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GLOBUSIK – Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

Dzień dobry znowu! 

Udało się. W wasze szanowne ręce trafia kolejny 

numer Globusika. Niech to będzie nasz prezent   

z okazji Dnia Geografa.  

A co jest w środku? Tradycyjnie – podróże małe     

i duże. Krzysiek zabierze nas na spacer po Podgó-

rzu, a z Filipem i ekipą EGEA Kraków ruszymy do 

Pragi. Brzmi FAJNIE, ale to nie wszystko. W po-

wietrzu czuć już wiosnę, a to oznacza, że wkrótce 

ruszymy w teren (*dźwięki podekscytowania*)! Za-

pewne część z Was pojedzie do Łazów. Jeśli chce-

cie dowiedzieć się czegoś więcej o Stacji Naukowej 

IGiGP, to koniecznie przeczytajcie wywiad  

z jej kierownikiem – dr. inż. Mariuszem Klimkiem. 

To tyle ode mnie. Reszta niech was zaskoczy. 

To pisałam ja 

Kasia Filip 

Strona   Co? 

 1.  Okładka 

 2.  Właśnie na nią patrzysz 

 3. Takie różne  

 4.  Wywiad kierownikiem Stacji IGiGP  

  w Łazach – z dr. inż. Mariuszem  

  Klimkiem 

 8.  Miasto za miedzą 

 10.  Czołgi jeździły też – ale gdzie? 

  …Czyli Sabaton pod geograficzno- 

  historyczną lupą 

 14.  Zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki? 

 16.  Jak europejski sport zareagował na  

  putinfikacje? 

 18.  Praskie perypetie 

 20.   Paleokoło 2022 

 21.  Koło poezji 

 22.  Nieprawda, że … 

 23.  Memy 

 

 Okładka inspirowana popularną kołową przy-

 śpiewką, z której nie dowiecie się, gdzie jest 

 Azerbejdżan. 
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    (ale) To już było... 

13.01. Spotkanie noworoczne 

27.02. Kołozwiedzanie - Galeria Sztuki Pol-

skiej XIX w. w Sukiennicach  

10.03. Paleokoło 

24.03. Spotkanie naukowe  

25.03. Dzień gofra 

27.03. Kołochodzenie - Zalipie  

31.03. Spotkanie obozowe KGUJ 

06.04. Wieczorek pomocy gisowej 

07.04. Kulaj się Koło, czyli wieczór            

planszówkowy u Geografów 

To nas czeka… 

23.04 Dzień Geografa 

28.04. Festiwal Piosenki Geograficznej 

05.05. Q&A o specjalizacjach 

Z ŻYCIA KOŁA 

Kołochodzenie w Zalipiu 
Źródło: archiwum prywatne Werki Ziółkiewicz 



Katarzyna Filip: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, 
że zgodził się Pan ze mną porozmawiać. 
Mariusz Klimek: Dzień dobry! 
KF: Może zacznijmy od początku. Stacja w Ła-
zach została założona w roku 1984.   
Jej kierownikiem do 1995 r. był doc. dr hab. Lu-
dwik Kaszowski, a następnie prof. dr hab. Woj-
ciech Chełmicki. Przychodzi 2000 r. i tę funkcję 
zaczyna pełnić Pan. Jak to się stało, że trafił Pan 
do Łazów. Czy był pan związany z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim wcześniej, np. podczas stu-
diów? Czy może był to czysty przypadek? 
MK: W zasadzie to był przypadek, ponieważ nie 

jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Skończyłem Akademię Rolniczą na Wydziale Rol-
nym, niekoniecznie ciągnęło mnie jednak do rol-

nictwa. Od zawsze interesowałem się przyrodą   
i chciałem, żeby mój kierunek studiów był choć 
trochę przyrodniczy, więc jakoś przez przypadek 

trafiłem na Akademię Rolniczą, przy czym pracę 
pisałem już u doc. Skiby z gleboznawstwa, bo bar-
dziej mnie do tego ciągnęło. Po skończeniu stu-
diów przeprowadziłem się z Krakowa do Bochni. 

Zacząłem szukać pracy. Trafiłem do Ośrodka    
Doradztwa Rolniczego, czyli do instytucji mającej 

za zadanie doradzanie rolnikom, tak aby mieli 
większe plony i lepiej im się gospodarowało. Po 

paru latach zorientowałem się, że to nie do końca 
jest dla mnie. Zacząłem szukać innej pracy. Przez 
przypadek znalazłem w prasie notatkę, że              

w Łazach tworzy się stacja naukowa Instytutu  
Geografii. W związku z tym, że znałem tę okolicę, 
zainteresowało mnie to. Podjechałem i dopytałem, 

kiedy będę mógł porozmawiać z szefem – czyli  
z doc. Kaszowskim. Podczas tej rozmowy powie-
działem, czym się interesuje, że chciałbym tu pra-

cować.   Zapytałem też o to, co tu się tu dzieje. On 
zobaczył we mnie chyba jakiś potencjał. Nie mógł 
mi wtedy powiedzieć nic konkretnego. Dopiero po 

jakiś czasie, powiedziałem, że już naprawdę muszę 
zmienić pracę i jeżeli nie na stacji, to mam propo-
zycję pracy w Urzędzie Gminy w Bochni. Złożyło 

się tak, że jedna Pani z Instytutu Geografii nie wró-
ciła z urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu poja-
wiła się możliwość, żeby mnie zatrudnić na jej 

miejsce. Zostałem przyjęty do pracy w grudniu 
1990 r., czyli w momencie kiedy stacja przeprowa-
dziła się do wyremontowanego budynku.  

Wywiad z kierownikiem Stacji IGiGP w Łazach –  
dr. inż. Mariuszem Klimkiem  
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KF: Zatrzymajmy się na chwilę przy samym 

budynku. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć   

o jego historii? 

MK: Niestety zaprzepaściliśmy pewną szansę. Był 

początek lat 90. i pojawiła się tutaj pewna starsza 

Pani, która powiedziała, że kiedyś mieszkała w tym 

budynku. Porozmawialiśmy chwilę, ale nie ciągnę-

liśmy za bardzo tematu. Teraz żałuję, że tak się sta-

ło. Jaka jest historia? Niestety mamy szczątkowe 

informacje. Cały obszar Rolniczego Zakładu       

Doświadczalnego od średniowiecza należał do 

Sióstr Benedyktynek ze Staniątek. Były one wła-

ścicielkami tego terenu. Przy czym same tutaj nie 

gospodarowały, lecz miały dzierżawców. Ostatnim 

z nich, prawdopodobnie do końca 1945 r. był    

znany francuski ród de Laveaux. Po wojnie dzier-

żawcy się skończyli, majątek został znacjonalizo-

wany. Siostry zostały na tzw. resztkówce, a w tym 

budynku przez pewien czas był klasztor. Potem 

siostry to sprzedały i  przeniosły się do swojego 

macierzystego klasztoru w Staniątkach pod Krako-

wem. Oceniam, że budynek jest z przełomu XIX    

i XX wieku. Dzierżawcom służył jako budynek 

mieszkalny, z którego zarządzali całym majątkiem. 

