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Wstępniak 

Dzień dobry!  

 Kochani, długo zwlekaliśmy w nadziei, że zoba-
czymy się rychło i że jak już się spotkamy to właśnie wte-
dy wspólnie będziemy przewracali kartki naszego ulubio-
nego nieregularnika. Mamy nadzieję, że z rozpaczy nie 
pokruszyliście się jak herbatniki w tym oczekiwaniu.  
Skoro zaś nadal każą nam tęsknić i czekać, my chcemy 
krzepić i głaskać słowami wasze serduszka w taki spo-
sób, jaki tylko jest możliwy. 

 A zatem, przed państwem — pierwszy e-Globusik! 

Co zawiera? Ano Dętki! Między innymi. Czekajcie, cze-
kajcie, wiemy że znowu, że to już jakiś XIX raz. Ale mamy 
też powiewy świeżości: astronomiczny kącik prezesa,   
czy rąbek świata sportowego. Ponadto, możecie też  
wspólnie z Egeanami powspominać jedną z ostatnich 
wymian, czy zachwycić się zwycięskimi w Pierwszym 
globusikowym konkursie poetyckim wierszami. Resztę 
pozostawiam niespodzianką. 

Całuję (czyste) rączki, 
Asia 

Strona   Co? 

1.      Okładka 

2.      Właśnie na nią patrzysz 

3. Z pierwszej do drugiej stolicy, czyli baw-

my się, tej! 

4.       Rola Chin w Afryce 

8.       Życie i śmierć gwiazdy 

10.     Hulajnogi w przestrzeni miejskiej 

12.     Jak obrócić pech w śmiech? Na przykła- 

  dzie litewskiej eskapady 

14. Geographus (non)Vulgaris 

16.     Geografia sportu  

18. Saperipopette—echanger avec EGEA La 

Rochelle 

23. Rozbudować, czy nie rozbudować 

25. Ano znowu Dętki 

26. Pierwszy globusikowy konkurs poetycki 

27. Nieprawda, że ... 
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        To już było... 

 18.12.      Wigilia Koła Geografów 

 15.01.      Spotkanie naukowe 

 20.01. Wieczór latynoamerykański 

 23.01.      Trzecie slajdowisko  

   u geografów 

 14-16.02.  Dętki—XIX edycja 

 26.02.       Slajdowisko ,,5 Wspaniałych  

   i Herman —  Lodowa kraina” 

     

Z ŻYCIA KOŁA 

 

________________________________________________________________________________ 
1Już nie jesteśmy łobuzami, ani małymi dziewczynkami 
2wagary 
3chodzić po śliwki, czy agrest bez zgody gospodarza 
4Teraz to już nie mógłbyś przed gospodarzem uciekać ze strachu, bo z pałką wyszedł. 
5policja 
6machać nogami 
7siostra i brat 
8łaskocze 
8Już nikt się nie turla... Czy po krakowsku turlika. 
10Teraz jak błoto po zimie, to nikt się nie ślizga, tylko marudzi, że zimno, i że sobie buty pobrudzi. 
11brudne 
12To może my też powinniśmy się czasem ubrudzić i jak taki brudas wyglądać. 

Z pierwszej do drugiej  
stolicy, 

czyli bawmy się, tej! 

 
 Czasy, w których mogliśmy beztrosko 

hasać po dworze/polu/placu mamy już za so-

bą. Już nie jesteśmy rojbrami, ani bździą-

gwami1. Chociaż i studentom zdarzy się 

pójść na blaukę2. Już nam jednak nie wypada 

chodzić po glubki czy angryst na harendę3. 

Teraz to już nie mógłbyś przed gospodarzem 

fyrać dostając fefry, bo z lolą wyszedł4. Te-

raz to by ino po szkieły5 zadzwonił. Teraz 

już nam nie wypada gibać girami6 siedząc na 

murku. Teraz już siora i brachol7 nie lubią 

jak się ich gigla8. Już nikt się nie kula9 z gór-

ki. Teraz jak glajda po zimie to nikt się nie 

liga, tylko kwynka, że zimno, i że sobie pap-

cie upypła10. A mówią, że uślumprane11 

dziecko, to szczęśliwe. To może my też po-

winniśmy się czasem omurzyć i jak taki 

szuszwol wyglądać12. Może wtedy się za-

czniemy znów kielczyć jak małe gzuby13. 
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Rola Chin w Afryce 

Wstęp 

Obserwując globalne procesy gospodarcze 
zauważyć można zmieniające się strumienie, czy to  
przepływu dóbr i usług, czy przepływów wpływów i 
zależności. Wzrastają powiązania pomiędzy jedny-
mi państwami, a drugimi, a zanikają pomiędzy in-
nymi. Całe regiony rozwijają się, bądź następuje w 
nich recesja, zmieniają one także swój gospodarczy 
charakter - na przykład na bardziej bądź mniej prze-
mysłowy. Są to naturalne procesy, jednak ich po-
strzeganie może być utrudnione przez utrwalony w 
podświadomości, stereotypach wizerunek świata, i 
tego jakie rządzą nim prawa. W tym kontekście 
warto opisać zmieniającą się rolę Chin w świato-
wym systemie powiązań, zwłaszcza w Afryce, naj-
szybciej rozwijającym się demograficznie obszarze 
świata. 

Rys historyczny 

Do pierwszych kontaktów chińsko-
afrykańskich doszło już w trzecim wieku przed na-
szą erą, wtedy to kupcy chińscy dotarli do północnej 
Afryki, do Egiptu i Aksum (obecnie Etiopia). Za-
chowane dokumenty z I wieku naszej ery potwier-
dzają próby nawiązywania bardziej oficjalnych rela-
cji poprzez emisariuszy wysyłanych do Aleksandrii. 
Dowodzi to trwałości stosunków starożytnych Chin 
ze starożytnym Egiptem. Inne, namacalne, archeolo-
giczne pozostałości po obecności chińskiej w Afry-
ce pochodzą natomiast z lat 960-1279. Są to frag-
menty chińskiej ceramiki odnalezione w Wielkim 
Zimbabwe. Chińskie dokumenty z epoki potwier-
dzają, że utrzymywane wtedy stosunki między Chi-
nami a państwami afrykańskimi także miały charak-
ter oficjalny. Skutkowało to tym, że w czasie gdy 
żeglarze europejscy dopiero zaczynali poszukiwać 
drogi wokół Afryki, chińscy kupcy dysponowali 
kilkoma drogami wodnymi do tego kontynentu. By-
ły to drogi przez Malediwy ku Afryce wschodniej; 
przez Indie do Egiptu i na Madagaskar. Z 1389 roku 
pochodzi najstarsza chińska mapa obrazująca Afry-
kę jako kontynent – sięga ona aż po Ocean Atlan-
tycki, znane Chińczykom były także obiekty w głębi 
kontynentu - takie jak Góry Smocze. Dla porówna-
nia, Vasco da Gama do Indii dopłynął w 1498 roku. 
To wszystko świadczy o tym, że Chińczycy w Afry-
ce (Subsaharyjskiej) byli i handlowali na długo 
przed pojawieniem się tam Europejczyków (Afryka 
Północna ma pod tym względem kompletnie odręb-
ny charakter, ze względu na sąsiedztwo z kontynen-
tem europejskim i starymi, europejskimi cywiliza-
cjami,  dlatego dalsza część eseju będzie się skupiać 
głównie na części Afryki na południe od Sahary). 

 Tak intensywnie rozpoczęte kontakty, w ra-

mach których dochodziło do wypraw liczących 30 
tysięcy uczestników (wypłynięcie Floty Klejnotów 
w 1405 roku), zostały jednak gwałtownie ucięte w 
roku 1433. Zmarł wtedy dowódca 7 wielkich wy-
praw do Afryki, admirał Zheng He, który nawiązy-
wał relacje Chin z państwami wzdłuż całego wy-
brzeża wschodniej Afryki (tu warto wspomnieć, że 
były to relacje partnerskie, handlowe – średnio-
wieczne wyprawy chińskie nie miały założeń kolo-
nizacyjnych – podobnie do praktyk portugalskich w 
Afryce). Po śmierci Zheng He, w połowie XV wie-
ku Chiny rozpoczęły prowadzenie polityki izolacjo-
nistycznej, która doprowadziła do zerwania stosun-
ków ze światem przez Chiny aż do XIX wieku, kie-
dy to właśnie próby skolonizowania Chin zaczęły 
być prowadzone przez państwa cywilizacji zachod-
niej. 

 W okresie chińskiej izolacji obszary położone 
we wnętrzu kontynentu afrykańskiego długo pozo-
stawały relatywnie nietknięte przez cywilizacje z 
innych części świata. Owszem, na wybrzeżach roz-
wijały się portugalskie faktorie handlowe, Arabowie 
i inne nacje pozyskiwały niewolników, nawet na 
wielką skalę, ale nie następowała dokładna eksplo-
racja i kolonizacja interioru. Świadectwem tego 
niech będzie fakt, że jeszcze pod koniec XIX wieku 
i na początku XX europejskie wyprawy miały w 
Afryce przed sobą obszary do odkrycia, tereny do 
opisania. Tak późne poznanie tych ziem spowodo-
wane było tym, że mocarstwa europejskie dopiero w 
XIX wieku zaczęły postrzegać Afrykę jako obszar 
interesujący w kontekście rozszerzania wypływów. 
Dlaczego tak się stało? Nałożyło się na to kilka 
czynników. Kolonizacja europejska w swoich po-
czątkach koncentrowała się na obszarach Ameryk, 
oraz częściowo w południowo-wschodniej Azji. Ob-
szary te dostarczały ogromnych korzyści ekono-
micznych, jednak od końca wieku XVIII coraz sil-
niejsze stawały się w nich tendencje niepodległo-
ściowe wśród poszczególnych nacji i społeczeństw. 
Doprowadziło to do stopniowej utraty wpływów 
mocarstw kolonialnych w dotychczasowych kolo-
niach. W związku z tym zaczęły one poszukiwać 
nowych terenów, nie tylko  w Afryce (Australia, 
Indie, Chiny, znaczna pozostała część Azji). Ponad-
to, rozwijający się intensywnie przemysł potrzebo-
wał zarówno nowych towarów, jak i rynków zbytu. 
Nałożyło się na to ustabilizowanie się nowego po-
rządku geopolitycznego w Europie – po okresie wo-
jen napoleońskich zahamowana została ekspansja 
państw europejskich wewnątrz kontynentu, a wyszła 
poza jego obszar. W kolejce po kolonie ustawiły się 
też kraje, które dotychczas kolonii nie posiadały, a 
zapotrzebowanie na nie zgłaszały zarówno przemysł 
jak i społeczeństwo (reminiscencją czego niech bę-
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dzie polski ruch prokolonizacyjny z okresu mię-
dzywojnia). 

