króluje ambicja  i nić porozu-

mienia? A może jakieś różnice zdań? Czy ma-

cie jakiś podział obowiązków, czy może każdy 

odpowiada za wszystko?  

 

M.R.: Współpraca układa się dobrze, zoba-

czymy jak będzie dalej. Generalnie ambicja pro-

jektów naukowych wiąże się ze sporym nakła-

dem pracy. Cieszymy się z kołowiczów, którzy 

działają naukowo. Ogromną naszą radością jest 

Maciej Bryndza. Myślę że mamy też wiele in-

nych jednostek na których można się oprzeć. 

Clue mojej koncepcji - wyjdźmy z naszej strefy 

komfortu, przebudźmy się i znajdźmy w so-

bie jeszcze więcej zapału. Zaangażujmy się w 

działania wspólne. Podejmijmy współpracę 

ze sobą i z pracownikami naukowymi, którzy 

przecież są przychylni i służą pomocą       i 

doświadczeniem. W nich także widzę opar-

cie. Najlepszym tego przykładem jest nasza 

wspólna praca przy opracowywaniu wyni-

ków obozu Delta Dunaju.  

Wracając do pytania: w zarządzie podział ob-

owiązków jest, nie jest jednak stricte stały. 

Korzystając z tego, że jest wśród nas 7 osób, 

doraźnie możemy dzielić między sobą obo-

wiązki. Koordynacja jest świetna, radzimy 

sobie świetnie z dotychczasowymi zadania-

mi, serio. Teraz intensywnie przygotowuje-

my się do Wigilii, każdy daje coś od siebie. 

 

J.H.: Otwarte zebrania zarządu nie cieszą 

się chyba zbyt dużą popularnością wśród 

kołowiczów, a komunikaty wystawiane na 

facebookowej grupie nie zawsze do każde-

go docierają. Czy zatem, aby nad kołem 

nie zapanowała ciemność niewiedzy, pla-

nowane jest wysyłanie sprawozdań z ze-

brań wzorem lat poprzednich? Jak często 

można spodziewać się #KGUJinfo?  

 

M.R.: Dosłowne sprawozdanie z zebrania 

byłoby dosyć długie, zawierałoby opis całej 

dyskusji, to nudne. Można natomiast na stro-

nie kguj informować o najważniejszych po-

stulatach. Prozaiczne sprawy - w stylu gdzie 

postawić wieszak pominiemy, spróbujemy 

zrobić coś w stylu streszczenia. Ostatnie ze-

branie krążyło głównie wokół wigilii, i 

wstępnych planów na przyszły rok. 

 

J.H.: W Twoim haśle wyborczym pojawia 

się stwierdzenie ,,znowu”. Który okres 

trwania koła jest tym, do którego tęsknisz i 

co szczególnego, czego nie ma teraz,  koło 

wówczas posiadało?  
 
M.R.: Mimo krótkiego stażu w kole widzę, 

że Koło przez te 3 lata nie przeszło jakiejś 
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szalenie wielkiej przemiany. Wspomniana 

wcześniej kronika zrobiła jednak na mnie wra-

żenie. Podział na sekcje, kursy, 170 członków. 

Teraz przy specjalizacji nauki nie jest już to naj-

prostszym, jednak w dalszej perspektywie moż-

na do tego nawiązać. 

 

J.H.: Wśród Twoich postulatów jest aktuali-

zacja form tradycji. Czy zapowiada się gwał-

towna rewolucja, czy raczej delikatna prze-

miana? W których wydarzeniach?  

 

M.R.: Raczej delikatna przemiana. Tradycje 

są niespotykane, nie ma sensu ich zmieniać zu-

pełnie. Chodzi natomiast o aktualizację. Dętki. 

Zamierzamy pomyśleć o innym miejscu. Zmia-

ny są drobne, acz nie mniej ważne. Miejsce dę-

tek ograniczy liczbę przypadkowych osób, a po-

zwoli nam się mocniej zintegrować. I wracając 

do slajdowisk - chciałbym, aby te slajdowiska 

były przyciągnięciem, punktem wspólnym 

dla ,,starych kołowiczów”, obecnych i zupełnie 

nowych, może niezdecydowanych osób, niech 

przychodzą i się inspirują! 

 

J.H.: Przyciąganie nowych osób jest bardzo 

ważne, rzeczywiście. Oczywiście, najbardziej 

obiecującym miesiącem jest tutaj październik 

ze względu na nowych studentów. Niemniej 

jednak, działamy przez okrągły rok. Oprócz 

slajdowisk, może jakiś filmik promujący to 

co robimy, żeby było widać, że warto wstąpić 

do 1.03? 

 
M.R.: Do tej pory prowadziliśmy słowną re-

klamę koła. Zauważyliśmy uprzedzenia. Jak 

wspomniałem na walnym, zarzucono nam her-

metyczność. Da się jednak do niej wejść, jak 

widzimy fakt mojego, czy twojego bycia. Nie 

dla każdego sama koncepcja koła nie jest atrak-

cyjna. Tematem następnego zarządu, na który 

nawiasem mówiąc serdecznie zapraszamy - bę-

dzie tematyka materiałów promocyjnych. Jak 

zauważyłaś, najbardziej kluczowy jest paździer-

nik, chcemy powtarzać adapciakowy sukces. 

Niech także bieżąca działalność będzie atrakcyj-

na, ale to już zależy nie tylko ode mnie. To zale-

ży od każdego z nas i naszego zaangażowania. 