Niestety nie mamy żadnej dokumentacji. Trzeba by 

szukać w Krakowie, ale podejrzewam, ze byłyby   

z tym duże problemy. W momencie jak uniwersy-

tet stracił majątek w Dobczycach pod zbiornik, 

wówczas państwo przekazało, chyba w ramach          

rekompensaty, ten majątek w Łazach. 

KF: Pełni Pan funkcję kierownika stacji nauko-

wej. Co leży w zakresie Pana obowiązków?  

MK: Kierownik to jest bardzo górnolotnie powie-

dziane, ponieważ na stacji pracuje stosunkowo ma-

ło ludzi. Jest nas kilkoro, także ta funkcja kierow-

nicza jest rozmyta. Aby stacja funkcjonowała, robi-

my po trochę wszystko. Oprócz kierowaniem sta-

cją, czyli wyznaczaniem kierunków działania,    

zajmujemy się różnymi sprawami. Wykonujemy 

pomiary (meteorologiczne, hydrologiczne, geomor-

fologiczne) oraz rzeczy techniczne, takie jak insta-

lowanie i konserwacja przyrządów, czy poletek 

doświadczalnych. Zarządzamy również samym bu-

dynkiem. 

 

KF: Jaki stosunek do stacji mają okoliczni 

mieszkańcy? Wyobrażam sobie, że na początku 

jej funkcjonowania była to dla nich duża        

nowość. 
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MK: Tak, na początku rzeczywiście była to       

nowość. Byliśmy postrzegani, jako coś wyjątkowe-

go. Mówiło się o studentach, instytucie, uniwersy-

tecie. Nie było żadnych zgrzytów czy tarć ze strony 

okolicznych mieszkańców. Jeżeli coś się zdarzało, 

to zupełnie przypadkowo. Były jakieś niewielkie 

akty wandalizmu, tzn. niszczenia naszych punktów 

pomiarowych, wynikające bardziej z ciekawości, 

może chęci zysku, ale niekoniecznie (za sprawą – 

red.) okolicznych mieszkańców. Do tej pory jeste-

śmy bardzo dobrze traktowani. Ludzie i wieś     

traktuje nas za swoich. Współpracujemy z lokalny-

mi władzami. Akceptują nas. Jeżeli mają jakąś po-

trzebę, to do  nas przychodzą. Mamy kontakt ze 

szkołą. Przychodzą do nas dzieci na lekcje tereno-

we. Zawsze służymy informacją i pomocą, czy 

możliwością organizacji zupełnie pozamerytorycz-

nych spraw np. ognisk dla przedszkolaków. Zaw-

sze odbywa się to przy okazji wycieczki, gdzie ma-

ją oni możliwość pójścia w teren i zobaczenia co 

robimy, po co ta instytucja jest. 

 

KF: Może dzięki temu wyrosną na nowe pokole-

nie geografów i geografek. 

MK: Coś w tym jest! Pracuję tutaj przeszło 30 lat   

i zdarzało mi się, że dzieci, które tutaj przychodziły 

następnie trafiały na studia do Instytutu Geografii. 

Wspominają, że byli tutaj na lekcji i bardzo im się 

to spodobało. Zatem pełnimy także funkcję 

„reklamową”. 

 

KF: Powiedział Pan o obserwacjach meteorolo-

gicznych. W tym roku mogliśmy doświadczyć 

wyjątkowo ciepłego marca. W ubiegłym roku 

w Krakowie obserwowaliśmy natomiast ekstre-

malne ulewy. Czy jakieś z ekstremalnych zda-

rzeń, które miało miejsce w Łazach szczególnie 

zapadło Panu w pamięć? 

MK: Tak, zdarzały się takie ekstremalne sytuacje. 

W czerwcu 2006 r. miała miejsce burza   

z bardzo intensywnymi opadami. W ciągu godziny 

spadła prawie miesięczna suma opadów. Woda   

w pobliskich stawach się przelała przez groble, 

grożąc ich przerwaniem. Tej burzy towarzyszył 

również silny wiatr, który powalił wiele drzew wo-

kół stacji. 

 

KF: Burza jest niezwykle niebezpiecznym zjawi-

skiem dla człowieka, a tym bardziej dla obser-

watora, który musi w określonych godzinach 

wyjść na pomiar, bez względu na panujące wa-

runki. Jakie cechy powinien posiadać osoba pra-

cująca na tym stanowisku? 

MK: Przede wszystkim przy tej pracy wymagana 

jest solidności i uczciwość. Wszystkie obserwacje  

 i pomiary (nie tylko meteorologiczne) wymagają 

systematyczności i rzetelności w ich wykonywa-

niu. Jest to ważne, ze względu na to, że będą z tego 

korzystać kolejne pokolenia. Wejdą one do historii, 

będą cytowane – jak to mawia Jerzy Owsiak „ do 

końca świata i jeden dzień dłużej”. Te cechy są 

szczególnie ważne przy obserwacjach ręcznych. 

Obecnie coraz więcej jest pomiarów elektronicz-

nych i obserwator zaczyna być już w jakiejś części 

zastępowany przez automat. 

 

KF: Stacja to miejsce, gdzie przeprowadzanych 

jest wiele zajęć dydaktycznych. Zazwyczaj swo-

ją pierwszą wizytę na Stacji studenci mają oka-

zje odbyć już na pierwszym roku. Jak wiadomo, 

studencka wyobraźnia nie zna granic. Ma Pan 

może jakąś anegdotę związaną ze studentami? 

MK: Niestety pamięć zawodzi. Zajęć jest teraz co-

raz mniej. Również życia stacyjnego jest mniej, ze 

względu na to, że studenci przyjeżdżają najczęściej 

na jeden dzień i brakuje integracji. Zarówno stu-

dentów między sobą, jak i studentów z prowadzą-

cymi, bo po prostu nie ma czasu. Kontaktu niefor-

malnego jest coraz mniej. Najwięcej takich aneg-

dotek było, kiedy zajęcia trwały kilka dni. Było 

wtedy więcej czasu na rozmowy. Oprócz zajęć te-

renowych na stacji prowadzone są także praktyki 

zawodowe. Tutaj przypomina mi się pewna sytua-

cja. Mieliśmy kiedyś praktykanta, który m.in. wy-

konywał obserwacje meteorologiczne. Po zakoń-

czeniu praktyk, kiedy dostał zaliczenie, koleżanka 

zapytała, czy nie zechciałby jeszcze raz przejść się 

z nią na obserwację do ogródka meteorologiczne-

go. Już całkowicie niezobowiązująco. Na co stu-

dent popatrzył na buty i powiedział, że chyba nie, 

bo boi się, że sobie buty pobrudzi. Lekko nas to 

zszokowało, bo geograf to raczej osoba terenowa. 