 Kolonizację europejską XIX i XX wieku ce-
chowało nastawienie na maksymalny zysk, przy 
braku zachowania praw rdzennej ludności. Środo-
wisko naturalne także użytkowane było w sposób 
rabunkowy. Poskutkowało to tym, że narody afry-
kańskie wykorzystywały każdą możliwą okazję do 
uzyskania niepodległości. Walnie do wyzwolenia 
ich od imperialnych mocarstw przyczyniło się 
osłabienie państw-metropolii w drugiej wojnie 
światowej oraz rewolucja obyczajowa lat 60 XX 
wieku. Po tym okresie niemal cała Afryka złożona 
była z samostanowiących o sobie państw, pozba-
wionych jednak większego kapitału, zarówno ma-
terialnego jak i społecznego, gdyż w krajach tych 
nie ostały się najczęściej duże, wykształcone spo-
łeczności. Nakładało się na to porzucenie przez 
państwa europejskie Afryki w kontekście inwesty-
cji i równego handlu (mimo podpisywania pew-
nych umów, które były krzywdzące dla jednej ze 
stron jak np. obie konwencje z Jaunde 1963,71-76, 
gdyż wprowadzały system wzajemnych preferen-
cji, które stawiał Wspólnoty Europejskie na uprzy-
wilejowanej pozycji, ze względu na ich potencjał 
ekonomiczny i siłę ich gospodarek). Właściwie 
zaangażowanie szeroko pojętych państw zachod-
niego kapitalizmu skupiało się na rywalizacji o 
wpływy z państwami komunistycznymi, w tym z 
Chinami. Normalizacja stosunków z Afryką w Eu-
ropie rozpoczęła się dopiero w latach 70 XX wie-
ku, wraz z wchodzeniem w życie konwencji z Lo-
me (4 edycje, 1975-1990). Kolejny wzrost zainte-
resowania gospodarczego nastąpił dopiero na po-
czątku XXI wieku, wraz ze zdestabilizowaniem się 
sytuacji na Bliskim Wschodzie. 

 W ramach walki o wpływy na kontynencie 
afrykańskim, Chiny, należące do bloku komuni-
stycznego, jednak wyraźnie odrębne w celach od 
ZSRR rozpoczęły budowanie swojej pozycji w 
Afryce w latach 50 XX wieku (konferencja w Ban-
dung z 1955, gdzie nawiązano stosunki z państwa-
mi afrykańskimi. Przedstawiono wtedy tzw. Pięć 
zasad pokojowego współistnienia (nieagresja, po-
szanowanie integralności terytorialnej, nieingeren-
cja w sprawy wewnętrze, równość i wzajemna ko-
rzyść oraz pokojowe współistnienie). Chiny wspie-
rały ruchy niepodległościowe w Afryce w ramach 
ideologii walki z imperializmem USA i ZSRR. 
Odwoływały się wtedy aktywnie do działań admi-
rała Zheng Ho. Już w latach 60 Chiny realizowały 
w Afryce takie inwestycje jak budowa linii kolejo-
wej między Dar El Salam a Lusaką, o długości 
niemal 2000 km. W zamian za to państwa afrykań-
skie poparły starania chińskie o przyznanie stałego 

miejsca w Radzie bezpieczeństwa ONZ w roku 
1971. Jednak przełomowy wzrost zainteresowania 
Afryką przez Chiny nastąpił na przełomie lat 80 i 
90 XX wieku. Złożyła się na to konieczność pora-
dzenia sobie ze skutkami izolowania Chin przez 
państwa zachodnie po wydarzeniach na placu Tia-
nanmen, dynamiczny rozwój gospodarczy Chin 
skutkujący potrzebą pozyskiwania surowców i 
rynków zbytu (analogicznie do państw europej-
skich wieku XIX) i otrzymanie od państw afrykań-
skich w kwestii Tajwanu. Można to uznać za po-
czątek współczesnej polityki Chin wobec Afryki. 

Cele Chin w Afryce 

 O celach chińskiej polityki gospodarczej w 
Afryce mówić trzeba pamiętając o pewnych zało-
żeniach. Mianowicie, jest ona wyrazem założeń 
państwowych. Prywatne firmy, stanowiące już 
większość udziału pośród chińskich przedsię-
biorstw państwowych, podążają za państwowymi 
gigantami. Istotne jest także to, że polityka gospo-
darcza Chin odbywa się w konkurencji z Unią Eu-
ropejską i Stanami Zjednoczonymi, zainteresowa-
nych potencjalnie tymi samymi dobrami. Afryka 
stała się celem inwestycyjnym po wejściu Chin do 
WTO w 2001 r., kiedy Pekin zaczął wdrażać stra-
tegię „Idź za granicę” (going out lub go global). 

 Głównym celem chińskiej aktywności w 
Afryce jest pozyskiwanie źródeł surowców, 
zwłaszcza energetycznych. Jest to niezbędne ze 
względu na nieustannie wzrastające potrzeby chiń-
skiego przemysłu. Ponadto rozwój chińskich 
przedsiębiorstw w Afryce pozwala na uzyskiwanie 
znacznych przychodów dla Chin jako metropolii. 
Zatrudnienie w Afryce znajduje wiele tysięcy 
Chińczyków, a handel z Afryką jest niezbędny do 
zachowania dynamiki wzrostu gospodarczego 
Chin. Ważne jest także budowanie pozycji poli-
tycznej państwa (np.. na polu ONZ w sprawie Taj-
wanu), oraz, z drugiej strony, budowanie globalne-
go charakteru chińskich firm, dla których Afryka 
staje się polem umiędzynarodowienia i ekspansji, 
a także, ewentualnego pozyskania know-how pod-
czas przejmowania mniejszych firm, czasem z za-
chodnim rodowodem. W Afryce nieustannie trwa 
też walka o pozyskiwanie pewnych obszarów, su-
rowców, możliwości handlowych na wyłączność, 
całkowite ich zdominowanie przez konkretne pań-
stwo, w tym wypadku Chiny. Są to niemal dokład-
nie te same powody, które kierowały akcjami ko-
lonizacyjnymi zachodnich mocarstw wieku XIX. 
Od poprzedników, Chiny odróżniają się metodami 
działań, które zostaną opisane poniżej. 

Metodyka działania Chin w Afryce 

 Chińskie działania odbywają się na bardzo 
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wysokim szczeblu dyplomatycznym. Niemal 
wszystkie kraje Afryki subsaharyjskie były odwie-
dzone przez wysokich rangą przedstawicieli pań-
stwa chińskiego. Chiny utrzymują 49 ambasad w 
Afryce, przy niewielu więcej istniejących tam pań-
stwach, i jednocześnie jest to więcej niż posiadają 
Stany Zjednoczone. Prowadząc tak rozległe interesy 
w krajach afrykańskich Chiny przestrzegają zasady 
nieingerowania w politykę wewnętrzną państwa i 
nienarzucania ustroju i rozwiązań systemowych. 
Pozwala to także na współpracę z rządami niede-
mokratycznymi (przypadek Zimbabwe objętego 
sankcjami reszty świata, których Chiny nie wpro-
wadziły). Ponadto prowadzona jest na szeroką skale 
akcja polityki historycznej podkreślająca pozytyw-
ną rolę Chin w historii Afryki, a negatywną państw 
imperialnych (odwoływanie się do współpracy na 
linii południe-południe). Dotyczy to także akcji po-
mocowych. Zachodnie instytucje łączą pomoc albo 
decyzję o inwestycji z szeregiem warunków. Unia 
Europejska na przykład uzależnia pomoc od reform 
mających na celu wprowadzenie zasad demokracji, 
praw człowieka, dobrego zarządzania (‘good gover-
nance’), państwa prawa, przejrzystości 
(transparency) i odpowiedzialności finansowej 
(accountability). Chiny natomiast, akcentują, że 
oferują pomoc i inwestycje bez warunków wstęp-
nych. Ten brak warunków jest jednak pozorny, bo-
wiem relacje dyplomatyczne ustanawiane są tylko z 
tymi krajami afrykańskimi, które akceptują 
‘Politykę Jednych Chin’ (One-China-Policy). 

Korzystne dla Chin jest także rozpowszech-
nienie opinii o „chińskim modelu rozwoju”, stano-
wiącej, że możliwe jest rozwinięcie kraju bez de-
mokracji. Opinia ta jest atrakcyjna dla części rzą-
dów afrykańskich, które właśnie w ten sposób chcą 
sprawować władzę. 

 W ramach działań dyplomatyczno-
biznesowych podpisano wiele umów i stworzono 
wiele wspólnych przestrzeni sprzyjających relacjom 
handlowym. Należą do nich: Forum Współpracy 
Chiny-Afryka (Forum on China-Africa Cooperation 
– FOCAC), z Pekinu (rok 2000). Forum to odbywa 
się co trzy lata, i za każdym razem podczas jego 
trwania Chiny oferują państwom afrykańskim więk-
szą pomoc rozwojową (np. w 2003 roku Chiny zo-
bowiązały się na zniesienie części ceł z państwami 
afrykańskimi). W 2006 roku, w 50. rocznicę nawią-
zania stosunków dyplomatycznych z Afryką, Chiny 
utworzyły także Fundusz Rozwoju Chiny-Afryka 
(China-Africa Development Fund). Kolejne szczyty 
FOCAC kończyły się na przykład obietnicami in-
westycji i pomocy rzędu 60 mld dolarów w skali 
trzech  lat, a ponadto umarzaniem części długów. 
Od 2000 do 2016 roku Chiny zainwestowały w 
Afryce 125 mld dolarów (ponadto w 2018 ponow-
nie zaoferowały zainwestowanie kolejnych 60 mi-

liardów). Ponadto w Afryce powstają chińskie spe-
cjalne strefy ekonomiczne (np. w Zambii, Nigerii, 
na Mauritiusie i w Etiopii), a w Afryce funkcjonuje 
już ponad 10 tysięcy chińskich firm.  

 Specyfiką chińskich działań jest współpraca z 
dużymi, rządowymi projektami infrastrukturalnymi 
w Afryce. Wiele ważnym państwowych budynków 
jest wykonywanych przez chińskie przedsiębior-
stwa, dotyczy to także projektów drogowych. W 
zamian kraje afrykańskie oferują surowce naturalne. 
Ważną zaletą firm chińskich jest także wkraczanie 
w obszary zagrożone przemocą i konfliktem – jak 
np. wydobycie ropy naftowej w Ogadenie, w Soma-
lii, gdzie po zabiciu kilku jej inżynierów chińska 
firma wydobywcza nie wycofała się tylko znalazła 
za nich zastępców. 