Arku, wróć do nas. 

 
J.H.: Co z porządkiem w kole? Jest to 

nasze ,,dobro wspólne”. Czy zamierzamy 

powrócić do konkursu na zmywanie 

kubków, czy może jakaś nowa inicjatywa 

formy regularnego utrzymywania po-

rządku?   

 

M.R.: Konkurs wróci wkrótce. 

 

J.H.: Z jakąś nową formułą? 

 

M.R.: Nie zdradzam szczegółów,  jednak i 

tu aktualizacja byłaby wskazana. 

W sobotę wysprzątaliśmy pokój Koła, wi-

dzimy jak wiele mamy jeszcze do zrobie-

nia.  

Odkrywamy skarby koła, mam nadzieję 

jeszcze nie raz. 

 

J.H.: Czy jest coś, co chciałbyś przeka-

zać/dopowiedzieć kołowiczom? 

 

M.R.: Wszystkim kołowiczom chciałbym 

życzyć wytrwałości w podjętych wyzwa-

niach, podejmowania tychże wyzwań i że-

by zawsze podążali obraną przez siebie 

drogą, i aby ta droga często przebiegała 

przez Koło Geografów. 

 
J.H. Zadanie jakiego się podjąłeś nie na-

leży do najłatwiejszych 

 

M.R.: Liczymy zatem na pomoc! 

Księciuniu 
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Kołowe ciacho 

 Jak co roku, na początku grudnia,        w 

tygodniu Walnego Zebrania KGUJ odbywa się 

wydarzenie wyczekiwane przez wszystkich 

wielbicieli słodyczy i nie tylko. Kołowe Cia-

cho. W tym roku swoją obecnością zaszczyciło 

nas 8 cukierników - każdy przybył z ciastem, 

czy tortem. Władcy piekarników zaprezentowa-

li swoje wypieki korzystając z dóbr różnych 

działów geografii fizycznej, począwszy od geo-

grafii gleb, przez geomorfologię, hydrologię, 

meteorologię, aż po geologię. W skład jury we-

szli: Dorota Waluś – ex, a wtedy obecna Prezes 

KGUJ, Przemysław Powroźnik, czyli człowiek, 

który po studiowaniu geografii znalazł pracę, 

oraz Patryk Wacławczyk, doktorant, supersma-

kosz, posiadający największą ilość kubków 

smakowych na naszym wydziale.  

Po obrzędzie krojenia największego ciasta 

(Warstwy Gleby), najpierw jury, a następnie 

widownia przystąpiła do konsumpcji wypie-

ków. Po trwającym kilkadziesiąt minut rytuale, 

podczas którego większość osób zgromadzo-

nych w pokoju KGUJ gratisowo zapełniło swo-

je żołądki, komisja oceniająca udała się na pod-

liczenie głosów.  Przedstawiciele komisji mieli 

do dyspozycji pięć czynników składowych, któ-

re działały na finalną ocenę ciasta: wygląd, za-

pach, smak, kreatywność-oryginalność-

geograficzność oraz konsystencję. Każdy czyn-

nik musiał zostać oceniony w skali 1-5, a final-

ne sumy oceniających miały wyłonić zwy-

cięzcę oraz podium. Oczywiście, jak przysta-

ło na takie show, swój głos miała również pu-

bliczność, która mogła oddać głos tylko na 

jedno, wybrane przez siebie ciasto. Tajne gło-

sowanie zostało przeprowadzone w trakcie 

narady komisji oceniającej. Również w trak-

cie jej trwania, do zabawiania publiczności 

został wynajęty Mateusz Rajczyk, który pod-

jął się wyzwania zjedzenia obszernego kawał-

ka ciasta nr. 5, czyli Fale Dunaju w czasie 

dwóch minut. Niestety, Mateuszowi zabrakło 

kilka sekund, jednak jego starania  i tak zosta-

ły nagrodzone. Po wielu minutach niecierpli-

wego oczekiwania na wyniki, wyłonili się 

oni, wspaniała trójka jury, wprowadzona 

przepiękną piosenką „Krąg Życia” z Króla 

Lwa. Nie owijając w bawełnę przeszli do 

ogłoszenia wyników, a przedstawiały się one 

tak: 

Ale będzie jedzone ... 

Nagroda publiczności:  

Gabriela i Maciej Siwka, -„Mgła nad Pro-

wansją” 

III: Gabriela i Maciej Siwka -„Mgła nad 

Prowansją” 

II: Katarzyna Płonka - „Rodzina wulka-

nów w tajdze… przyprószone śniegiem” 

I: Anna Rudnik-„Warstwy Gleby” 

 

Pełna lista ciast: 

„Fala Dunaju” 

„Granit z Granatami” 

„Kaldera Św. Heleny” 

„Malinowy Klif” 

„Mgła nad Prowansją” 

„Rodzina wulkanów w tajdze… przypró-

szone śniegiem” 

„Terra Rosa” 

„Warstwy Gleby” 

 

 

Maciej Łagos aka dzagos 



Otrząśnij się w końcu! 

Już dotarcie na otrzęsiny było wyzwaniem. 

Do Paweli Wielkiej (swoją drogą nie takiej 

wielkiej, bo tylko ma tylko o 100 mieszkań-

ców więcej od Paweli Małej) dojechaliśmy 

pociągiem, lecz stamtąd trzeba się jeszcze by-

ło przedrzeć przez góry i lasy do chat-

ki.  Wchodzenie po zmroku pod górę z pro-

wiantem na cały weekend nie jest najłatwiej-

sze, a gdy zaczyna się błoto i wokół szczekają 

psy, to w ogóle robi się śmiesznie. 