KF: Skoro Pan już wspomniał o praktykach za-

wodowych. Wielu naszych kolegów i koleżanek  
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z niższych lat studiów, będzie musiało takie 

praktyki odbyć. Istnieje możliwość zrealizowa-
nia ich na stacji. Czego potencjalny praktykant 

się nauczy, na co powinien być przygotowany 
[na komary-przyp.red.]? 

MK: Nauczyłby się tego wszystkiego, co my sami 

na stacji wykonujemy. Są to m.in. pomiary meteo-

rologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne. 

Wszystkie poletka oraz punkty pomiarowe są przez 

obsługiwane osobiście. Praktykant wychodzi z na-

mi w teren i pracuje razem z nami. Od zeszłego 

roku stacja stała się stacją bazową zintegrowanego 

monitoringu środowiska przyrodniczego, co       

poskutkowało tym, że tych pomiarów jest więcej. 

 

KF: Jako studenci o Stacji w Łazach słyszymy 

na różnych zajęciach. W  wypowiedziach pro-

wadzących często słychać sentyment. Pojawiają 

się też szczere uśmiechy. Co według Pana spra-

wia, że Łazy zapadają w pamięć. Albo inaczej, 

za co się je lubi? 

MK: Ten sentyment, zwłaszcza starszych pracow-

ników pochodzi jeszcze z czasów początków stacji. 

Doc. Ludwik Kaszowski, prof. Kazimierz Krze-

mień, prof. Wojciech Chełmicki, czyli ojcowie za-

łożyciele, bo tak można by ich nazwać, przyjeżdża-

li tu bardzo często i brali udział w pracach tech-

nicznych. Początki stacji były trudne, zwłaszcza 

organizacja punktów pomiarowych, czy samego 

budynku. Była to praca u podstaw. To w jakiś spo-

sób integrowało. Ludzie się tutaj spotykali, rozma-

wiali – to jednoczyło i budowało wspólnotę. Wy-

daje mi się, że tego teraz brakuje. Tak jak mówi-

łem, praktyk i dłuższych zajęć terenowych jest już 

coraz mniej i nie ma tej możliwości integracji. Bra-

kuje kontaktu uczeń – mistrz, ponieważ nie ma na 

to czasu. Zresztą teraz studenci w dużej części pra-

cują, więc nie mają tyle czasu. Dawniej takiej moż-

liwości nie było, więc wyglądało to nieco inaczej. 

Dlatego te osoby, które bywały tutaj na samym po-

czątku funkcjonowania stacji z takim sentymentem 

wspominają to, ponieważ były to fajne spotkania. 

Po pracy w terenie razem spędzało się czas, czy to 

wspólnie gotując, czy siedząc przy ognisku, czemu 

oczywiście towarzyszyły rozmowy. To bardzo        

ludzi łączyło i jak widać, zapadło w pamięć. 

KF: Łazy to nie tylko Stacja. To również nieby-

wale malownicza okolica. Znajdujemy się u pro-

gu Karpat, na Pogórzu Wiśnickim. Z Krakowa 

jest tutaj niecała godzina drogi. Co poleciłby 

Pan do zobaczenia studentom, szukającym po-

mysłu na jednodniowy wypad poza miasto? 

MK: Na pewno jest dużo do zobaczenia. W okoli-

cy jest wiele szlaków turystycznych i ścieżek rowe-

rowych, które są dobrze zorganizowane. Jest wiele 

punków widokowych, z wielu miejsc można zoba-

czyć piękną panoramę Kotliny Sandomierskiej, 

a przy dobrej pogodzie nawet Tatry i Beskidy.   

Tereny są bardzo malownicze, przyrodniczo przy-

jazne dla człowieka. Z drugiej strony jest tu też 

sporo zabytków kultury materialnej. Są to chociaż-

by Bochnia, Wiśnicz z zamkiem Lubomirskich, 

Lipnica Murowana słynąca z palm wielkanocnych. 

Mamy tutaj też zabytki z czasów I wojny świato-

wej. Są to bardzo urokliwe stare cmentarze, któ-

rych jest tutaj naprawdę dużo. 

 

KF: Zmierzają ku końcowi. Już niebawem, bo 

23 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Geogra-

fa. Czego życzyłby Pan wszystkim geografom  

i geografkom z okazji tego dnia? 

MK: Wszystkim geografom i geografkom należy 

życzyć wszystkiego dobrego z tej okazji. Na pew-

no wielu osiągnięć w dziedzinie geografii. Wszyst-

kim absolwentom studiów geografii życzyłby, żeby 

pracowali w zawodzie. Aby to, czego się uczyli  

w trakcie studiów rzeczywiście im się przydało  

w przyszłym życiu. Ta pasja, którą mieli po wyj-

ściu ze szkoły średniej, a która była później konty-

nuowana w trakcie studiów, żeby była kontynuo-

wana i w życiu dorosłym. Akurat w moim przypad-

ku tak było – robię to, co od zawsze lubiłem. Moje 

wykształcenie przydało mi się w pracy. 

 

KF: Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia! 

MK: Dziękuję również. 

7 Kwiecień 2022 



Ile ról może przybrać miasto? Choć nie za-

dajemy sobie na co dzień pytań tego pokroju, to od 

razu Wam powiem, że gdybym je wszystkie opisał, 

to redakcja Globusika straciłaby pracę – materiału 

starczyłoby aż do momentu, w którym studentów 

na Kampus UJ będzie dowoził hyperloop relacji 

„Wrocław – Krakowice.”  

Funkcji, znaczeń i zadań miasto może mieć 

wiele, ale jeśli ma tylko jedną, prędzej czy później, 

stawiając na jedną kartę, przegra wszystko. Nieste-

ty, w przypadku przegranej, nie odjedzie niewzru-

szone z kasyna, swoim Astonem Martinem wraz   

z inną miejscowością, w rytm muzyki z James’a 

Bond’a. Stanie się Lipinami (dziś, Detroitopodobna 

dzielnica Świętochłowic na Śląsku), czyli upadłym 

miastem, gdzie nikt już nie śpiewa żadnej piosenki. 

Opowiem Wam o mieście, które zawsze 

stojąc w cieniu, wciąż czeka na odkrycie. Gdy nad 

Terra Felici, wartą wiecznych podróży, pióra i lut-

ni, przysiadły trzy czarne orły, Kraków stał się na 

dwadzieścia lat miastem granicznym. Wzgórza po 

drugiej stronie głównego nurtu Wisły zmieniły 

właściciela i nikt za bardzo nie mógł nic z tym zro-

bić, a wiedeńska Władza założyła tam miasto. 