  Chiny oferują też swoje wsparcie finan-
sowe swoim krajowym firmom, które decydują się 
na inwestycje w Afryce. Zachęcają je także do in-
westycji łączących różne gałęzi gospodarki w tym 
samym miejscu. Taki sposób finansowania i działa-
nia pozwala na podejmowanie dużego ryzyka inwe-
stycyjnego, większego niż lokalni, prywatni inwe-
storzy (dzięki rządowym gwarancjom), a także, w 
wypadku sukcesu, zdominowanie łańcucha produk-
cyjnego – na przykład od wydobycia rud po ich 
przetworzenie do półproduktów (jednak nie dotyczy 
to tylko sektorów przemysłu, chińskie firmy inwe-
stują w Afryce także w usługi, np. w banki, gdyż 
praca w Chinach przestała być pracą tanią, w 
związku z czym chińskie firmy szukają w Afryce 
obniżenia kosztów pracy). 

 Ponadto Chiny zakładają w Afryce swoje 
uczelnie (np. w Maroko) w ramach programu No-
wego Szlaku Jedwabnego (One belt, one road, OB-
OR). Na przykład w 2019 roku uruchomiono kursy 
zawodowe  dla 100 000 osób w ramach FOCAC i 
programu Luban Workshops, rozpoczęły się one w 
Dżibuti (notabene, Chiny posiadają tam swoją 
pierwszą zagraniczną bazę wojskową).  

Skutki chińskich inwestycji 

Mimo tak szeroko zakrojonych działań, Chiny 
wciąż nie są największym inwestorem w Afryce. 
Udział Chin w bezpośrednich inwestycjach w Afry-
ce wciąż nie przekracza 10% (zaledwie 5% w roku 
2015, co dla ogółu chińskich inwestycji zagranicz-
nych stanowiło zaledwie 3%!). Także udział Chin w 
handlu z Afryką nie jest jeszcze aż tak istotny jak 
można by przypuszczać po skali przytoczonych 
działań. Jak widać na poniższej rycinie, Chiny im-
portują z Afryki zaledwie jedną czwartą tego co 
Unia Europejska, a eksportują do Afryki jedną trze-
cią tego co Unia. Są tam już jednak bardziej istot-
nym graczem niż Stany Zjednoczone i Indie, z któ-
rymi na pewno będą rywalizować o wpływy na 
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kontynencie afrykańskim. Wymiana handlowa Chin 
z Afryką cechuje się także znaczną dynamiką przy-
rostową, co pozwala sądzić, że w przyszłości może 
dogonić albo nawet wyprzedzić wymianę handlową 
Unii Europejskiej  z Afryką. Ponadto Chiny są istot-
niejszym partnerem dla krajów najsłabiej rozwinię-
tych. Z nimi mają wyższy udział w ogólnej wymia-
nie handlowej. Niski udział handlu pomiędzy kraja-
mi afrykańskimi świadczy o tym, że dalej pozostają 
one w zależności od obcego kapitału i nie stworzyły 
jeszcze stabilnego własnego systemu powiązań, 
gwarantującego podtrzymanie koniunktury.Chiny 
inwestują głównie w Afryce Subsaharyjskiej, w An-
goli, Czadzie, Gwinei Równikowej, Nigerii i Suda-
nie. Te bogate w surowce kraje zostały już niejako 
zagospodarowane przez Chiny. Przy czym chiński 
przemysł w pewnym stopniu uzależnił się już od do-
staw surowców z Afryki. Ich udział wynosił dla su-
rowców energetycznych nawet 40%. 

 Główne sukcesy Chin w polityce gospodarczej 
w Afryce polegają na umacnianiu swojej pozycji 
politycznej, kulturowej i wizerunkowej. Istotne jest 
też chińskie osadnictwo w Afryce (np. w latach 
2000-2009 750 tysięcy osadników) czy chińska 
obecność wojskowa na kontynencie afrykańskim. 
Dużą rolę dla afrykańskich społeczeństw spełniają 
także chińskie programy pomocowe, opiewające na 
wielomiliardowe sumy. Nie można lekceważyć tak-
że sukcesów gospodarczych, lecz uwzględniając 
skalę przepływów gospodarczych na świecie, w Chi-
nach i między Chinami a Afryką oraz Unią Europej-
ską a Afryką, trzeba stwierdzić, ze chińska obecność 
w Afryce wciąż znajduje się we wstępnej fazie w 
porównaniu z dobrze osadzonymi tam interesami 

państw które ten kontynent kolonizowały, zwłaszcza 
z Francją i Wielką Brytanią. 

Krytyka chińskich inwestycji i problemy 

 Z chińskimi inwestycjami i działaniami w 
Afryce wiążą się także sytuacje problemowe. Reto-
ryka nieingerowania i równości Chin z krajami afry-
kańskimi jako rozwijającymi się prowadzi do sytua-
cji, w której europejska pomoc, obwarowana za-
strzeżeniami co do przestrzegania stanu demokracji 
jest mniej atrakcyjna. Chiny swoimi działaniami 
często dają przyzwolenie zbrodniom czy działaniom 
przeciwko ludności, na przykład ignorując sankcje 
międzynarodowe czy dostarczając broń reżimom. 
Zdarzały się także sytuacje w której siły chroniące 
chińskie inwestycji stosowały przemoc wobec 
rdzennej ludności. Ponadto, chińskie inwestycje czę-
sto tworzą tanie miejsca pracy, nie przyczyniające 
się pozytywnie do rozwoju społeczeństw. Krytyku-
jąc jednak takie postawy, nie można zapominać, ze 
cechują bądź cechowały ona także działania innych 
krajów angażujących się w działania w Afryce. 

 Poważnym zagrożeniem dla chińskich inwe-
stycji jest także wpadanie krajów afrykańskich w 
spiralę zadłużenia. Uzależnione od jednego surowca, 
jednej gałęzi przemysłu gospodarki są bardzo wraż-
liwe na wahania cen i wahania kursów walut. Przy-
kładem jest Zambia, która w roku 2019 osiągnęła 
granicę niewypłacalności, przy czym pożyczki od 
Chin stanowiły więcej niż jedną trzecią jej zadłuże-
nia. Taka sytuacja może dotyczyć niedługo większej 
ilości krajów afrykańskich. Chińskie inwestycje cza-
sem wypierają także lokalne gałęzie gospodarki lub 
przedsiębiorstwa. 
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 Istotne są także kwestie nadużywania środowi-
ska przyrodniczego przez chińskie inwestycje, które 
czasem nie spełniają założeń technicznych  i jako-
ściowych. Dzieje się tak ze względu na rosnące uza-
leżnienie chińskiej gospodarki od afrykańskich su-
rowców naturalnych, których niezbędna rola dla 
chińskiej gospodarki jest warta podkreślenia. 

Przewidywania na przyszłość 

 W najbliższej przyszłości Chiny zapewne będą 
starały się umacniać swoją pozycję na kontynencie 
afrykańskim, zwłaszcza w kontekście dostępu do 
surowców energetycznych. Świadczy o tym koncen-
tracja inwestycji w tym sektorze, a także silne za-
znaczanie swojej pozycji militarnej i politycznej w 
Afryce. Może się to stać przyczyną konfliktów na 
linii Chiny – Unia Europejska, oraz Chiny – Stany 
Zjednoczone. Wysoka dynamika handlu afrykańsko-
chińskiego pozwala stwierdzić defensywę interesów 
państw zachodnich, jednak przewaga wynikająca z 
kolonialnej histori w dalszym stopniu pozwoli utrzy-
mać im dominującą pozycję w Afryce, jeszcze przez 
pewien czas. Prawdopodobnie wpłynie to pozytyw-
nie na sytuację państw afrykańskich, z racji posiada-
nia lepszej pozycji negocjacyjnej, choć coraz więk-
sze uzależnienie Chin od  Afryki może prowadzić do 
powstawania presji na prowadzenie działań kontro-
lujących rządy i państwa afrykańskie. 

Patryk Wacławczyk 
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 Każdy z nas patrzył czasem w nocne niebo. 

Teraz, z uwagi na większą ilość wolnego czasu, nie-

którym z nas może to się zdarzać częściej; sklepie-

nie niebieskie kusi nas tysiącami błyszczących 

punkcików, z których (prawie) każdy jest odległą o 

tysiące lat świetlnych gwiazdą. W tym artykule sku-

pimy się na jednym, dobrze widocznym gwiazdo-

zbiorze i na jednej z jego gwiazd, z którą być może 

przyjdzie nam się niedługo pożegnać…  

 Interesującym nas gwiazdozbiorem będzie 

gwiazdozbiór Oriona. Jest to jeden z gwiazdozbio-

rów „zimowych”, tzn. jest widoczny wysoko na nie-

bie w czasie zimy; w chwili obecnej (marzec) widać 

go nisko nad horyzontem po południowej stronie 

nieba, zaraz po zachodzie Słońca – nie trzeba więc 

zadzierać głowy do góry, by go zobaczyć. Jego na-

zwa pochodzi z mitologii greckiej: Orion był olbrzy-

mem, synem Posejdona i myśliwym, który chełpił 

się, że zabije każde dzikie zwierzę – a zginął uką-

szony przez małego skorpiona. Na niebie Orionowi 

towarzyszą: jego dwa psy myśliwskie, Syriusz i Pro-

cjon (najjaśniejsze gwiazdy gwiazdozbiorów Duże-

go i Małego Psa), szarżujący na niego Byk (okiem 

rozjuszonego Byka jest świecąca na czerwono 

To ja, Orion! 

Życie i śmierć gwiazdy 
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gwiazda Aldebaran) oraz pogromca wielkiego myśli-

wego – Skorpion, z najjaśniejszym Antaresem. 

Gwiazdozbiór ten obfituje w ciekawe obiekty astro-

nomiczne. W jego prawym, dolnym rogu znajduje 

się Rigiel (β Orionis). Jest białoniebieski, a jego roz-

miar i masa kwalifikują go do kategorii nadolbrzy-

mów: waży 23 razy tyle, co nasze Słońce i ma śred-

nicę aż 79 razy większą od niego! Dzięki tak znacz-

nym wymiarom jest dobrze widoczny na niebie 

(janość 0,18 mag), pomimo tego, że znajduje się 863 

lata świetlne od nas.  

Interesującą grupą obiektów jest tzw. Pas Oriona – 

pas trzech gwiazd „w środku” gwiazdozbioru. Pas 

ten składa się z trzech błękitnych nadolbrzymów, 

podobnych do Rigiela; tworzą one asteryzm: układ 

gwiazd tworzących wzór, ale nieuważanych za 

gwiazdozbiór. Poniżej Pasa Oriona, za pomocą na-

wet małego teleskopu można dostrzec Mgławicę 

Oriona. Jest to międzygwiezdny obłok pyłu i gazu, 

w którym wciąż powstają nowe gwiazdy, a ich blask 

rozświeca ciemną mgławicę; to jeden z najpiękniej-

szych widoków nocnego nieba, jaki możemy do-

strzec bez specjalistycznego sprzętu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Mgławica Oriona — taki widok możemy otrzymać 
przy dobrych warunkach nawet przez dużą lornetkę. 