Ale udało się, dotarliśmy, znowu zwycięstwo, 

znowu nie my! c: ..przypuszczalnie jako jedni 

z ostatnich, bo chatka już tętniła życiem, ale 

zawsze to jakiś sukces. Rozłożyliśmy się        

z rzeczami w sypialni i czym prędzej dołą-

czyliśmy do imprezy. Choć niektórzy odpadli 

wcześniej, a inni powinni byli odpaść, ale 

bardzo się przed tym opierali, to integracja 

była bardzo udana… do tego stopnia, że nie-

którym jeszcze rano byli na rauszu, a kaca 

dostawały popołudniu. 

Poranek był powolny i długi. Upłynął na ro-

bieniu śniadania, gadaniu z ludźmi i kotem,     

i strzelaniu do puszek z wiatrówki. A lodowa-

ty prysznic też był ciekawym doświadcze-

niem. 

Około południa udało nam się zorgani-

zować ekipę i wyruszyć na wyprawę 

do lasu. Nie ustalaliśmy żadnego kon-

kretnego celu, szliśmy bez celu, rozma-

wiając i zachwycając się widokami 

prześlizgujących się po pagórkach 

mgieł i kolorowego jesiennego lasu. 

Było już ciemno, kiedy wspólnie całym 

kołem wyruszyliśmy w głąb lasu po 

drewno na ognisko. Tylko kilka osób    

z nas wszystkich miało jakieś sensow-

ne latarki, a błoto było potężne. Okaza-

ło się, że idziemy tą samą trasą, którą 

pokonaliśmy za dnia. Fakt ten jednak 

nie ułatwiał nam zbytnio zadania. Było 

ciężko, ale udało się wrócić pod chat-

kę. Co więcej, obyło się prawie bez 

ofiar - tylko 1 osoba poważnie zanur-

kowała w kałuży. 

I w końcu nastał wyczekiwany czas 

otrząsania. Podzieliliśmy się na 3 gru-

py i wyruszyliśmy w nieznane. Pierw-

szym wyzwaniem było odnalezienie 

Pana Kurczaka (Hermana) w zrujnowa-

nej chatce. Co ciekawe, przeszukali-

śmy ją i nigdzie go nie było.. okazało 

się, że jeszcze nie został w ogóle pod-

rzucony po poprzedniej drużynie. Z ko-

lei, kiedy już znalazł się w chatce, to 

zobaczyliśmy go od razu. 

Dalej wędrowaliśmy dzielnie na szczyt 

góry. Na wierchu zstąpił na nas z drze-

wa poroniański baca (propsy za efekty 

Poroniański baco, gdzie się ukrywasz? 
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Otrzęsinowa chatka 



Dresy z Katowic 

Następnie mieliśmy do wyboru 2 ścieżki: 

'na gwiazdy' oraz do następnego zadania. 

Ambitnie wybraliśmy ciemną i błotnistą 

ścieżkę 'na gwiazdy', to nie mogło się do-

brze skończyć.. i nie skończyło, po chwili 

poślizgnąłem się i wpadłem do tego błota   

i tyle to było z oglądania gwiazd. 

W końcu dotarliśmy do wyroczni podwój-

nie śródlądowych. One już nie zstępowały 

na nas znikąd, a stały w polu i powtarzały 

swoją wróżbę, która była pytaniem o pań-

stwa podwójnie śródlądowe. Nasza grupa 

również i na to od razu odpowiedziała po-

prawnie, więc za ich przyzwoleniem wyru-

szyliśmy do ostatniego wyzwania. 

Mieliśmy odnaleźć 'ambrozję'. No i logicz-

nie założyliśmy, że chodzi o alkohol i dłu-

go szukaliśmy butelki, której jednak ni-

gdzie nie było. W końcu, widząc jak się 

męczymy, nasz przewodnik zaczął nas na-

kierowywać na cel starą indiańską metodą 

ciepło-zimno. I wtedy właśnie odnaleźli-

śmy kartonik soczku ze słomką.. i naresz-

cie mogliśmy dołączyć do pierwszej grupy 

do rytualnego kręgu. 

W międzyczasie, gdy czekaliśmy na ostat-

nią grupę, złe moce przywołały deszcz aże-

by nam przeszkodzić. 

To nam jednak nie przeszkodziło i dopełnili-

śmy rytuału otrząsania. Zostaliśmy 

ochrzczeni swoimi imionami, tylko że od 

tyłu, i napojeni winem. Naj jestem, miło mi. 

Po uroczystości wróciliśmy pod chatkę cele-

brować dalej, tym razem już jako pełno-

prawni członkowie koła. Ze względu na nie-

sprzyjające warunki deszczowe ognisko nie-

stety nie mogło się odbyć, a całość imprezy 

przeniosła się do salonu. Nie odebrało nam 

to jednak entuzjazmu. Piosenki grane na gi-

tarze, gry i wspaniałe towarzystwo do późna 

nie pozwalały nam zasnąć. 

Niedziela była powolna, szara i mglista. Od 

samego rana ludzie rozjeżdżali się do do-

mów, a nam się nie spieszyło. Pociąg mieli-

śmy dopiero późno popołudniu, więc spo-

kojnie zjedliśmy tosty na śniadanie, później 

jeszcze jakąś zupkę chińską na obiad, aż w 

pewnym momencie w chatce została tylko 

nasza grupka. Siedzieliśmy jeszcze przez 

dłuższy czas w 'sypialni', bijąc się... Tzn. 

grając w prawo dżungli .  