Swoją drogą, to Kraków musi być wspania-

ły. W jego dziejach, dwa potężne i obce mocarstwa 

zdecydowały się założyć u jego podnóża miasto, 

które miało go przerosnąć i wchłonąć jako dzielni-

cę. Jak im wyszło…?  

Wracając z dygresji, Podgórze, bo o nim 

oczywiście mowa, tak naprawdę jest kilkukrotnie 

mniejsze niż dzielnica XIII Podgórze w Krakowie. 

Historycznie, wyznaczono je mniej-więcej pomię-

dzy Zabłociem, a Rondem Matecznego. Nowe, au-

striackie, graniczne miasto, miało szereg ulg i za-

chęt dla mieszkańców, aby Ci szybko mogli się tu 

osiedlać i stanowić silną przeciwwagę względem 

Krakowa. Wzgórze Lasoty, wznoszące się nad 

okolicą, miało Krakusom rozsądnie przypominać, 

kto jest teraz górą. 

Jak to zwykle bywa, what goes up, must go 

down. Po III rozbiorze, w 1795 roku, Kraków stał 

się starszym, przyrodnim bratem świeżego miasta.  

Na przestrzeni wieku XIX Kraków i Podgórze się 

do siebie zbliżały, a ich stosunki były zmienne –        

w miarę zmieniania się układów politycznych. 

Ostatecznie, Podgórze zostaje wchłonięte do Kra-

kowa 1 lipca 1915 roku, a 22 sierpnia 1914, Cesarz 

Franciszek Józef podpisał ustawę zatwierdzającą 

podjęte wcześniej przez Małopolan działania. 

No dobrze, a współczesne Podgórze? Moż-

na tam znaleźć wszystko. Są góry, przepaście, 

szczyty i naturalne ścianki wspinaczkowe. Gdy bo-

haterowie wędrówek się zmęczą, mogą odpocząć 

we włoskiej knajpce albo pod francuskim balko-

nem, skąpanym w hiszpańskim słońcu, ogrzewają-

cym słuchającą przewodnika i rozumiejącą trud 

wydarzeń wycieczkę z Niemiec. Jeśli ktoś z Was 

rozpoznaje cytat – tak, miasto ma cesarski rys. Czy 

wiedzieliście, że wysokość trójkątnego Rynku Pod-

górskiego, przedłużona idealnie wskazuje na śro-

dek Rynku Krakowskiego, a odległość od Kościoła 

św. Józefa do Sukiennic, wynosi nieco ponad… 

sami zmierzcie, wynik przyprawia mnie o masoń-

skie dreszcze. Może przy okazji znajdziecie tunele 

łączące Kościół z katakumbami pod stadionem KS 

Korony? 
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Miasto za miedzą 

Krzysztof Zuber 

Redakcja Globusika poleca profil 
Krzysztofa na Instagramie 

(@przestrzen_niedookreslona) 



To właśnie Podgórzu przypadł, w mojej 

ocenie, najciekawszy park w Krakowie, czyli Park 

Wojciecha Bednarskiego, założony jeszcze ponad 

przed stu laty w byłym kamieniołomie. W jego oto-

czeniu znajdują się wspaniałe, pół-dzikie tereny 

rekreacyjne, idealne na marcowy, niebiesko-złoty 

piknik. Spoglądanie z góry jak Kraków i natura 

budzą się do życia, było, jest i będzie moją wspa-

niałą tradycją, odkąd tylko odkryłem te wszystkie 

osie widokowe prowadzące ze Wzgórza Lasoty, 

Kopca Krakusa i półek skalnych w okolicy wieży 

telewizyjnej. 

Finalnie, Podgórze to też duża dawka histo-

rii, sztuki i kultury. Życie tętniące na jego głów-

nych placach, MOCAK, Fabryka Schindlera i Cri-

coteka, to tylko niektóre główne jego atrakcje. Po-

bocznych – nie sposób tu wypisać. Nie spotkacie 

tam ducha socrealizmu. Nie zobaczycie średnio-

wiecznych ołtarzy i gotyckich katedr. Pogórze jest 

dzielnicą jedyną w swoim rodzaju. Miasto zbudo-

wano za późno, by mogło przejąć te wszystkie ja-

giellońskie naleciałości, a za wcześnie, by rozkaz 

budowy przyszedł z krainy non grata. 

Każdemu, kto lubi Stare Miasto w Krako-

wie, zapewne podoba się Praga, czy Wiedeń. Nie 

jest to nic nowego, gdyż jak pewnie wiecie, przez 

wiele lat, jadąc do Chorwacji, nie przecinaliśmy 

żadnej granicy. Podgórze jest tym wiedeńskim 

przyczółkiem, które nieustannie dymi i świeci po-

śród tkanki miasta. Zastanawiam się, jak jego 

główne ulice by wyglądały, gdyby, bez kiczu mó-

wiąc, udekorowano je neonami. Tak – historia, 

neony, letnie pikniki i dużo „luzu”. To moje wyob-

rażenie miasta, które skończyło wspaniale; będąc 

wchłoniętym przez Kraków, zachowało swój daw-

ny, odrębny rys. Nie zostało zzabytkizowane, ani 

zniszczone. Nie jest mitologizowane i nie jest po-

trzebne polityce, aby trwając, zachować polską ra-

cję stanu. Ma wspaniałe tereny zielone, kawał hi-

storii i niepowtarzalny klimat. Nie wierzycie? 

Pójdźcie i zobaczcie. Może właśnie teraz, na przy-

stanku „Ruczaj” stoi i czeka hiper-tram 13-stka? 
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Źródło: archiwum prywatne Krzysztofa Zubera 



UWAGA REDAKCJI – zdając sobie sprawę z wydarzeń, jaki dzieją się wokół nas, chcielibyśmy wyjaśnić, 

że ten artykuł wysłano do nas prawie rok temu i niecelowo koresponduje on bezpośrednio z dzisiejszym 

światem. – (Mati, przepraszamy Cię za tak długi proces wydawniczy, ale te doświadczenie przyda ci się 

jeśli będziesz kiedyś chciał publikować teksty naukowe). 
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Czołgi jeździły też – ale gdzie? 

…Czyli Sabaton pod geograficzno-historyczną lupą 

Mateusz Rajczyk 

1. Wstęp 

Nie trzeba być fanem metalu, by kojarzyć 

szwedzki zespół (historyczno-?)metalowy  Saba-

ton. Rozpoznawalny jest on bowiem nie ze śpiewa-

nia (jak to metalowcy) o sabatach czarownic, ale   

o szerzej znanych wydarzeniach historycznych -   

w przeważającej mierze o wojnach czy sławnych 

bitwach. Ich utwory szczególnie dobrze sprzedają 

się w Polsce (co sami przyznają na swojej stronie 

internetowej;https://www.sabaton.net/discography/

coat-of-arms), z tego powodu, że w niektórych 

swoich utworach poruszają wydarzenia z historii 

naszego kraju, mile łechtające naszą narodową du-

mę. Chciałoby się zapytać, ile jest tych utworów, 

oraz jak to wygląda to w przypadku innych państw. 