Orion to jednak nie tylko młode, niebieskie gwiazdy, 

w chwilach swego największego blasku. To także 

gwiazdy starsze, o innej barwie… oraz jeszcze ja-

śniejszym blasku. 

Mowa o Betelgezie, czyli α Orionis. Znajduje się 

ona w lewym górnym „rogu” gwiazdozbioru, po 

przeciwnej stronie względem Rigiela. Ma ona inten-

sywnie czerwona barwę, co odróżnia ją od innych 

gwiazd Oriona i świadczy o jej wieku: jest to stary, 

czerwony nadolbrzym, o oszałamiających rozmia-

rach: ma masę 18 Słońc (czyli mniej, niż Rigiel), ale 

średnicę około 700 razy większą od słonecznej – 

gdyby umieścić ją w miejscu naszej Dziennej 

Gwiazdy, sięgałaby aż do orbity Jowisza. Ten wręcz 

niewyobrażalny rozmiar jest dziełem przemian, któ-

re zachodzą we wnętrzu gwiazdy; niegdyś była nie-

bieska, podobna zapewne do innych gwiazd Oriona, 

ale w jej jądrze wyczerpało się paliwo, czyli wodór. 

Gdy zabrakło wodoru w jądrze, rozpoczęło się jego 

spalanie w zewnętrznych warstwach gwiazdy, co 

doprowadziło do jej „napęcznienia”. Warto wspo-

mnieć, że rozmiar Betelgezy nie jest stały: gwiazda 

pulsuje, a jej kształt niekiedy znacznie odbiega od 

kulistego, co udowodniły zdjęcia z najsilniejszych 

teleskopów. W styczniu tego roku zdarzyło się coś 

niezwykłego: Betelgeza zaczęła nagle tracić jasność. 

Astronomowie głowili się, czym to może być spo-

wodowane, a ponadto, jakie mogą być tego następ-

stwa: według naukowców, α Orionis powinna wy-

buchnąć jako supernowa w ciągu następnych 100 

tys. lat. Jej jasność ma wtedy przekroczyć jasność 

Księżyca w pełni, czyli będzie bez trudu widoczna w 

dzień; z uwagi na jej sporą odległość od Ziemi 

(około 640 lś) jej eksplozja nie powinna zagrozić 

życiu na Ziemi. Po ogromnej gwieździe zostanie za-

pewne malutka pozostałość: gwiazda neutronowa o 

promieniu kilkunastu kilometrów… ale masie Słoń-

ca .  
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Odpowiedź na pytanie, jaka jest gęstość takiej 

gwiazdy, zostawiam dociekliwym. 

Niestety, rzeczywistość może okazać się mniej 

atrakcyjna od wizji gigantycznych eksplozji widocz-

nych w dzień. Prawdopodobnie Betelgeza została 

przysłonięta obłokiem pyłu, co spowodowało spadek 

jasności nadolbrzyma. Na spektakularny wybuch 

przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. 

Na nocnym niebie znajdziemy wiele ciekawych 

gwiazd, małych i dużych gwiazdozbiorów, komety, 

mgławice, a czasem nawet spadające gwiazdy i sate-

lity. W te coraz cieplejsze, wiosenne wieczory za-

chęcam wszystkich do wyjścia na chwilę na ze-

wnątrz i zadarcie głowy do góry – dla każdego znaj-

dzie się na sferze niebieskiej coś ciekawego. A może 

to właśnie Ty będziesz jednym z pierwszych, którzy 

zobaczą eksplodującą Betelgezę…? 

Mateusz Rajczyk 

 

 

 

 

 Hulajnoga. Prosta i przyjemna w użyciu. Dwa 

koła, hamulec, podest, drążek kierownicy i uchwyty. 

Obecna na każdym podwórku użytkowanym przez 

małoletnich - za moich dziecięcych czasów. Czyli 

wtedy, kiedy nikt nie spodziewał się tego, jaką re-

wolucję może wywołać ten… no właśnie, co? Śro-

dek transportu osobistego? Z dodatkiem silnika elek-

trycznego, owszem. I w mieście, raczej pełniejszym 

ludzi niż nie. W tym miejscu kończy się mowa o 

niewinnej zabawce, a zaczyna się ujęcie hulajnogi w 

ramy technologiczne, społeczne, ekologiczne i 

prawne. 

 W ujęciu społecznym, ogólnodostępne i wypo-

życzane hulajnogi powodują niemały niepokój 

wśród uczestników ruchu drogowego. Wszystkich, 

zarówno pieszych, kierowców jak  i właśnie użyt-

kowników hulajnóg. Zarówno dzierżyciele samo-

pędnych desek martwią się możliwością zderzenia z 

wolniej lub szybciej przemieszczającymi się ciałami, 

jak i otaczający ich tradycyjni użytkownicy ruchu. 

Obydwoje nerwowo zerkają przez ramiona i w lu-

sterka, wypatrując zagrożenia.  

 

 

 

  

 

Betelgeza, gwiazda po przejściach 

Już niedługo (?) na nocnym niebie: eksplodująca Betelgeza! 

Hulajnogi w przestrzeni 

miejskiej 

Odprowadź hulajnogę na miejsce: 
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 Nie zaczynajmy natomiast już w ogóle za-
gadnienia porzuconych gdzie popadnie hulajnóg…
Z tego ujęcia społecznego, łatwo już można odbiec 
w ujęcie prawne. Mianowicie, w jego brak w sto-
sunku do rangi problemu. Według Ustawy o Ruchu 
Drogowym ( 21 IV 2019 r.) użytkownik hulajnogi 
jest użytkownikiem motoroweru, i właśnie dlatego 
nie można się nią poruszać ani po chodniku dla 
pieszych, ani po ścieżce dla rowerów. Jako, że wy-
posażenie hulajnogi jest jednak niewystarczające 
by uznać ją za motorower ,,z krwi i kości”, nie ma 
też mowy o rejestracji jej jako pojazdu – zatem po 
ulicy jeździć nią też nie można. Gdzie zatem moż-
na? Nikt nie wie, ale wszyscy korzystają.  

 Hulajnogi jako środek transportu to jego zu-
pełnie nowa odsłona. W ruchu miejskim pozwala 
zaoszczędzić czas i zoptymalizować swoją drogę 
do celu omijając obszary kongestii. Fenomenalny 
jest fakt, że już nie potrzeba siły ludzkich mięśni, 
żeby móc z niej skorzystać. Teraz obowiązki prze-
jął akumulator oraz przyciski rozkazujące hamowa-
nie bądź przyspieszanie. Lekka, umożliwiająca 
przeniesienie z miejsca na miejsce i prosta w prze-
chowywaniu – garażu także nie potrzeba.  

 Określa się je jako ,,transport miejski jutra”, 
bo przy zamierzonym efekcie przemieszczenia się, 
nie emituje się spalin. W dłuższej perspektywie 
czasowej, jeśli korzystanie z hulajnogi stałoby się 
nawykiem, zadziałałoby pozytywnie na całość sek-
tora transportu i jego udziału w emisji zanieczysz-
czeń.  

 W każdym z podanych aspektów można zna-
leźć zarówno minusy jak i plusy. Na minusy znaj-
dzie się rozwiązanie, plusy należałoby rozwijać i 
poszerzać. Dobrym początkiem będzie podstawa, 
czyli uwzględnienie tego pojazdu w Ustawie o Ru-
chu Drogowym. W dalszej kolejności wyznaczenie 
i zagospodarowanie obszarów pod stanowiska w 
miastach. Tym bardziej, że rzecz dotyczy niemałej 
liczby osób. W Warszawie hulajnóg elektrycznych 
jest już 3650, a pierwsze firmy, które zapropono-
wały ich wypożyczenie powstały w roku 2018. 
Świadczy to o sporym popycie. Także w Poznaniu 
z 50 oferowanych do wypożyczenia hulajnóg w 
styczniu w 2019 roku, liczba wzrosła do 550 już w 
lipcu.  

 Jak to się ma do przestrzeni? Współcześnie 
urbaniści trudzą się nad rozwiązywaniem proble-
mów związanych z jakością przestrzeni miejskiej, 
jakości transportu, na próbach pogodzenia jednego 
z drugim. Próbuje się burzyć bariery przestrzenne, 

jednocześnie podnosząc wartość ekologiczną, a 
najlepiej wplatając w to wszystko spełnienie po-
trzeby aktywności fizycznej. Jak pogodzić więc 
technologię z prawem, z miastem i przede wszyst-
kim z człowiekiem? Kto wie, może hulajnoga jako 
sport miejski wraz z przypuszczalną w przyszłości 
infrastrukturą wpłynęłaby na kształt przestrzeni 
publicznych.  

Joanna Hałys 
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 Czasami człowiek znajduje się w takiej sy-

tuacji, że zastanawia się, co jeszcze może pójść 

nie tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówi-

ły, że wyjazd na Litwę w lutym tego roku nie po-

winien się odbyć, jednak nie ma co dramatyzo-

wać. Przełamaliśmy fatum szczerym śmiechem, a 

wyprawę zakończyliśmy z sukcesem, przywożąc 

ze sobą anegdotki dla przyszłych pokoleń. 

Po raz pierwszy wyjazd stanął pod znakiem 

zapytania, kiedy okazało się, że 2/5 uczestników 

jest chorych, a 1/5 nie może jechać. Nie było we-

soło, ponieważ wniosek o dofinansowanie został 

już zaakceptowany. Ci, którzy rozpoczęli już 

swoją przygodę z RKNem wiedzą, że ci ludzie 

mają swoje zasady i nie ma przebacz – wyjazd 

rozliczyć trzeba w minimum 50%. W związku z 

tym, dzień przed wyjazdem spakowałam plecak i 

pojechałam jako zastępstwo. Jakie było ostatecz-

nie 5/5 uczestników wyjazdu? Maciej Bryndza, 

Jakub Łodziński, Agata Gołąb, Joanna Hałys i 

Magdalena Jasionek.  

Być może zadaliście już sobie to pytanie: 

dlaczego oni tam pojechali? Wiecie pewnie, że 

dawno, dawno temu, w epoce zwanej plejstoce-

nem, na Litwie mieszkał lodowiec skandynawski i 

kiedy już się wyprowadził to zostawił po sobie 

morenę. Jak niektórzy z Was wiedzą, badanie osa-

dów polodowcowych to prawie-hobby Macieja i 

Magdaleny, ale innych osadów postanowiono nie 

dyskryminować. Pełna pula przywiezionych pia-

sków, pyłów i iłów pochodziła z plaży, z wydmy, 

ze stożka fluwioglacjalnego, z moreny i z gleby 

(najprawdopodobniej). Dlaczego z gleby? Cóż, 

jak już wspominałam wyprawa obfitowała w 

dziwne „wypadki”. Idealne miejsce do wiercenia 

w morenie wyznaczającej zasięg jednego ze zlo-

dowaceń okazało się też miejscem z najgłębszym 

poziomem glebowym. Po 160 cm nierównej walki 

z iłem w podłożu największy opór postawiła nam 

najprawdopodobniej plastikowa rura, jednak nikt 

Jak obrócić pech w śmiech?  