Nie byliśmy jednak zbyt entuzjastyczni - 

gdy mieliśmy wychodzić, a na zewnątrz pa-

dał deszcz ze śniegiem. A nas czekała jesz-

cze długa przeprawa przez błota, góry, lasy, 

doły itede, aż do Paweli Wielkiej, a następ-

nie dalej do sąsiedniej wsi, skąd dopiero 

mieliśmy pociąg. No cóż, za to przynajmniej 

pierwszy śnieg tej jesieni mogliśmy odha-

czyć i całkiem ładne zdjęcia porobić. Pociąg 

dojechał na czas, mieliśmy cały przedział 

dla siebie, mogliśmy trochę się osuszyć i po-

gadać. Ale to  oczywiście jeszcze nie koniec 

przygód, bo po drodze do Krakowa zdążyli-

śmy jeszcze zwiedzić rynek w Katowicach    

i Śląski sklepik z pamiątkami. Powstało tam 

wiele memicznych fotografii, jednak ta naj-

bardziej charakterystyczna - 'Dresy z Kato-

wic' powstała już w pociągu do Krakowa      

i była zarazem momentem oficjalnego za-

wiązania się naszego teamu. 

       Jan Łojas 
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Krótka rzecz o Pojezierzu Gnieźnieńskim 

 Solon i in. 2018 – ta pozycja jest coraz 

częściej cytowana i cytowana. I będzie co-

raz częściej. I pewnie to dobrze, że nowa 

regionalizacja powstała. Jednak coraz wię-

cej osób zauważa pewne nieścisłości, nie-

dociągnięcia, niektórzy ośmielają się użyć 

słów błędy patrząc na podział gór i pogórzy 

polskich. Nikt w Krakowie nie skupił się na 

tragedii swojego starszego, stolicowego 

brata, na tragedii Gniezna. Ale o co chodzi? 

A ja już wyjaśniam! 

Otóż moja mała ojczyzna – Pojezierze 

Gnieźnieńskie (lub też Wysoczyzna Gnieź-

nieńska) to mezoregion, który szczycił się, 

między innymi, tym że największe jezioro 

na jego obszarze to Gopło, które przez wie-

ki oblekło się setkami legend. Najwyższym 

punktem Naszego Pojezierza był Wał Wy-

dartowski – wzniesienie polodowcowe nie-

daleko miejscowości Duszno z kulminacją 

na 167 m n.p.m. na szczycie którego Niem-

cy postawili 70 metrową wieżę obserwacyj-

ną. Wieża ta jednak z biegiem lat była za-

stępowana coraz niższymi i na 13 metrach 

stanęło. Zabrane zostało nawet Jezioro Po-

pielewskie – najgłębsze jezioro w całej 

Wielkopolsce (a granica pojezierzy wyty-

czona została jego brzegami, to już przty-

czek w nos uważam). 

Ale o co chodzi z tymi trzema miejscami? 

Otóż po 2018 roku – ani Duszno, ani Wał 

Wydartowski, ani Jezioro Popielewskie, ani 

tym bardziej Jezioro Gopło nie leżą na Po-

jezierzu Gnieźnieńskim, tylko na wydzielo-

nym Pojezierzu Żnińsko-Mogileńskim. I 

teraz w drugim pojezierzu jest OK! Mają 

nowe największe i najgłębsze jeziora, mają 

i najwyższy punkt. A co jak w Gnieźnie i 

okolicach nieświadomi ludzie stracili sens 

życia? 

Czy uważam więc by podział Pojezierza 

Gnieźnieńskiego na dwa był na niestosow-

ny? Nie, moim zdaniem jest on dobry, bo 

teraz oba pojezierza mają jednorodny 

kształt (Pojezierze Gnieźnieńskie było 

„zbite” na północ od Gniezna i rozlewało 

się na północny i południowy wschód. Wła-

śnie ta wschodnia część została brutalnie 

„odcięta”, ale teraz są dwa pojezierza – przy-

najmniej nazwy są bardziej intuicyjne. Zde-

cydowanie największym plusem jest to, że 

dla ludzi ciekawych świata, dla naukowców i 

odkrywców powstało wiele „naj” do odkry-

cia. Tak więc geodeci, geografowie, karto-

grafowie Polski wzywam was! Wyznaczcie, 

znajdźcie największe jezioro Pojezierza 

Gnieźnieńskiego w nowej odsłonie. Kto wie, 

może się teraz okaże, że jednak pływałem w 

najgłębszym jeziorze Pojezierza Gnieźnień-

skiego. Ale najistotniejsze jest wyznaczenie 

najwyższego punktu. No bo skoro będzie no-

wo wyznaczony, to i niezdobyty. Czas więc 

będzie na pierwsze wejście... latem, zimą, 

bez tlenu itp. To Wielkopolska, więc na naj-

wyższy szczyt pewnie można wjechać samo-

chodem, albo ciągnikiem bo to pewnie śro-

dek pola. 

Ludu geograficzny, ludu południowy wyraź 

współczucie i zrozumienie dla biedaka, któ-

remu zabrali najwyższy punkt w regionie... 

który jest 20 metrów niżej niż najniższy 

punkt w Krakowie. 

Maciej Skibka 
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 Bal geografów  

Poproszę dokładeczkę 

Red Hot Arek Peppers Co jest bardziej czerwone?  