Jak sądzicie, czy Sabaton więcej razy wspomniał   

w swych piosenkach o Polsce, niż o swojej ojczy-

stej Szwecji? Czy Joakim Brodén (wokalista ze-

społu) zaśpiewał kiedyś o Hondurasie? Postanowi-

łem odpowiedzieć na te pytania. 

 

2. Metody 

Badania przeprowadziłem w następujący 

sposób: przeanalizowałem tekst każdej z ponad 

100 piosenek zespołu, by stwierdzić, jakie wyda-

rzenia historyczne są poruszane w danym utworze, 

a dzięki temu stwierdzić, które państwa są w nim 

wspomniane. Nie zawsze jest tak, że dane państwo 

jest wymienione wprost; np. w utworze The Last 

Stand jest mowa o „armii bez dowódcy”, która złu-

piła Rzym w 1527 roku. Ze źródeł historycznych 

dowiadujemy się, że była to niemiecko-hiszpańska 

armia Karola V Habsburga. Dalej, w tym utworze 

mowa jest wprost o gwardii przybocznej papieża, 

czyli Gwardii Szwajcarskiej – stąd „punkt” dla 

Szwajcarii. Należy również zauważyć, że jest    

wyraźnie wspomniane w utworze, że wydarzenie 

miało miejsce „w sercu chrześcijaństwa”, przez co  

należy się punkt Watykanowi (który wówczas jesz-

cze nie istniał, ale jest następcą ówczesnego     

Państwa Kościelnego – o tym dalej). 

 Jednak nie w każdym utworze można tak 

łatwo domyślić się, o jakie wydarzenie lub państwo 

chodzi. Sabaton nagrał kilka utworów, które są 

„ogólnohistoryczne” i nie wspominają jakichś kon-

kretnych wydarzeń, ale generalizują niektóre serie 

wydarzeń; przykładowo, utwór Firestorm wspomi-

na o nalotach bombowych w czasie II wojny świa-

towej (bez wskazania jakiegoś konkretnego),          

a  Light in the black o misjach pokojowych ONZ. 

Inne utwory wspominają koalicjantów, walczących  

 z jednym wrogiem (przykładem jest Reign of Ter-

ror, o I wojnie w Zatoce Perskiej), przez co należy 

wymienić wszystkich tych koalicjantów… a we 

wspomnianym Reign of Terror wspomniana jest 

koalicja ponad 30 państw, które wysłały swoich 

żołnierzy do walki z Irakiem. Był wśród nich Hon-

duras (sic!), więc owszem, Sabaton wydał utwór   

o Hondurasie, chodź nie został on wymieniony 

wprost w utworze. Należy również wspomnieć, że 

pojawiły się również utwory, które nie wspominały 

o żadnych państwach lub wydarzeniach historycz-

nych, zatem nie brałem ich pod uwagę w kalkula-

cji. 



Kolejnym istotnym zagadnieniem, z którym 

musiałem się zmierzyć, jest fakt, że nie wszystkie 

państwa wymienione w utworach istnieją do dziś,   

a wiele przeszło bardzo poważne zmiany granic. 

Aby nie wprowadzać zamieszania i ułatwić odnie-

sienie do współczesnych państw, musiałem zdecy-

dować się na pewne uproszczenia. Otóż do wyniku 

Niemiec dodawałem wszystkie wzmianki o Świę-

tym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego 

(tzw. I Rzesza), Cesarstwie Niemieckim               

(II Rzesza) i oczywiście o III Rzeszy. Podobnie 

postąpiłem w przypadku Federacji Rosyjskiej, do 

której wyniku dodałem wszystkie wyniki Carstwa        

Rosyjskiego i Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (tab. 1.). 

11 Kwiecień 2022 

Państwo współczesne Państwa historyczne mu odpowiadające 

Chińska Republika Ludowa Cesarstwo Chińskie, Republika Chińska 

Federacja Rosyjska 
Carstwo Rosyjskie, Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich 

Islamska Republika Iranu Persja 

Republika Austrii Austro-Węgry, Cesarstwo Austriackie 

Republika Czeska Czechosłowacja, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 

Republika Federalna Niemiec 
Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Cesar-
stwo Niemieckie, Rzesza Niemiecka (III Rzesza) 

Republika Grecka Starożytne greckie polis (np. Sparta), Królestwo Grecji 

Republika Słowacka Czechosłowacja, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 

Rzeczpospolita Polska (III Rzeczpospolita) 
Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita),  
II Rzeczpospolita 

Watykan Państwo Kościelne 

Węgry Austro-Węgry 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii (Imperium 
Brytyjskie) 

Tab. 1. Uproszczenia przyjęte w badaniach 

3. Wyniki 

Gdy zaczynałem swoje badanie, nie byłem 

pewien, jakich konkretnie wyników miałem się 

spodziewać. Byłem przekonany, że niektóre pań-

stwa znajdą się w czołówce, ale ostateczny wynik 

jest zaskakujący. Nie spodziewałem się tak wyraź-

nej dominacji jednego państwa, zdecydowanie gó-

rującego nad resztą. Państwo to zostało wspomnia-

ne zdecydowanie najwięcej razy w utworach 

szwedzkiego zespołu. I o dziwo, nie jest to Szwe-

cja! Poniżej wykres z wynikami 10 państw wspo-

mnianych najwięcej razy we wszystkich dotych-

czasowych utworach Sabatonu! 

 Wyraźna dominacja Niemiec jest efektem 

burzliwej historii tego państwa oraz jego położenia 

geograficznego – żadna znaczniejsza wojna w Eu-

ropie (a o wojnach w Europie najczęściej śpiewa 

Sabaton) nie mogła się odbyć bez centralnie w niej 

położonych Niemiec. Ten sam fakt przyczynił się 

również do wysokiego wyniku Polski. W przypad-

ku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii   

i Francji, istotne jest zaangażowanie tych państw   

w różne konflikty na przestrzeni dziejów na całym 

świecie. Rosja jest wysoko z uwagi na aktywny 



udział w ostatnich obu wojnach światowych 

(częsty temat w utworach), Szwecja – tutaj powo-

dem jest album Carolus Rex, opowiadający o pery-

petiach ojczystego kraju muzyków. Belgia, Austra-

lia i Nowa Zelandia pojawiają się często w utwo-

rach albumu Great War, traktującym o I wojnie 

światowej, w której państwa te brały aktywny 

udział. Tuż za czołówką uplasowały się: Kanada   

i Austria (po 9 razy), Włochy i Czechy (8 razy) 

oraz Grecja, Japonia i Republika Południowej 

Afryki (7 razy) 

 Wspomniałem o wygranych, a co z przegra-

nymi? Przede wszystkim, zauważalna jest tenden-

cja szwedzkiego zespołu do tworzenia utworów 

głównie o wydarzeniach mających miejsce w Euro-

pie. Utworów o konfliktach bliskowschodnich czy 

wojnach w Afryce jest znacznie mniej. Najlepszy 

(nie wiemy czy to dobre słowo – red.) wynik z kra-

jów Bliskiego Wschodu uzyskała Turcja (6 razy). 