Na podstawie litewskiej eskapady 

Co robi geograf na plaży?  

Wzbudza zainteresowanie! 
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tak naprawdę nie wie co zaskrzypiało pod świ-

drem i nikt nie chciał już tego sprawdzać… 

Sprawdzaliśmy natomiast możliwości pew-

nej Astry i krzepę uczestników. Możecie wierzyć 

na słowo, że czasami podłoże może być znacznie 

bardziej grząskie niż wygląda, jednak czego się 

nie robi dla nauki… Nasze intencje były szczytne 

– dojechać do miejsca, które nadawało się pod 

pobór osadów morenowych. Jak mówi powiedze-

nie „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”. 

To, co nas spotkało to nie było piekło, tylko stres, 

zwątpienie i śnieg z deszczem. Astra utknęła w 

błocie. Misja ratunkowa była połączeniem odko-

pywania kół saperką, siły popychu 2-3 osób, wza-

jemnej komunikacji pomiędzy kierowcą a resztą i 

chłodnej kalkulacji, z której nierówności łatwiej 

będzie wyjechać samochodem. Po godzinie udało 

się trafić na bardziej stabilny grunt. Nie obyło się 

bez strat – oderwaliśmy częściowo osłonę silnika. 

Gdyby ktoś potrzebował kiedyś namiarów na me-

chanika w Wilnie, to mamy kogo polecić. 

Polecić, ale dla osób szukających wrażeń i 

niepowtarzalnych wspomnień, możemy niezwy-

kle interesujący nocleg w Kownie. Gratka dla mi-

łośników kolei, ponieważ aby dojechać na miej-

sce trzeba okrążyć zajezdnię kolejową. Jadąc pra-

wie obrzeżami miasta byliśmy pewni, że pomyli-

liśmy adresy, kiedy dotarliśmy na miejsce docelo-

we, według nawigacji, tylko umocniliśmy się w 

tym przekonaniu. W drzwiach przywitał nas koło-

wrotek na kartę przez który przejścia właściwie 

nie było.  

Konieczny okazał się telefon do właścicieli, 

chyba Białorusinów. Tego arcytrudnego zadania 

podjął się Jakub. Rozmowę zakończył wybuchem 

śmiechu. Okazało się, że klucz do pokoju i karta 

do wejścia znajdują się pod parapetem. 

„Zameldować się” w tymże miejscu noclegowym 

można tylko do 17, dlatego ciekawą kwestią po-

zostaje to, co dzieje się z kluczem i kartą po tej 

godzinie… Wnętrze utrzymywało reputację Kow-

na jako miasta kontrastów. Oprócz telewizora pla-

zmowego i wypchanych głów krowy i byka zasta-

Utknęliśmy… 
Faza pierwsza—śmiech i żarty. 

Wrota w nieznane 
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liśmy też na wpół rozebrane gniazdka i drut kol-

czasty na murze za oknem. Koncepcje na to, 

czym był ten budynek zanim pojawił się jako ho-

stel na jednym z portali internetowych są różne, 

jednak ostatecznie przyjęliśmy, że nocowaliśmy 

w byłej rzeźni. 

Jesteście ciekawi samej Litwy? Na pewno 

można powiedzieć, że jest to kraj pełen kontra-

stów. Więcej szczegółów nie chcę zdradzać, dla-

tego zapraszam Was serdecznie na slajdowisko, 

które odbędzie, no cóż, w przyszłości.  

Perspektywa wydarzeń zmienia się wraz z 

czasem, dlatego w świetle pandemii koronawirusa 

możemy stwierdzić, że koniec końców litewska 

eskapada okazała się raczej szczęśliwa.  

Magdalena Jasionek 

  

 Język polski jaki jest każdy wie, każdy sły-

szy. Mamy jednak mnóstwo słów specjalistycz-

nych, którymi się posługujemy wszyscy w gronie 

geografów (czy przyrodników niektórzy). Nie 

używamy takich popularnych słów jak kamienie, 

dla nas to skały. Na potocznie nazywaną Jurę mó-

wimy normalnie - Wyżyna. Rozróżniamy części 

świata i kontynenty. Czemu więc używamy 

(niektórzy niestety) tak prymitywnych, popular-

nych, pospolitych przekleństw. Wnioskuję w tym 

tekście o to, żeby wyeliminować przekleństwa z 

języka geograficznego. Używajmy za to słów ze 

swoich dziedzin geograficznych, albo przyrodni-

czych czy społecznych. I nie chodzi mi o zastą-

pienie wszystkiego gatunkami z nazwą vulgaris, 

czy o rzekę Kupa, nawet nie o sławne 

„Holender”. Nawet nie chodzi o australijskie mia-

sto Durack, które jest wyzwiskiem w przełożeniu 

na rosyjski. Chodzi o coś bardziej ambitnego, po-

budzającego do myślenia nas samych i rozmów-

ców. 

 Mamy na przykład słowo znane w Polsce i 

powszechnie uważane za wulgarne. Zaczyna się 

to słowo na K kończy na urwa. Ale przyrodnicy 

znają taką roślinę, której nazwą możemy zastąpić 

to słowo. Jak się odpowiednio zaintonuje 

„Morwa!” to nie mówcie, że nie brzmi wam to 

jakoś groźnie. Co więcej możemy to stopniować, 

taka Morwa biała to taka, wiadomo błahostka, ale 

już morwa czarna to ojojoj łobuz. 

 Albo bardziej geograficznie: miasta! Coś Ci 

spada na stopę? Noto krzycz: Koguva!  Albo: Ku-

Dokumentacja badawcza.  
Naprawdę. 

Geographus (non)Vulgaris 
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ressaare! A co to? A miasta na estońskich wy-

spach Muhu i Saremie. Albo uderzasz się o mały 

palec? No to: Pierdicino! I nie można zarzucić 

wam nic! W końcu to tylko dzielnica w Pizie. O, 

swoją drogą to miasto też ma dobry potencjał... 

Nie ważne. Inna sytuacja: nadepnąłeś na klocek 

Lego? Wiadomo: Karumwa! A mieścina w Tan-

zanii. Złamał się ołówek? Tuwa! Republika auto-

nomiczna w azjatyckiej części Federacji Rosyj-

skiej. Wypisał się długopis na egzaminie? Quives! 

To w Peru. Albo idziecie sobie przez Alpy Julij-

skie, a tu nagle na szlaku stado krów, których – 

hipotetycznie tylko – boisz się panicznie. Aż na-

gle zaczynają Cię gonić i przysłowiowo bierzesz 

nogi zapas i uprzedzasz kulturalnie swoich towa-

rzyszy: „Spierd...”. No i tu ważna jest końcówka, 

bo ta standardowa to wiadomo... Brak szacunku z 

mojej strony zupełny. Ale tak na przykład Spier-

dijk! Miejscowość w Holandii – można? Można, 

jak najbardziej, jeszcze jak. A może coś bliżej? 

Kraków na ten przykład: Kurdwanów! Ma poten-

cjał, ale to takie dla wytrawnych graczy, żeby 

to ,,d” takie lekko nieme było. A jeśli coś traci na 

ważności? A co jeśli rzeczy przestają nas intere-

sować? Ja to Purnululu! No jak tak powiesz to 

musi być poważne, bo to daleko, bo to park naro-

dowy w Zachodniej Australii.  

 Gdzie jeszcze możemy poszukać substytu-

tów wulgaryzmów? W geografii kultury? Nie wy-

pada. W geografii religii? A broń Boże. No może 

jakieś się nasuwają myśląc o geografii politycz-

nej, ale nie idźmy tym tropem. W geografii osad-

nictwa (poza nazwami miast, które potraktujmy 

jako osobną kategorię) dominują słowa, które po-

mimo szczerych chęci brzmią niewinnie. No mo-

że jedynie ulicówka budzi pewne niekulturalnie 

brzmiące skojarzenia. Jedyną moją osadniczą pro-

pozycją zastąpienia nieuprzejmości na literę k jest 

Konurbacja! Trzeba się jednak sporo natrudzić i 

poirytować, żeby wypowiedzieć to odpowiednio 

gniewnie. Chociaż tak jak popularny wulgaryzm 

na K ma czasem dodatek mać. Tak możemy tutaj 

poeksperymentować: teraz uwaga, głośno i wy-

raźnie Konurbacja miast! No, ładne kwiatki.  

 A na koniec propozycja, albo konkurs le-

piej. Konkursy ludzie lubią (taki bez nagród mate-

rialnych oczywiście). Może znane są Ci, drogi 

czytelniku, inne słowa, którymi moglibyśmy 

wspólnie wyplenić paskudy wulgaryzmu z ust 

geografów. To by było Koguva piękne. Tego 

wam życzę i Spierdijk. 

Maciej Siwka 
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 Nadszedł wyczekiwany przeze mnie czas, 

kiedy to w naszym wspaniałym nieregularniku 

mogę poświęcić kilkanaście wersów odnośnie 

sportu na naszej uczelni. Bazując na moich przy-

puszczeniach, stwierdzam, iż 90% naszych czytel-

ników nie miało pojęcia, że istnieje to, o czym 

zaraz napiszę. 

 ULS, czyli Uniwersytecka Liga Sportowa, 

organizowana przez Klub Uczelniany AZS Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, poświęcona jest 

przede wszystkim futsalowi, czyli odmiany piłki 

nożnej rozgrywanej w hali. Futsal zazwyczaj słu-

ży piłkarzom, jako forma utrzymania formy fi-

zycznej i piłkarskiej w trakcie przerwy zimowej w 

rozgrywkach trawiastych. W tym roku akademic-

kim, tak samo jak w poprzednich latach, AZS UJ 

zorganizował dwa turnieje piłki halowej, jeden w 

listopadzie, drugi w marcu i polegały one rywali-

zacji pomiędzy zgłoszonymi wydziałami. Dzięki 

chłopakom z e-gospodarki przestrzennej, stworzy-

liśmy dość mocną drużynę, która co turniej jest 

faworytem do zajęcia miejsca na podium spośród 

nawet 8/9 wydziałów, biorących zazwyczaj udział 

w lidze. Jesienna edycja, poprzedzona jednym 

treningiem na hali sportowej Kampusu Wielickie-

go o północy(!!!) przyniosła naszemu wydziałowi 

historyczny awans do półfinału. Ale zanim o tym; 

w fazie grupowej w polu pokonanych zostawili-

śmy wydziały: Matematyki oraz Informatyki, Fi-

zyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 

wydział Historyczny. Zostaliśmy pokonani, a na-

wet nie pokonani, tylko z powodu złej taktyki me-

czowej zmiażdżeni przez Wydział Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej, który w swoich szere-

gach posiadał zawodników, na co dzień występu-

jących w kadrze AZS-u UJ, a kilku z nich wystą-

piło nawet w meczu charytatywnym UJ vs AGH. 