Sukienka, czy policzki Damiana? 

Kiedy rozliczyłeś bal jako delegację Married zone 

Trzeba po prostu pytać, a nie czaić się z kwiatami 
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Mistrzostwa Świata w speedrowerze 2019 

… czyli spotkanie pasjonatów z całego 

świata z udziałem Australii 

Na początku przedstawię w skrócie 

czym jest speedrower, gdyż nie dla wszyst-

kich ten sport jest znany. Speedrower (ang. 

cycle speedway) to najprościej rzecz ujmu-

jąc żużel na rowerach. Nawet angielska na-

zwa podana wcześniej w nawiasie sugeruje, 

że sport ten to rower oraz żużel. I tak rze-

czywiście jest, gdyż w speedrowerze znaj-

dziemy żużlowe zasady rywalizacji, sche-

mat rozgrywania wyścigów żużlowych, typy 

zawodów      i wiele innych podobieństw.  

 

A jak to wygląda w praktyce? Są róż-

ne turnieje speedrowerowe - indywidualne, 

parowe, drużynowe. Każdy z turniejów 

składa się z wyścigów (biegów), które w 

każdym    z    turniejów wyglądają tak samo. 

W pojedynczym wyścigu (biegu) startuje 4 

zawodników, którzy ścigają się 4 okrążenia. 

Pierwszy na mecie dostaje 4 punkty, drugi 

3, trzeci 2, czwarty 1, istnieje również moż-

liwość nie zdobycia żadnego punktu. Dzieje 

się tak gdy zawodnik nie ukończy wyścigu  

z różnych powodów np. upadek, defekt ro-

weru itp. Ważne jest także to, że na speedro-

werze nie można ścigać się jakimkolwiek 

rowerem, gdyż Międzynarodowa Federacja 

Speedrowera określa parametry jakie musi 

spełnić sprzęt dopuszczony do zawodów. 

Nie wchodząc w techniczne szczegóły, naj-

ważniejsze jest to, iż taki rower nie może mieć 

hamulców, przerzutek i musi mieć kierownicę 

wygiętą do wewnątrz. Ponadto, określone są 

także międzynarodowe standardy dotyczące 

obiektów, na jakich mogą odbywać się oficjal-

ne rozgrywki. Licencjonowany tor speedrowe-

rowy musi być owalem pokrytym łatwo zespa-

lającym się kruszywem o frakcji do 4 mm (np. 

mączka ceglana, sjenit, dolomit),     a jego dłu-

gość musi wynosić od 60 do 80  metrów (dla 

porównania tory żużlowe mają od 300 do 400 

m. długości). Wymagana jest także utwardzona 

powierzchnia do startu (np. kostka brukowa, 

beton). Za wszystkie rozgrywki międzynarodo-

we odpowiada Międzynarodowa Federacja 

Speedrowera  (ICSF – International Cycle Spe-

edway Federation).  

W Polsce rozgrywki w ryzach trzyma 

Polska Federacja Klubów Speedrowerowych 

(PFKS). Aktualnie oficjalne rozgrywki spee-

drowerowe na profesjonalnych licencjonowa-

nych torach speedrowerowych są organizowa-

ne w Wielkiej Brytanii, Australii i Polsce. Pro-

fesjonalne tory i zawodników na specjalistycz-

nych rowerach można także ujrzeć w Irlandii i 

od niedawna w Stanach Zjednoczonych. Polska 

federacja organizuje zawody na szczeblu ogól-

nopolskim oraz okręgowym (okręg północny, 

zachodni, południowy) w różnych kategoriach 

wiekowych oraz w różnym systemie – indywi-

dualnym, parowym, drużynowym. W Polsce 

istnieje także dwustopniowa ogólnopolska liga. 

Zawody rangi międzynarodowej – Mistrzostwa 

Europy i Mistrzostwa Świata są nadzorowane 

przez międzynarodową federację. I właśnie do 

Mistrzostw Świata, a dokładniej tych zorgani-

zowanych w tym roku w Polsce, będę odnosił 

się w dalszej części artykułu.  

Tegoroczne MŚ zgodnie z kalendarzem 

międzynarodowej federacji odbyły się na prze-

łomie lipca i sierpnia na polskich torach spee-

drowerowych. Warto tutaj wspomnieć, że za-

wody o tytuł Mistrza Świata w speedrowerze 

Speedrowerzyści czekający na start 
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(drużynowo,        w parach oraz indywidual-

nie) odbywają się cyklicznie – co 2 lub 3 lata 

począwszy od 1981 roku (chociaż pierwsze 

medale MŚ rozdano już w 1958r.). Do roku 

2019 odbyły się 22 takie wydarzenia, z czego 

10 razy rywalizowano w Australii, 7 razy      

w Anglii, raz w USA, Holandii i Szkocji,   i 

tylko 2 razy w Polsce – w 1999 r. w Rawiczu 

i w 2007 w Częstochowie. W tym roku w Pol-

sce zmieniono nieco reguły organizacyjne i 

nie zorganizowano wszystkich turniejów w 

jednym miejscu, ale rozłożono je na kilka 

miejscowości. Na początku zawodnicy gościli 

południe Polski startując na torach w Święto-

chłowicach, Kaletach i Poczesnej. Później 

rozgrywki przeniosły się bardziej na północ – 

na obiekty sportowe w Toruniu i Żołędowie, 

natomiast ostatnim, finałowym przystankiem 

speedowerzystów było Leszno.       W sumie 

Speedrowerowe Mistrzostwa Świata 2019 od-

bywały się od 26 lipca do 11 sierpnia na 6 

polskich torach. Osobiście miałem przyjem-

ność organizować część rozgrywek w ramach 

światowego czempionatu, która odbyła się na 

torze w Poczesnej (dokładniej w miejscowo-

ści Bargły,  w gminie Poczesna, w powiecie 

częstochowskim).  