Rzadko pojawiają się nawiązania do wojen na Da-

lekim Wschodzie. Liczące 4000 lat i biorące udział 

w niezliczonych konfliktach Chiny są wspomniane 

również tylko 6 razy. Wynik Japonii także jest niż-

szy od przeze mnie oczekiwanego. Zupełnie brak 

jest utworów o wojnach w Ameryce Południowej. 

Wśród europejskich krajów, rzadko wspominane są 

mniejsze lub peryferyjnie położone państwa, takie 

jak Dania (4 razy) czy Portugalia (3 razy). Co było 

dla mnie szczególnym zaskoczeniem, Finlandia 

wspomniana jest zaledwie 3 razy, na równi  

z Irakiem. Mimo miejsca w czołówce, wynik 

Szwecji jest niższy od przeze mnie oczekiwanego. 

Ostateczne wyniki, poza czołową dziesiątką, przed-

stawia tabela 2. 
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Ryc. 1. Wyniki badań (10 najczęściej wspominanych w utworach państw) 

Państwa Ile razy wspomniane 

Austria, Kanada 9 

Węgry, Włochy 8 

Grecja, Japonia, RPA 7 

Chiny, Czechy, Norwegia, Turcja 6 

Arabia Saudyjska, Indie, Serbia, Słowacja 5 

Brazylia, Dania, Rumunia 4 

Bułgaria, Czarnogóra, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irak, Portugalia, Wietnam 3 

Afganistan, Argentyna, Egipt, Filipiny, Korea Południowa, Maroko, Syria, Tajlandia, Watykan 2 

Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Bośniai Hercegowina, Chorwacja, Honduras, Iran, Irlandia, Izrael, 
Jamajka, Jordania, Kambodża, Katar, Kuwejt, Niger, Oman, Pakistan, Senegal, Szwajcaria, Zambia, 
Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

1 

Tab. 2. Wyniki badania poza pierwszą dziesiątką. 



4.  Podsumowanie 

Odpowiadając na pierwsze pytanie zadane 

na początku tego artykułu, Sabaton nie zaśpiewał 

więcej razy o Polsce, niż o Szwecji, ale nie jest to 

znacząca różnica. Niektóre przyjęte przeze mnie 

uproszczenia są znaczne (np. wielonarodowe     

Austro-Węgry reprezentowane jedynie przez Au-

strię  i Węgry), ale starałem się skupiać na pań-

stwach, a nie na narodach. Badanie aktualne jest na 

dzień 28 czerwca 2021; w czasie badań zespół wy-

puścił dwa nowe utwory (The Royal Guard oraz 

Defence of Moscow), ale ku mojej uciesze, były to 

„proste” utwory, wspominające niewiele państw i 

podbijające wynik dotychczasowym faworytom. 

Jeśli, drogi Czytelniku, byłbyś ciekawy pełnej me-

todologii badań, proszę o kontakt ze mną przez Fa-

cebooka lub maila (matraj101@gmail.com), gdzie 

udzielę wszelkich wyjaśnień. Z góry dziękuję za 

merytoryczne uwagi! 

Na zakończenie tego pseudonaukowego 

popularnonaukowego artykułu, podaję listę piose-

nek, w których szwedzki zespół śpiewa o naszym 

ojczystym kraju (tab.3.).| Artykuł ten wyszedł nie-

co bardziej historyczny, niż geograficzny, lecz geo-

graf powinien wiedzieć co nieco i o historii świata, 

by lepiej świat ten rozumieć! 

5.  Źródła 

https://www.sabaton.net 

https://sabaton.fandom.com 

https://pl.wikipedia.org 
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Tytuł utworu Kontekst utworu 
Czy Polska wspomniana 

wprost? 

Primo Victoria 
Lądowanie w Normandii w 1944 roku, w którym polscy żoł-
nierze brali udział 

nie 

Reign of Terror 
I wojna w Zatoce Perskiej (Polska była członkiem koalicji 
antyirackiej) 

nie 

Panzer Battalion 
I wojna w Zatoce Perskiej (Polska była członkiem koalicji 
antyirackiej) 

nie 

40:1 Obrona Wizny w 1939 roku tak 

Union (Slopes of St. 
Benedict) 

Bitwa o Monte Cassino w 1944 roku nie 

Uprising Powstanie warszawskie w 1944 roku tak 

Aces in Exile Bitwa o Anglię w 1940 roku tak 

Killing Ground 
Bitwa pod Wschową w 1706 roku (starcie wojsk szwedzkich 
z sasko-rosyjskimi na terenie I Rzeczypospolitej) 

nie 

Inmate 4859 Opowieść o losach Witolda Pileckiego tak 

Winged Hussars Odsiecz wiedeńska w 1683 roku tak 

Tab. 3. Lista utworów, w których Sabaton wspomina o Polsce 

mailto:matraj101@gmail.com


 Kto nigdy nie usłyszał takie-

go zdania od mamy czy babci, kiedy 

po przekąsce, zupie, surówkach   

i reszcie obiadu w żołądku zaczyna-

ło już brakować miejsca na cokol-

wiek, niech pierwszy napije się do 

tego jeszcze kompociku. Jakoś zaw-

sze zdanie to wybrzmiewa w tej for-

mie, zakłada że kotlecik będzie bar-

dziej wartościowym produktem. Jest 

wartościowy – to prawda, dzięki nie-

mu dostarczymy organizmowi     

trochę białka i makroelementów, ale 

tym samym dyskryminujemy     

sympatycznego ziemniaczka, który 

ma w sobie np. potas i fosfor. We-

dług badań zdrowo może być zjeść   

i to,  i to. Oczywiście, jeśli jeszcze 

się nie najedliśmy wcześniej. 

 Urozmaicona dieta nie jest 

niczym nowym, ale czymś odświe-

żającym było dla mnie odkrycie   

stosunkowo niedawno diety fleksita-

riańskiej. Wbrew pozorom, nie jest 

to dieta, która ma zapewniać lepsze rozciągnięcia 

ciała (taki suchy żart – na pewno nikt tak nie po-

myślał (xd – red.)), ale taka, która zakłada ograni-

czenie spożycia mięsa. Jest to alternatywa dla osób, 

którym ciężko jest zrezygnować całkowicie z mię-

sa, ale chciałyby mniej negatywnie wpływać na 

środowisko. Co to znaczy więc ograniczenie spo-

życia mięsa? Według naukowców spożywanie 

500g tego typu pożywienia w ciągu tygodnia po-

winno nam wystarczać 

(sustainabledevelopment.un.org) i do takiego po-

ziomu jako maksymalnego powinniśmy dążyć, aby 

ograniczyć negatywny wpływ zawartości naszego 

stołu na otaczający nasz ekosystem. Dla porówna-

nia – średni kotlet mielony waży ok. 80g.  