 Drugie miejsce w grupie zapewniło nam 

awans do finału, gdzie trafiliśmy na odwiecznych 

rywali, czyli Wydział Prawa i Administracji. W 

niedzielny poranek, 30 sekund przed końcem me-

czu, na tablicy widniał wynik 1:1 i kiedy wszyscy 

szykowali się do rzutów karnych, przeprowadzili-

śmy idealną kontrę zakończoną bramką na 2:1, co 

oznaczało historyczny awans do finału. Tam trafi-

liśmy na naszych pogromców z grupy, czyli 

WZiKS. Przygotowani na scenariusz z meczu 

grupowego, straciliśmy dość szybko dwie bramki 

i powoli pogodzeni z losem zrezygnowani patrzy-

liśmy tylko jak przeciwnicy bawią się piłką. W 

pewnym momencie nadeszło jednak przełamanie i 

w dwie minuty doprowadziliśmy do wyniku 2:2, a 

Geografia sportu 

 

Góra od lewej: Maciej Łagos, Jakub Gwarda, Mateusz Dzierżak, Patryk Wacławczyk,                       
Eryk Dymkowski, Jakub Dańczura,  
Dół od lewej: Michał Sosnowski, Jakub Pajdak, Kamil Bodziony, Kamil Mróz, Miłosz Giercarz,  
Krystian Mikrut 
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cała sala dosłownie ucichła będąc w szoku. Kto 

wie jak potoczyłyby się dalsze losy spotkania, 

gdyby piłka po uderzeniu Dzierziego wylądowała 

w bramce a nie na poprzeczce. Niestety doświad-

czenie i spokój faworytów pozwoliło im wbić 

nam dwie bramki i ostatecznie wygrać 4:2. Jako 

pocieszenie za porażkę otrzymujemy różowe krót-

kie spodenki. 

 Edycja wiosenna odbyła się w okrojonym 

składzie wydziałowym, a wydział Historii zgła-

szając aż 3 drużyny, uratował byt turnieju. Tym 

razem do turnieju nie zgłosił się WZiKS, więc w 

tym upatrywaliśmy swoją szansę na historyczną 

wygraną. Z tego miejsca pragnę serdecznie po-

dziękować Samorządowi Studentów naszego wy-

działu za umożliwienie nam treningu na pełnowy-

miarowej hali i w normalnych godzinach. Wraca-

jąc, turniej marcowy został przekształcony na jed-

nodniowy i odbywał się systemem każdy z każ-

dym. W pierwszym meczu podejmowaliśmy wy-

dział Matematyki i Informatyki i prowadząc 2:0, 

niepotrzebnie się rozluźniliśmy ostatecznie prze-

grywając 3:4, a cała nasza drużyna po tym meczu 

nie kryła wściekłości i zaskoczenia. W tym miej-

scu należy również wspomnieć o sędziach, którzy 

znając naszą charakterną drużynę, podcinają nam 

skrzydła co turniej w postaci masowych żółtych 

kartek oraz kumulacji rzutów wolnych, które fi-

nalnie prowadzą do rzutu karnego. Panowie, jeże-

li sędziujecie w ligach halowych PZPN-u to prze-

nieście ten poziom, który ponoć macie na spra-

wiedliwe sędziowanie, nawet drużynom, które 

wam podpadły J. Następnie czekały nas 3 mecze z 

drużynami z Wydziału Historii. Te skończyły się 

naszymi wysokimi wygranymi. Bardzo osłabieni 

kontuzją naszych czterech zawodników podeszli-

śmy do ostatniego meczu z naszym odwiecznym 

rywalem, czyli Prawem i Administracją, wiedzie-

liśmy, iż musimy wygrać różnicą minimum 

dwóch bramek, aby móc cieszyć się z wygranej w 

turnieju. Wygrana jedną bramką dawała nam dru-

gie miejsce a każda strata punktów zrzucała nas 

na 3 miejsce. Niestety, na minutę przed końcem 

na tablicy widniał wynik 2:2, co oznaczało, iż ak-

tualnie znajdujemy się na trzecim miejscu. Jednak 

nasz charakterny zespół w ostatniej akcji spotka-

nia, 5 sekund przed końcem strzelił bramkę, co 

dawało nam wygraną i drugie miejsce w całym 

turnieju. Na zdobycie kolejnej bramki zabrakło 

nam niestety czasu. Zwycięzcą turnieju został wy-

dział Prawa i Administracji a 3 miejsce przypadło 

wydziałowi Matematyki i Informatyki. Jak się 

okazało, pierwszy przegrany mecz zadecydował o 

naszej NIE wygranej w tym turnieju, a zaważyła o 

tym tylko jedna bramka. Na pocieszenie, jak zaw-

sze, otrzymaliśmy spodenki, tym razem koloru 

czerwonego (wow, robi się coraz bardziej męsko). 

Patrząc jednak jak wielką instytucją jest nasz Uni-

wersytet, Klub Uczelniany AZS-u mógłby się po-

starać o lepsze nagrody, gdy puchar i to malutki 

otrzymują tylko zwycięzcy, a każde z miejsc na 

podium po jednej z części garderoby.  I co teraz? 

Mamy biegać pół nago? Na plaży może, na hali 

jednak nie wypada. 

 Po zawodach oczywiście standardowo od 

godzin wczesno popołudniowych obficie święto-

waliśmy, zostawiając za nami wszystkie niepowo-

dzenia i ciesząc się życiem. Na następne edycje 

będziemy musieli poczekać do następnego roku 

akademickiego i postaramy się, aby nareszcie 

nasz Wydział Geografii i Geologii okazał się naj-

lepszy na całym UJ-ocie! 

Pozdrawiam serdecznie, 

Maciej Łagos aka Dżagos 

Ładnemu we wszystkim ładnie 
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Wraz z początkiem tego roku naszą jed-

nostkę odwiedzili Francuzi z EGEA La Rochelle. 

Ośmiu studentów przyleciało do nas prosto znad 

Zatoki Biskajskiej. Spędzili w Krakowie w sumie 

7 dni. Był to tydzień atrakcji i zabawy, również 

dla nas - Polaków. Punktem kulminacyjnym od-

wiedzin był szalony wyjazd do Zakopanego. Sto-

lica gór przywitała nas ogromem śniegu. Zdoby-

wając Gubałówkę wszyscy obrzucali się śnieżka-

mi, a wracając na dół, zamiast schodzić - zjeżdża-

liśmy. Przemoczeni do suchej nitki przyjechali-

śmy do Myślenic, by zostać na noc w domu ro-

dzinnym jednego z członków wymiany. Czekała 

tam na nas ogromna polska uczta. Myśleliśmy, że 

po tak aktywnym dniu nasi goście będą wycień-

czeni i od razu pójdą spać… okazało się jednak, 

że bardzo się myliliśmy. Skończyło się na cało-

nocnej imprezie zakrapianej domowym alkoho-

lem. Ten tydzień pokazał nam, że Francuzi nigdy 

nie mają dość. Był to dla nas wyczerpujący lecz 

satysfakcjonujący czas... Ale wszystko co dobre 

kiedyś się kończy.. nadeszła chwila pożegnania. 

  Wiedzieliśmy, że w Krakowie odwaliliśmy 

kawał dobrej roboty, dlatego też czekaliśmy na 

drugą część wymiany jak na zasłużone wakacje, 

choć nawet wtedy jeszcze wiedzieliśmy jak bar-

dzo szalony tydzień nas czeka..  

Naszą wycieczkę zaczęliśmy w Bordeaux- 

francuskiej stolicy wina. Z lotniska odebrał nas 

Flavio- jeden z naszych gospodarzy, który niemal 

zabił połowę z nas w drodze na nasz pierwszy 

nocleg (ale i tak Go kochamy) – Flavio na drodze 

się nie patyczkuje. W domu Jego dziadków cze-

kała na nas cała ekipa, hiszpańska uczta i całe 

mnóstwo żab.. (obsesja na punkcie żab jest prze-

kazywana w domu Flavia z pokolenia na pokole-

nie). 

 Następnego dnia udaliśmy się na zwiedza-

nie Bordeaux. Temperatura sięgała niemal 20 

stopni C, świeciło słońce, natknęliśmy się nawet 

na palmy i kwitnące kwiaty. Brakowało tylko 

drinka z parasolką by poczuć się jak na wakacjach 

All Inclusive, ale i o to nasi gospodarze zadbali. 

Dla jednego z nas ten dzień był wyjątkowy - Ru-

ben obchodził 23-cie urodziny. Wieczorem, będąc 

Saperipopette – echanger avec EGEA  

La Rochelle 

Port La Rochelle 

MMM… jedzonko 
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już w La Rochelle, Francuzi zorganizowali wielką 

imprezę niespodziankę (Choć tak naprawdę im-

prezy były codziennie). Flavio wynajmował 

ogromny dom, z dużym salonem i kuchnią, to 

właśnie tam spędzaliśmy wieczory i jedliśmy po-

siłki. Jedno z drugim właściwie się pokrywa, po-

nieważ średnia godzina obiadu to północ. Pamię-

tajmy, że Francuzi to jednak Francuzi, nigdzie im 

się nie spieszy. Jednak miedzy innymi właśnie te 

posiłki sprawiały, że atmosfera stawała się nie-

zwykła i rodzinna. Każdego wieczoru zasiadali-

śmy do ogromnej francuskiej uczty, gdzie popija-

liśmy wino, rozmawialiśmy, po prostu spędzali-

śmy razem czas.  

 La Rochelle jest portowym i bardzo kom-

paktowym miastem. Główna część liczy 17 tysię-

cy mieszkańców. Poruszaliśmy się po nim pieszo, 

co zapewniało sporą dzienną dawkę ruchu i świe-

żego morskiego powietrza. Całe centrum jest za-

bytkowe, zachowały się w nim elementy siedem-

nastowiecznej twierdzy, którą niegdyś było La 

Rochelle. Do dziś dwie wieże portowe stanowią 

symbol i wizytówkę miasta. 

  Kolejną przyjemnością i miłym zwyczajem, 

towarzyszącym nam przez ten tydzień był co-

dzienny lunch w formie pikniku. Spędzaliśmy go 

przeważnie siedząc na trawie w parku, zajadając 

się kanapkami. Był to bardzo prosty sposób na 

spędzenie czasu, a  jednak czuliśmy wtedy, że nie 

brakuje nam dosłownie niczego.  