I jak to całe międzynarodowe zamie-

szanie wyglądało z perspektywy organizato-

ra? Fantastycznie! Niezapomniane przeżycia, 

bagaż doświadczeń   i wiele nowych znajo-

mości. Samo wydarzenie nie było eventem 

pokroju finału Ligi Mistrzów UEFA czy 

nawet ekstraligowych zawodów żużlo-

wych. Jednak sam fakt spotkania się tak 

wielu ludzi   z różnych zakątków świata, 

których łączy ten bardzo niszowy sport 

czyni to wydarzenie wyjątkowym.       W 

dwudniowych zmaganiach na torze w Bar-

głach wystartowali Polacy, Anglicy, Walij-

czycy, Irlandczycy i Australijczycy. Ci 

ostatni byli zdecydowanie największą eg-

zotyką dla licznie zgromadzonej publicz-

ności. W sumie nie ma się co dziwić, bo 

koledzy z kangurzej wyspy lecieli prawie 

24h samolotem przemierzając około 

15 000 kilometrów żeby pościgać się na 

rowerach w lewo.  

 

Mimo, że siedzę już kilka lat      

wtym środowisku, to spotkanie ze speedro-

werem z drugiego końca świata też było 

dla mnie efektem „wow”. Warto dodać, że 

speedrower w Australii jest popularny tyl-

ko w jednym regionie tego kraju (i zara-

zem kontynentu). Ścigają się tam tylko w 

stanie Australia Południowa   i raczej nie 

dalej niż 100 km od miasta Adelaide. Przy 

czym jakieś 90% australijskiego speedro-

wera skupia się w samym mieście Adelai-

de. Niezwykłości w połączeniu speedrowe-

Do startu, gotowi, ...START 

Po złoto! 
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rowym pomiędzy Polską a Australią dodaje 

fakt, że sport ten w obu krajach jest traktowa-

ny jako amatorski,      a co za tym idzie nie 

jest szczególnie dofinansowywany i więk-

szość zawodników (nawet mistrzów świata) 

traktuje speedrower jako hobby. Oprócz oby-

wateli Australii na MŚ w Polsce obecni byli 

zawodnicy z wysp Brytyjskich, którzy w spe-

edrowerze startują jako Anglia, Walia i Szko-

cja. Drużyna Szkotów w ostatnich latach nie 

ma się najlepiej i w związku z tym żaden jej 

reprezentant nie przybył walczyć o tytuł mi-

strza świata. Jednak dosyć licznie zjawiły się 

pozostałe brytyjskie ekipy oraz wcześniej 

wspomniana Irlandia. Goście     z kraju Kró-

lowej Elżbiety są dla polskich sympatyków 

speedrowera mniej egzotyczni. Po pierwsze 

dlatego, że mają dużo bliżej niż Australijczy-

cy, a po drugie dlatego, że na przestrzeni 

ostatnich lat wielu Brytyjczyków startowało 

w polskiej lidze speedrowera. Ponadto, rok 

temu w Polsce odbyły się Speedrowerowe 

Mistrzostwa Europy, w których również star-

towały wcześniej wymienione wyspiarskie 

nacje. Mimo tego trzeba przyznać, że to za-

wodnicy Anglii, Walii i Irlandii skradli show 

podczas tegorocznych MŚ. Głównie za spra-

wą swojego bardzo efektownego stylu jazdy, 

ale również dlatego, że po raz pierwszy w hi-

storii Walijczyk został Indywidualnym Mi-

strzem Świata. Tytuł ten w wielkim finale 

wywalczył Ben Mould, który pewnie nawet 

nie widniał na listach bukmacherów, ale na 

mistrzostwa przygotował się wyśmienicie i 

niespodziewanie wygrał. Kontynuując temat 

wyników, to kolejne miejsca na podium w 

tym najważniejszym finale zajęli Polacy – 

Marcin Szymański i Dawid Bas. Drużynowo 

Polacy wygrali niemal wszystko, a tuż za 

nimi byli Australijczycy i Walijczycy. An-

glicy, a właściwie Angielki brylowały za to 

w turniejach dla pań.  

Reasumując, Speedrowerowe Mi-

strzostwa Świata 2019 w Polsce były wspa-

niałym wydarzeniem sportowym w udziałem 

pasjonatów tego sportu z całego świata, na-

wet z odległej Australii. Polacy wygrali w 

nich niemal wszystko, chociaż były również 

niespodzianki. Dla mnie osobiście było to 

ciekawe doświadczenie, związane z tym, 

czym się pasjonuję. Jak najbardziej polecam 

każdemu rozwijanie swoich pasji poprzez 

możliwości brania udziału w organizacji 

międzynarodowych eventów.  

Damian Krzyczman 

Dumni zawodnicy 



15 Grudzień 2019 

HB(O) [HydroBieszczady (Obóz)] Nowy Sezon 2019 

Uprzedzając pytania. To nie przedmiot. ECTSów nie dostaniesz. Do średniej nie policzą. 

To nie terenówki hydrologiczne. To coś zdecydowanie lepszego ... 