 Co ma spożycie mięsa do środowiska? We-

dług mnie więcej niż mogłoby się wydawać. Za-

równo rolnictwo, jak i hodowla zwierząt przyczy-

niają się do emisji gazów cieplarnianych, czy zuży-

wają wodę, ale można się też zastanowić, co po-

trzebuje więcej zasobów. Okazuje się, że to wła-

śnie hodowla zwierząt jest bardziej przestrzenio-

chłonna. Nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę 

fakt, że rośliny uprawiane są również na paszę dla 

zwierząt i to  w ogromnych ilościach. Innym cieka-

wym aspektem z punktu widzenia środowiska są 

odpady. Obierki możemy bez problemu przezna-

czyć na kompost, z którego skorzysta gleba, nato-

miast odpadki z produkcji mięsnej nie są tak łatwe 

do przetworzenia, konieczne jest ich spalenie.  
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Zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki? 

Magdalena Jasionek 



 Dlaczego, więc ideałem nie jest dieta we-

gańska? Według badań (Chen i in., 2019), pomimo 

korzyści zdrowotnych z niej wynikających takich 

jak, np. zmniejszenie ilości cholesterolu w diecie, 

jej stosowanie może skutkować niedoborami wita-

miny B12, czy wapnia. Zespół badawczy przedsta-

wia sposób żywienia proponowany przez Szwaj-

carskich dietetyków, jako najlepszą opcję zarówno 

pod względem środowiskowym, jak i zdrowotnym. 

Zakłada ona spożycie mniejszej ilości niż w przy-

padku diety fleksitariańskiej (niewiele ponad 230g 

tygodniowo) produktów mięsnych oraz zwiększe-

nie spożycia ryb i jaj. Badania te dotyczą jednak 

przede wszystkim szwajcarskiego społeczeństwa   

i mogą nie mieć dobrego przełożenia na inne kraje. 

Dieta idealna i uniwersalna zapewne nie istnieje, 

jednak te które proponowane są jako prawie ideal-

ne zakładają ograniczenie spożycia produktów 

mięsnych.  

 Z tych rozważań można wysnuć przede 

wszystkim wniosek, że warto podejmować 

świadome decyzje żywieniowe. Dobrą prakty-

ką wydaje się traktowanie posiłków mięsnych 

jako coś jedzonego „od święta”, ale ważne też 

jest żeby makrosy i mikrosy się zgadzały.   

Artykuł nie ma na celu przekonywać nikogo, 

że jakaś dieta jest zła czy dobra, a jedynie 

przedstawienie zagadnienia, które wydawało 

mi się ciekawe.  

 Według facebookowej (w grupie 

KGUJ – red.) ankiety ziemniaczki zostawi 37 

ankietowanych,  a mięsko 15. 

 

PS 

Nie wiem, czy wiecie, ale tofu po porządnym 

odciśnięciu traci taki charakterystyczny po-

smak. Dla mnie na plus, jeśli go nie ma, więc 

testowałam  w curry i polecam. 

 

Chen, C., Chaudhary, A. & Mathys, A., 2019. 

Dietary Change Scenarios and Implications 

for Environmental, Nutrition, Human Health 

and Economic Dimensions of Food Sustaina-

bility. Nutrients, 11(4), p.856. 
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 Owszem, nie istnieje takie słowo jak putin-

fikacja, jednak według mnie idealnie zastępuje sło-

wa „wpychanie się do innego kraju przez prezy-

denta rosji”. I tak, z premedytacją nazwę tego kraju 

będę pisał z małej litery, gdyż jedynie na to zasłu-

guje. Przechodząc do meritum, jak powszechnie 

wiadomo, w sporcie oprócz wygranych i rywaliza-

cji równie ważne są pieniądze. Co ja bredzę? Naj-

ważniejsze są pieniądze, których wiele rosyjskich 

firm oraz oligarchów ma lub miało całkiem sporo. 

Skutkiem tego rosyjskie podmioty posiadają zna-

czące wpływy w większości liczących się dyscy-

plin sportowych. Następstwem tego jest zachowa-

nie się władz związków zarządzających danymi 

konkurencjami – gdyby nie presja publiki, to praw-

dopodobnie połowa organizacji sportowych nie 

zareagowałaby na wydarzenia na obszarze Ukrainy 

i próbowała je przeczekać, lub, jak co poniektóre 

obecnie -nazywałaby wojnę pomiędzy Ukrainą   

a rosją – konfliktem. Obrzydliwe. I tak, uważam, 

że organizacje sportowe powinny reagować na ta-

kie wydarzenia i nie mam zamiaru z tym polemizo-

wać. 

 

Jak europejski sport zareagował na putinfikacje? 
 

Zbulwersowany Maciej „aka” dżagos 
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 Reakcje jednak w końcu nadeszły i okazały 

się zaskakująco brutalne patrząc z putinowskiego 

punktu widzenia. W świecie piłki nożnej, skorum-

powane i będące pod wpływem rosyjskich rubli 

UEFA i FIFA, w wyniku nacisku opinii publicznej 

oraz krajowych federacji zawiesiły rosję, jako 

członka organizacji. W związku z tym: reprezenta-

cja rosji została wyrzucona z baraży o Mistrzostwa 

Świata w Katarze(na czym zyskała Polska), zapla-

nowany finał Ligi Mistrzów został przeniesiony   

z Sankt-Petersburga do Paryża, kluby rosyjskie na 

czas nieokreślony nie mogą występować w euro-

pejskich rozgrywkach, a zawodnicy klubów rosyj-

skich mogą bez problemów rozwiązać umowy  

i przenieść się do innego kraju. Dodatkowo UEFA 

rozwiązała wartą na około 50 mln Euro rocznie 

umowę sponsorską z rosyjską firmą gazprom. Pol-

ska zyskała również w dyscyplinie tak bardzo ko-

chanej przez Polaków, czyli w siatkówce. rosji zo-

stały odebrane tegoroczne Mistrzostwa Świata, 

które zostały przeniesione do Polski i Słowenii,  

a reprezentacja i kluby rosyjskie zostały wyrzucone 

ze wszystkich europejskich rozgrywek.  

 Analogicznie postąpiono również w pozo-

stałych sportach drużynowych. W sportach moto-

rowych zdecydowano na odwołanie wszystkich 

wyścigów, które miały się odbyć na terenie króle-

stwa putina. Rozwiązano także kontrakty z rosyj-

skimi z rosyjskimi kierowcami występującymi   

w przeróżnych seriach wyścigowych. 