 Poniedziałek był dniem, na który wszyscy 

czekaliśmy.. Rano po zaopatrzeniu się w masę 

francuskich bagietek udaliśmy się na wyspę Ile de 

Re, położoną o kilkadziesiąt kilometrów od La 

Rochelle. Zwiedziliśmy miasto, latarnie morską 

oraz spędziliśmy fantastyczny czas na plaży gra-

jąc w piłkę i puszczając latawce. Tutaj kolejny 

raz, niektórzy z nas otarli się o śmierć, tym razem 

podczas spaceru po falochronach, które znikały 

pod wodą bardzo szybko. Tak więc gdy ktoś miał 

pecha i akurat znalazł się na części która sekundę 

później znikała w wodzie, mógł bardzo łatwo uto-

nąć. Jak wiemy, Francja słynie z dużej różnicy 

dobowej pływów. Więc przez ten czas mogliśmy 

obserwować jak ocean szybko się do nas zbliża.  

Celia i Soizic podczas imprezy 

Podczas pikniku 

Francuzi podczas poszukiwania skarbów 
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 Ale jak to mówią najlepsze na końcu… po 

południu przyszedł czas na KĄPIEL W OCEA-

NIE ATLANTYCKIM. Jak się nie pierwszy raz 

okazuje, dla polaków temperatura, pora roku czy 

pogoda nie ma znaczenia. Jest ocean, to trzeba do 

niego wskoczyć. Skutki tej kąpieli odczuwaliśmy 

jeszcze przez długi czas po powrocie do Polski. 

Dla wszystkich ta kąpiel skończyła się chorobą, 

ale czego się nie robi dla wspomnień.  

 Następny dzień zaczęliśmy od typowego 

francuskiego śniadania, którego motywem prze-

wodnim były oczywiście świeże croissanty i ba-

gietki. Tak naprawdę każdego dnia dostawaliśmy 

bardzo słodkie śniadanie, dla francuzów jest to 

niezbędnik w rozpoczęciu dnia, dlatego w Polsce 

byli w ciężkim szoku gdy dostawali rano coś sło-

nego do spożycia.  

We Francji świętowano tego dnia ostatni 

dzień karnawału, dlatego wieczorem zorganizo-

wano dla nas bal karnawałowy z kostiumami i 

dekoracjami. Była to szalona noc, podczas której 

bawiliśmy się w cheerleaderki i zapaśników. Obie 

części wymiany wydawały się dla nas popada-

niem w przeróżne skrajności, co było szokującym 

i wzbogacającym doświadczeniem. Cały ten czas 

udowadnialiśmy sobie jak bardzo różni jesteśmy, 

a mimo to potrafiliśmy się ze sobą bardzo zżyć, 

zarówno wśród Polaków jak i z Francuzami, co 

zdecydowanie było największym owocem tej wy-

miany.  

 Całą wymianę umililiśmy sobie grą która 

polegała na kopiowaniu przez nas każdego napo-

tkanego posągu. Gra okazała się być bardzo krea-

tywna i zabawna dlatego mamy nadzieję, że w 

przyszłości stanie się ona tradycją jednostki 

EGEA Kraków. 

 W kolejnych dniach również nie brakowało 

atrakcji. Pośród nich znalazło się Muzeum Histo-

rii Naturalnej, oraz rejs statkiem po zatoce i wizy-

Kąpiel w Atlantyku 

Karnawałowa imprezka 

Udawanie pomników 
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ta w bogatym dystrykcie na obrzeżach miasta. 

Zabrano nas na ogromny targ, ze świeżymi owo-

cami, warzywami i wszystkim czego matka natura 

nie szczędzi w tamtym regionie. Nasi gospodarze 

tym razem pozwolili nam wybrać składniki na 

obiad. A Polacy jak to Polacy musieli polecieć 

grubo. Na stole znalazły się małże, ślimaki, kre-

wetki, langusty i ostrygi. Miny w tamtym momen-

cie nam trochę zrzedły, ponieważ wszystko wy-

glądało jak wyciągnięte prosto z morza. Zagryza-

jąc je dużą ilością bagietek i popijając jeszcze 

większą ilością wina, wyszliśmy z tego bez 

szwanku. Wieczorem udaliśmy się do baru, gdzie 

podawano lokalne wino. Dla połowy z nas była to 

euforia kubków smakowych, czy odnalezienie w 

tej butelce drugiej połówki. Natomiast dla drugiej 

połowy było to jak picie fervexu w zbyt dużej  

dawce. Cóż… o gustach się nie dyskutuje.  

  Przedostatniego dnia zagłębialiśmy się w 

morskiej stronie miasta. Udaliśmy się na spacer 

do portu, gdzie zwiedziliśmy dwa muzea. Sala, 

która okazała się naszym faworytem była prze-

znaczona dla dzieci. Jak widać trafił swój na swe-

go, Polacy spędzili w niej najwięcej czasu, ukła-

dając puzzle i malując kolorowanki.  Ostatnim 

przystankiem było oceanarium, które zrobiło na 

wszystkich ogromne wrażenie. Władze obiektu 

łowią gatunki zamieszkujące zdegradowane czę-

ści oceanów i umieszczają je w oceanarium by 

dojrzewały w dobrych warunkach, a po pracach 

wspomagających rozwój ekosystemów w oceanie, 

znów wypuszczają je na wolność. 

Następnego dnia rano przyszedł czas na 

pożegnanie. Niektórzy z nas po nieprzespanej no-

cy i długiej imprezie pożegnalnej niemal zaspali 

na pociąg. Oczywiście w krakowskim stylu, wy-

miana nie może się odbyć bez choćby jednego 

przypału. Ostatecznie wszystko dobrze się skoń-

czyło i wszyscy dotarli na lotnisko na czas, choć 

byliśmy w szoku, że wpuszczono nas do samolotu 

bez większych problemów. Po tym tygodniu wy-

glądaliśmy jak banda obdartusów i chodząca zara-

za, a nasz zapas serów było czuć na kilometry.  

        Były wśród nas osoby, które opuszczały La 

Rochelle ze łzami w oczach. Nie ze względu na 
Jaki wielki! Patrzcie go! 

Z oceanarium ... 

Cheerleaders! 
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miejsce, lecz na ludzi. Mimo, że czasem lubiliśmy 

się pośmiać z naszych gospodarzy i oni z nas też, 

to obydwie grupy wiedzą, że miały do czynienia z 

ludźmi o ogromnych sercach, którzy na każdym 

kroku okazywali niesamowitą gościnność, ale 

przede wszystkim, poświęcali swój czas. Tego 

doświadczenia zapewne obie strony nigdy nie za-

pomną i miejmy nadzieje że kiedyś spotkamy się 

jeszcze z naszymi francuskimi przyjaciółmi. 

Bajka Tałach 

 

Wakacyjny mood Baywatch w akcji 
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Rozbudować,  

czy nie rozbudować 

 

 

 

 Żyliśmy sobie na tym naszym kampusie, 

czasem dywagując „czy nie mamy między budyn-

kami za mało zieleni?” albo „co zrobić, żeby nie 

czuć się skrępowanym przez wielkie ekrany?”. Aż 

tu nagle... Bez ostrzeżenia... W wielkich, brud-

nych buciorach, ktoś zaczyna wycinać drzewa na 

łące na północ od naszego wydziału. Ale! Czy 

aby na pewno tak nagle? Obejdziemy razem tę 

łąkę i spojrzymy na to z różnych stron. 

 Pierwsze działki pod nowy kampus zostały 

przez nasze Alma Mater zakupione w latach dzie-

więćdziesiątych, plan ulokowania tu kampusu po-

wstał jeszcze wcześniej. Budowa ruszyła w 1998. 

Cały projekt był podzielony na trzy etapy, w któ-

rych miały powstawać poszczególne budynki. Na-

sze zainteresowanie skupi się na „Urządzeniach 

rekreacji (w tym basen)”, które na planie ozna-

czony są numerem 4, miały być zrealizowane w 

ostatnim, III etapie. Miało to zająć więc teren, na 

którym znajduje się wielki żwirowy parking i łą-

kę, aż do ulicy Nowosodowej (w planach ulice 

Łojasiewicza i Demetrykiewicza nazywają się 

odpowiednio Nowosodowa i Poletkowa) (ryc. 1). 

No właśnie, na planie. Według planu miały one 

powstać do 2011 r. (Jędrychowski 2007) – tak jak 

budynek ING, który został oddany w 2016 r. 

(uj.edu.pl 2020). Tutaj, z jednej strony, po takim 

opóźnieniu, należałoby może zrewidować plany, 

pozmieniać nie tylko terminy, ale też ułożenie i 

rozmieszczenie budynków. Z drugiej zaś strony, 

czy powinniśmy się oburzać, że ktoś zaczyna bu-

dować coś co planuje od ponad 20 lat? Właśnie 

tyle mieliśmy na reakcję. Nie stało się nic. Wie-

dzieliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, że kiedyś 

to powstanie. Nawet ślepy zaułek ulicy obok 

przystanku Kampus UJ świadczył nam o tym, że 

coś tu się może podziać ciekawego. Mieliśmy 

wiedzę o tym, a nie zrobiliśmy nic. 

 

Ryc. 1. Fragment planu rozbudowy Kampusu (obiekty re-
kreacyjne oznaczone 4) 

Źródło: Jędrychowski 2007. 

 Jednym z pojawiających się argumentów 

przeciw budowie jest to, że zamkniemy korytarz 

ekologiczny łączący Dębnicko-Tyniecki Obszar 

Łąkowy z okolicami Zakrzówka. Jeśli chodzi o 

duże zwierzęta jak dziki i sarny tu występujące, to 

ten korytarz już jakiś czas temu został zamknięty. 

Z naszej strony tego przykampusowego lasku po-

wstało elektryczne ogrodzenie (tzw. pastuch), któ-

re miało zapobiec wchodzeniu dzików z lasu na 

teren kampusu, gdzie niszczyły trawniki 

(lovekrakow.pl 2019). A jak chodzi o motyle, to 

dla nich sam lasek jest barierą w migracji. Z innej 

jeszcze strony patrzenia, między łąką a Zakrzów-

kiem jest ruchliwa ulica Norymberska, która rów-

nież stanowi barierę i zagrożenie dla zwierząt 

(ryc. 2). Tak więc argument z korytarzem według 

mnie byłby dobry, ale nie w tym przypadku i nie 

w tym miejscu.Wspomniane motyle, czyli kolejny 

argument, za tym, żeby łąki nie zabudować. Na 

tej łące występowały krwiściągi lekarskie 

(Sanguisorba officinalis) (ryc. 3), które jak wiemy 
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z zajęć służą (nie bezpośrednio) motylom z rodzi-

ny modraszkowatych (Lycaenidae) do funkcjono-

wania (Kudłek, Pępowska 2007). 

 

Ryc. 2. Szkic otoczenia kampusu 

Źródło: Opracowanie własne (podkład Google Earth). 

 

Ryc. 3. Występowanie krwiściąga lekarskiego (Sanguisorba 
officinalis)  w okolicach kampusu  

Źródło: Kudłek, Pępkowska 2007. 