Lokalizacja: 49.202189, 22.524895 

Termin: 21.09.19 – 28.09.19 

Siły operacyjne: 22 osoby 

Liczba ECTS: 0 

Wartość dodana niemierzalna: znaczna 

 

O HydroBieszczadach napisano już dużo. Powiedziano zresztą też. A Tobie co przekaza-

no? Wiesz jaki średni przepływ mają Żołoby, jaką temperaturę Hylaty, czemu Weronika 

 Obóz naukowy, gdyż taki charakter ma-

ją HydroBieszczady, odbywa się nieprzerwa-

nie od 2007 roku. Jego organizatorami są 

Bartek Rzonca, oraz Janusz Siwek. Zdaję 

sobie sprawę z tego, że podane wyżej współ-

rzędne zweryfikowali ci elitarni, zaś po-

wszechni czekają na wyjaśnienie. Aby niko-

go nie dyskryminować wyjaśnię iż chodzi o 

nazwę Suche Rzeki, która idealnie wpisuje 

się w panujące w tym roku warunki hydrolo-

giczne. Ten położony na końcu cywilizacji 

przysiółek miejscowości Zatwarnica posiada 

tyle samo stałych mieszkańców ile kseroko-

piarek, oraz o jedną zmywarkę mniej, niż 

byłoby to pożądane. Na tegoroczne powita-

nie nad wejściem do bazy terenowej BdPN 

dumnie powiewała flaga Unii Europejskiej - 

wstęga na otwarcie wyremontowanego 

budynku została ledwo co przecięta, i ja-

ko pierwsi jego mieszkańcy mogliśmy za-

żyć prawdziwych luksusów. A po tygo-

dniu wypisać listę, skąd cieknie woda, 

gdzie odpada tynk i które drzwi się nie 

domykają.  

Hydrobeszczadnicy 
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Obóz jest naukowy. Serio. W naprawdę faj-

nych, zdrowych proporcjach.  

Najważniejszym elementem obozowej mie-

szanki są badania terenowe, które zajmują 

znaczną część dnia. W końcu ma być nauko-

wo, tak? Przedmiotem badań są źródła znaj-

dujące się na Połoninie Wetlińskiej. Trzeba 

zmierzyć ich wydajność, temperaturę, kon-

duktancję. Oczywiście, najpierw trzeba się 

do nich dostać, co w warunkach parku naro-

dowego, z dala od szlaków, jest niewątpli-

wie przygodą.  

 Dla tych bardziej zmęczonych pozosta-

je opcja badania parametrów potoków u 

podnóża masywu. Dla tych najwytrwal-

szych co roku jest zadanie specjalne – in-

spekcja stacji pogodowej na szczycie Poło-

niny. Nagroda – szacunek na dzielni i pięk-

ne widoki ze szczytu na który zwykli tury-

ści nie mają wstępu. Wolne moce przero-

bowe  i chęć do działania pozwoliły w tym 

roku na rozpoczęcie nowego projektu – 

kartowania hydrologicznego Połoniny Ca-

ryńskiej. Projekt pionierski, i wymagający. 

Ekipa dowodzona przez Macieja do per-

fekcji wytrenowała zdobywanie szczytu 

Połoniny w gąszczu borówek po najbar-

dziej stromym stoku („chyba nie myślicie 

że będziemy szli po poziomicy?”).  Nau-

Co za widoki O_o 
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czyła się też,  a później zapomniała, co 

oznacza WW i ZS, oraz jak rozpoznać je-

sion po liściach. Największym sukcesem 

tegorocznego kartowania było niewątpli-

wie zlokalizowanie w terenie zaginionego 

przez lata, na wpół mitycznego baru 

„blaszak”,  w którym oferowane napoje 

jednoznacznie nawiązywały swymi skład-

nikami do sąsiedniej wsi o wdzięcznej na-

zwie Chmiel, dając ukojenie po trudach 

badań. 

 Właśnie, po wysiłku terenowym przy-

chodzi czas na drugi element układanki 

obozu, jakim jest pulpa. System Zbiorowe-

go Żywienia precyzyjnie zakłada 1 posiłek 

ciepły     w ciągu dnia, tworzony wspólną 

inwencją uczestników, dla przeznaczenia 

zbiorowego. System Zakupów też jest 

zbiorowy, dla kilkunastu osób na cały ty-

dzień. Osiem wózków. Dla zbieraczy Sło-

dziaków – raj, dla kasjerów w Biedronce 

w Lesku – kara boża, dla innych klientów 

test na cierpliwość (Mem. 1). Ciepła pulpa 

stanowi preludium do trzeciej części wy-

jazdu, czyli integracji. Części bardzo cen-

nej i wyczekiwanej. W końcu ma być nie 

tylko naukowo, tak? Nieodłącznym jej ele-

mentem jest wspólna posiadówa, gitara     

i hydrosongi.  Dreszcz emocji przyprawia 

rytualna już gra w mafię, w trakcie której 

hydrobieszczadnicy muszą stawić czoła 

zmowie krwiożerczych bobrów czy równie 

podstępnych reniołaków.  Czasem zdarzy 

się wypad do ustrzyckiej knajpy, kiedy in-

dziej strefa kibica, zaś czasem obcowanie 

z kulturą wyższą. W tym roku uczestniczy-
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liśmy w seansie filmu Ułaskawienie w ra-

mach wieczoru autorskiego z reżyserem Ja-

nem Kolskim w zatwarnickiej klubokawiar-

ni Końkret. 