 

 Motyle te są cenne przyrodniczo i występu-

ją też jak wiemy po drugiej strony Przykampuso-

wego Lasu (tak go sobie roboczo pozwolę na-

zwać) w obszarze Natura 2000 Dębnicko-

Tynieckim Obszarze Łąkowym (PLH120065 

2019). Więc faktycznie – biorąc pod uwagę to, że 

pokonanie lasu dla motyli może być problema-

tyczne – zabudowując łąkę pozbędziemy się z niej 

populacji motyli na stałe. Populacje te w naszych 

okolicach nie są już i tak największe, więc to po-

ważny problem. 

 Jednak pozytywny aspekt chciałbym rów-

nież tu zaznaczyć. Otóż wycięli drzewa z łąki, tak 

więc na razie dobrze, bo żeby były motyle musi 

być krwiściąg, a żeby był krwiściąg, trzeba kosić 

łąkę i nie pozwalać jej zarastać. Do tej pory łąka 

ta nie była wykaszana, była zostawiona sama so-

bie. Więc jeśli chcemy motyli to ktoś musi ją ko-

sić i za to płacić. 

 Podsumowując, wiedzieliśmy o zagrożeniu 

dla łąki od dawna, ale jak to często bywa na ratu-

nek rzuciliśmy się w momencie jak już niewiele 

można zrobić. Za późno. Musimy też przepatrzeć 

swoje zasoby argumentów, bo jak widzimy nie 

wszystko jest proste, niektóre problemy złożone: 

nie chcieliśmy dzików, ogrodziliśmy las, a teraz 

nie mamy argumentu o korytarzu; chcieliśmy mo-

tyli, ale pozwalaliśmy łące zarastać. Tekst ten nie 

jest oskarżeniem dla nikogo, nie ma na celu wy-

tknięcia błędów. Ma zachęcić do rewizji planów 

zabudowy naszego sąsiedztwa. Ma skłonić do re-

fleksji, do dyskusji, do bieżącego oceniania swo-

jego otoczenia, wreszcie do doceniania go. Słowa 

te kieruje również do siebie. 

Maciej Siwka 
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 Dętki, Dętki… Zima, przyjaciele, śnieg, 

śpiew i oczywiście Chatka Lasek…Co? Wróć. 

Lista powyżej jest w miarę prawidłowa, ale jedną 

rzecz trzeba z niej wykreślić. Otóż tegoroczne 

(XIX już) Dętki odbyły się, jakże klasycznie, na 

zboczach wzniesień Beskidu Żywieckiego, jednak 

Dętkowiczów gościła Chałupa Chemików w gmi-

nie Rajcz(yk)a. Wśród starszych Kołowiczów 

wiele było obaw czy nowa lokalizacja okaże się 

równie fortunna co poprzednia, jednak z ręką na 

sercu mogę powiedzieć, że zmartwienia te były 

płonne. Przestronna, higieniczna (sic!) Chałupa 

okazała się pieczarą, w której Dętkowe potwory 

(pozdrawiam cię Lewy z tego miejsca – nie ma 

rady na poślady!) mogły (nie)spokojnie spędzać 

zimne lutowe noce i dnie. Cóż to się nie działo? 

Cóż się działo? Życie moi mili się działo, ale o 

tym cudzie nie można opowiadać, w nim trzeba 

uczestniczyć. Dlatego wszystkich nieobecnych 

zapraszam na zapoznanie się z Dętkowym klima-

tem już za rok, na jubileuszowej, dwudziestej 

edycji! Rzucę więc tylko zbitki słów kluczy – no-

we znajomości, gitara, odnowienie starych znajo-

mości, zjazdy w spodniach, zjazdy bez spodni, 

makaron, zupka chińska, śpiwory i krótki sen. 

00Uderzanie w klawiaturę męczy moje palce, 

więc kronikarskiego obowiązku wypiszę tu jesz-

cze tylko wyniki konkursu zjazdów (choć moim 

zdaniem największy zjazd zaliczył Prezes ucieka-

jąc z Dętek przed ich zakończeniem! No ale 

wcześniej się bawił, że ho Ho – landia –pozdro 

dla kumatych). 

Skryba 

 

Wyniki Turnieju Dętki 2020:  

W kateegorii ,,Najszybszy zjazd”:  

1. Golan i Kur - Śledziokarp i wegewędkarz - 

15,08s 

2. Lewy i Lewy - miejsce między jajami, a odby-

tem - nie dojechali  

3. Artur i Gosia - DigiDongi - 14,01s  

4. Roksia L. i Syrek - Bytomskie Anioły - 11,05s 

5. Kaja i Wiktor - Jak nie wygrom to się zabijom - 

10,83s  

6. Radek i Bolec - Je*ać busa Janiso - 12,05s  

7. Walusia - WaluszaTeam - 14,33s  

8. Arek i Olek - Płonące Smocze Jądra - 11,85s  

9. Wacek i 3na10 - Flip i Flap - 14,32s  

10. Wiola i Dawid - Fetyszyści - 12,32s  

11. Bajka i Ruben - Prince Polo - 11,20s  

12. Sławek i Sławek - Sławek Team - 11,25s  

Je*ać busa Janiso—13,50s  

Płonące smocze jądra - 10,55s — 1  

Sławek Team 12,05s  

Prince Polo 11,05s  

Bytomskie Anioły—11,00s - 3 

Jak nie wygrom to sie zabijom—10,95s - 2  

 

Najbardziej efektowny: Lewy i Lewy  

Ano znowu Dętki 
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I miejsce — Natalia Polak 

,,Jak możliwa staje się nicość na socjalistycznym 
blokowisku w samym środku pandemii” 

nieznośnie głośna cisza 
którą zszywają znoszone niegłośne dźwięki 

ćwirzenie ptaków 
szczękościski psów 
szuranie samochodów 

w końcu szum stał się tak cichy 
że słychać go wyraźnie 

liście opadły już dawno 
a nowe niezbyt śpieszne 
więc i drzewa szumią martwo 

jak całe miasto 
jak cała wieś 

lecz one zwyczajnie czekają 
kolejny dzień 
na kolejną wiosnę 

nie rozumieją tylko trochę 
dlaczego w domach ludzie 
świętują koniec świata 

 

II miejsce — gall19anonim 

„Zza zamkniętych drzwi” 
 

Koniec wolności, 

Brak swobody, 

W erze słabości 

Z powodu choroby. 
 

Gdzie nie spojrzysz wirus, 

Wszystkich trwoży dookoła, 

Bo taki do nas przywarł los, 

Tak straszna nasza ludzka dola. 
 

W zamknięciu siedząc, 

Owinąwszy kocem, 

W ekran spoglądając - 

Zwierciadła holocen. 

 
 (ex aequo) 

III miejsce — Maciej Bryndza 

,,Babia Góra” 

Spowity chmurami szczyt Diablaka się kłania, 
Wyczekuje od dawna z Tobą spotkania.  
Warstwy hieroglifowe drogę wskażą krótką,  
Łupki, piaskowce Twą pamięć na chwilę utną.   

Przyroda beskidów Pani barwnych okolic,  
Rogownica Alpejska i Okrzyn Jeleni,  
Chowające się pośród skał, lasów, i polic,  
Przyciągną Twój wzrok do swej bieli, i zieleni.   

Niczym Staszic Stanisław, czy Bystrzycki Bończa  
Szczyt wysoki zdobędziesz, po piaskowcach kro-
cząc,  
Usiądziesz na chwilę wsłuchany w śpiew gracza, 
I opuścisz to miejsce na turystów bacząc. 

 

 

 

 

(ex aequo) 

III miejsce — Wiktoria Pomorska 

„Koronauka”   

Z codziennego rytmu każdy student niespodzie-
wanie wybity,  
Wybiera między „Domem z papieru” a „Szkołą 
dla elity”.  
Czy zostać w domu wszyscy muszą koniecznie?  
Wyjść do kina jest teraz dość niebezpiecznie.  

 A nie, przecież kina już pozamykane,  
ale za to wykłady przez Pegaza powysyłane.  
Mimo to logowań prowadzącym brakuje,  
bo większość studentów do południa leżakuje.  

Wieczorem przez kamerkę z przyjaciółmi rozma-
wiają  
i znowu na czas zadania przesłać zapominają.  
Ale tuż po północy biorą się do roboty  
- inaczej mogą mieć niewyobrażalne kłopoty:  

Na usosie niewpisane zaliczenie  
Może popsuć wakacyjne marzenie:  
O słońcu, plaży, leżakach i falującej wodzie  
Albo campingu w rozerwanym namiocie.    

Pierwszy globusikowy konkurs poetycki 



 

 

… po Litwie grasuje Łysy Posejdon 

… wymarzony adres Agaty Gołąb to ul. Do Wilgi 

… Kowalski zdobywa kuchnię w stylu alpejskim 

… gdy Łysy coś przeskrobie to włos mu z głowy nie spadnie 

… Wacek na języku rozpoznaje dwa smaki: tłuste i niedobre 

… Agata nie je na mieście, bo nie można dokarmiać gołębi 

… w Poznaniu przyznają nagrodę Wincentego Dwora 

… podręczniki służą podręczeniu uczniów 

… typowa wieś Wielkopolski to Rozpiździejewo 

… ornitolodzy chodzą do klubów gągoł 

… Amerykanie chcieli zdobyć Gorlice bo jest tam Ropa 

… Gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis) to pierwsza roślina polski 

… dzieci w hiszpańskich szkołach specjalnych witają się buenos retardes 

… w Bydgoszczy je się Fordon bleu 

… najpospolitszym drzewem Niemiec jest klon jawohl 

… w Pucharze Konfederacji gra się na bosaka 

… jak Maciek o coś prosi to jest Błagos 

… w Czechach występują chmury lentilkularis 

… rejestracje KTT mają kierowcy tatrzańscy, a KNT kierowcy nietatrzańscy 

… gdyby Słowianie odkryli Svalbard to nazywałby się Slavbard 

...  geomorfolodzy nie chcą zmarnować Puy de Szansy 

… Dawid Piątek był lidarem na roku 

… na drugim piętrze jest trójka Siwków 

… Mati na Olimpie to Promateusz 

… w Bieszczadach wszystko łączy się na Otrytytki 

… zapalenie jelita grubego wywołuje kolonowirus 

… odmawianie koronki zapobiega koronawirusowi 

… Korondyliera Zachodnia 

… na czas epidemii zamknięto szlak na Trzy Korony 

… w Polsce niebezpieczniejsza od Koronawirusa jest Korona Królów 

… największe zawody szkutników to Turniej Czterech Stoczni 

… Patrycja pochodzi z Bordeaux 

… najbardziej znany grecki badacz osadów dennych to Diagenes 

… wykład ze statystyki na Skype to statostream 

… izochora to linia łącząca punkty o takiej samej liczbie chorych 

Nieprawda, że ... 

27 Maj 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Maj 2020 