Niestety zarówno badania, jak i inne aspek-

ty obozu szybko się kończą. Siódmego dnia 

naszego pobytu Bóg usiadł i odpoczął, wie-

dząc, że to co stworzył było dobre. Pogoda 

była dobra, pulpa była dobra, atmosfera by-

ła dobra, tylko decyzja o powrocie musiała 

być zła. Osobiście nie radzę wracać nawet 

godziny wcześniej. Bieszczadzkie anioły są 

mściwe, i na śmiałków, którzy  opuszczają 

gościnne progi indywidualnie szykują ody-

sejskie niespodzianki. Jak wybuch wulkanu            

z planszówki Balona na geo regionalnej, 

wracasz na start i tracisz przewagę do pozo-

stałych. Może to być martwy lis kiereszują-

cy podwozie, lub guma złapana na autostra-

dzie. Ale może to tylko fatum jednego kie-

rowcy, wszak przyzwyczajony jest on do 

sportowej jazdy tylko na dwóch kołach. 

Błogosławieni ci, którym niespieszno z po-

wrotem, albowiem to właśnie im było dane 

uwierzyć, że Woda tryskająca spod figurki 

Maryi w Widaczu jest rzeczywiście Dobra 

Na Oczy. Dla cierpliwych przewidziane są 

też nagrody takie jak pyszny obiad w go-

ścinnym krośnieńskim domu, zaś dla tych 

najbardziej zakręconych jedyną lukratywną 

nagrodą może być tylko udział w kolejnej 

edycji. Zapraszamy :) 

 

//Kuba Łysy Łodziński 

PRZYGODOM 

NIE BYŁO 

KOŃCA 
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Kąt wpisany w koło 

Maciej Siwka – Róża wiatrów 

Geograf przyrodnikiem być nie musi,  

może się znać tylko na Białorusi.  

Lecz jest kwiat co poznać nam wypada:  

kwiat co prowadzi geografów stada,  

kwiat bez łodygi, koloru, zapachu,  

lecz ważny w geograficznym fachu.  

Możesz lubić maki, nie znosić bratków,  

ale masz Ty wiedzieć, co to jest róża wia-

trów. 

 

Patryk Wacławczyk 

Zwracam się do Pani z pytaniem 

O możliwość przyjęcia  

Do grupy ćwiczeniowej 

Nie miałem wcześniej 

I później mieć nie będę 

Na to czasu już wcale 

Mam nadzieję, że nie jest 

Wyczerpany limit miejsc 

Na zajęciach 

Z geografii 

Drugiego człowieka 

 

Patryk Wacławczyk 

Obwoźny handel ludźmi 

Patrz kogo mam, okazja 

Kup go, wynajmij na godziny 

Patrz jak się śmieje, warto 

 Jeśli ci się nie spodoba 

Gdyby się zepsuł 

Zawsze możesz oddać 

Gdzieś tam go naprawią, sprzedamy komu 

innemu, używanego 

Nie ryzykujesz nic 

 

Patryk Wacławczyk 

Drogi Święty Mikołaju, 

Czasem miałem jak Ty czerwony nos 

Czasem oczy 

Czasem już sam wiesz dobrze co 

I może zasłużyłem na całe nic 

I może wstyd 

I może powinienem się kryć 

Ale i tak piszę ten list 

Ale i tak proszę 

Pozwól już zawsze tak żyć 

Nie zabieraj i nie dawaj 

nic 

 

Patryk Wacławczyk 

Ponazywać emocje 

Ponumerować 

Wylistować 

Od ważnych do tych w ogóle nie 

Ludzi tez 

Uśmiech zważyć 

Przeliczyć na myśli 

Rejestr obok serca położyć 

Żeby był 

 

 

Patryk Wacławczyk  

Po sklepie chodzę 

Zawieszam ceny 

Niektóre niższe niż kiedyś 

Pozbyć się z półek 

Zalegających towarów 

O których myślę wciąż 

 



20 Grudzień 2019 

 

Nieprawda, że... 

 ...KGUJ to inicjały Klaudii Grażyny Urszuli Jagi 

...Rajczuk gra w War Tindera 

...Mateusz na kacu jest wczoRajczyk 

...wybuch wulkanu na Islandii to Eyafjallajokullacja 

...miasto gwiezdnych strażników to Stargard 

...głodny Przemysław to sMakosz 

...Wacek szybciej będzie miał miseczkę C niż angielski na tym poziomie 

...najlepszy piłkarz-nudysta to Undress Iniesta 

...Polster Abend to ankieta przed ślubem 

...Czarnoksiężnik z krainy Esker 

...Wezbranie na Sanie to sunrise 

...ulubiona powieść geodetów to Alidada i 40 rozbójników 

...f(x)=ArcMap to odwrotność g(x)=Map 

...ulubionym drzewem poznaniaków jest grusza pospolita (Pyrus communis) 

"...""Indyjskie obrazki"" to wydrukowany pokaz slajdów" 

...Krzemień lubi geografię sztuki bo mówi o rzeźbie 

...obrazki alpejskie (Arum alpinum) rosną tylko w galeriach 

...Rajczyk po walnym dojadał kiełbasę wyborczą 

…drugi rok przed egzaminem z geomorfologii mówi językiem bulu 

…gdy Kuba Łodzinski coś przeskrobie to mu włos z głowy nie spadnie 

...Wacek zamiast XD powinien pisać XL 

… Skarbnik został adoptowany 