 Z datą wybuchu wojny na Ukrainie nałożył 

się początek Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. 

Początkowo Komitet Olimpijski nie podjął żadnej 

decyzji o zablokowaniu występu rosyjskiego komi-

tetu olimpijskiego (rosjanie nie z powodu zawie-

szenia w wyniku wieloletniej afery dopingowej nie 

mogą występować pod flagą rosji), jednak momen-

cie, gdy kilka krajów rozpoczęło przygotowania do 

bojkotu igrzysk, MKOL zdecydował się na wyklu-

czenie olimpijczyków z rosji.  

 Nie odbyło się jednak bez kontrowersyj-

nych decyzji. Przykładowo, federacje tenisa ziem-

nego zezwoliły na występy rosyjskich i Białoru-

skich tenisistów pod warunkiem gry bez afiszowa-

nia się z flagą swojego kraju – jednak, mimo 

wszystko, udział w turniejach jest dla rosjan i Bia-

łorusinów dalej możliwy. Bardzo duży niesmak 

wywołała również Międzynarodowa Federacja 

Narciarska, która bardzo długo zwlekała z wyklu-

czeniem rosyjskich oraz białoruskich zawodników 

z zawodów, a następnie nawet planowała kalendarz 

zawodów na sezon 2022/23 biorąc pod uwagę or-

ganizację zawodów na ziemi rosyjskiej. Na szczę-

ście do takiego scenariusza finalnie nie doszło.  

 W artykule skupiłem się tylko na reakcjach 

europejskiego sportu, gdyż pozostałe federacje 

sportowe na innych kontynentach z racji odległości 

do konfliktu nie odczuwają potrzeby reakcji. Nie 

jest to nic zaskakującego, można uważać to za obu-

rzające, ale… sami tak robimy względem reszty 

świata. Mogę podać tutaj przykład braku reakcji 

Europy, która w żaden sposób nie odnosi się do 

konfliktu Arabii Saudyjskiej z Jemenem, a co lep-

sze, podczas gdy w trakcie ostatniego Grand Prix 

F1 w Arabii Saudyjskiej rakiety spadały w odległo-

ści 10 kilometrów od toru wyścigowego nie zdecy-

dowano przerwać wyścigu. W sporcie rządzi pie-

niądz i wszyscy powinni sobie to uświadomić.  
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Na koniec kilka ciekawostek:  

1. Różnie interpretowano udział Białorusi w woj-

nie. W niektórych sportach Białorusini zostali za-

wieszeni, a np. w piłce nożnej reprezentacja Biało-

rusi może dalej rozgrywać mecze z innymi druży-

nami.         

2. Hokej to oczko w głowie putina. Na szczęście 

rosja wraz z Białorusią zostały wykluczone z Mi-

strzostw Świata, które w tym roku odbędą się   

w Finlandii.                                                   

3. Podczas ostatniego zjazdu FIFA(01.04.2022)   

w trakcie losowania grup Mistrzostw Świata w pił-

kę nożną język rosyjski wraz z językiem arabskim   

i portugalskim zostały uznane, jako języki urzędo-

wy w FIFA, a w zebraniu brało udział wielu rosyj-

skich działaczy.                      

4. W marcu Rosjanie zorganizowali swoje własne 

Igrzyska Paraolimpijskie, w których udział wzięli 

sportowcy z rosji, Tadżykistanu, Armenii i Ka-

zachstanu. 

 Podsumowując, europejski futbol zareago-

wał odpowiednio na atak rosjan na Ukrainę, jednak 

kilka decyzji pozostawiło wiele do życzenia, co 

jest spowodowane przepływem rosyjskich pienię-

dzy w europejskim sporcie, a niestety mafia sporto-

wa przedkłada pieniądze nad dobro. 



 Szanowni państwo, drodzy mili, mili słuchacze, sympa-

tycy. Wraz z dniem 11 marca wyruszyliśmy w podróż ku stoli-

cy Czech – krasnej Pradze (po czesku słowo krasne znaczy 

piękne - uważam, iż warto zachować to w pamięci, gdyż w po-

niższym tekście ten wyraz będzie używany nie raz i nie dwa… 

kto wie). Któż spodziewał się, co to będzie za wyprawa? My-

ślę, że nikt. Na początku, przede wszystkim warto mieć bacze-

nie na grupę, skład, grono towarzyszy wyprawy i pokrótce ich 

przedstawić. 
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Praskie perypetie 
 

Filip Bolicki 

Janek Bujakowski – chyba najwyższy     
członek naszej tułaczki. Janek ma ciemne 
włosy i niezwykłą aparycję  

Szymon Bis, Szymon Bis. Szymon Bis jest osobą, 
która ma wąsa ciemnego. Warto zwrócić tutaj uwagę 
na barwę jego wąsa, gdyż inny członek wyprawy ma 
jasnego wąsa. Warto mieć to na uwadze.  

A propos wąsa jasnego. Mowa 
tutaj oczywiście o Julianie Mazu-
rze. W EGEA znany jest jako CP1. 

Na załączonym obrazku Anastazja Ryba. Jest ona na 1 
roku i ma bardzo ładą różową kurtkę. Anastazja jest na 
wózku, a pcha ją Julek. Ogólnie nic jej nie jest i to tak 
tylko do fotografii ten wózek.  

Jeśli już mowa o 1 roku to nie może 
zabraknąć wzmianki o kolejnym 
pierwszoroczniaku, czyli Janie Gwieź-
dzie. Dla znajomych Gwiazdeczka. 
Niesamowite nazwisko prawda?  

No i ja – Filip Bolicki. Mam czarne 
włosy i ciemne oczy, ale i tak nie wi-
dać mnie na zdjęciu, bo było bardzo 
zimno i musiałem się zakrywać. Tak,   
w Pradze było całkiem zimno  



 No więc wracając do meritum. Trudności   

w podróży zaczęliśmy już w samym pociągu. Ze 

względu na sytuację na Ukrainie, nasz pociąg był 

bardzo zapchany. Wagon, w którym się znajdowa-

liśmy był tak bardzo zatłoczony, że na stacji w Bo-

huminie został dostawiony dodatkowy pociąg, 

dzięki któremu uchodźcy z Ukrainy mogli w lep-

szych warunkach dojechać do m.in. Pragi. Podróż 

nasza trwała około 7 h. 

 W końcu udało się nam dotrzeć do Pragi. 

Wymęczeni zostaliśmy odebrani przez naszych 

czeskich kolegów Mirę i Daniela. Wyruszyliśmy   

w kolejną, na szczęście krótszą, podróż do naszego 

hosta. W zasadzie pierwszy dzień polegał na zwie-

dzaniu niezwykłych praskich budowli oraz ulic. 

Mimo tego, że byłem już w Pradze kiedyś, ponow-

nie zrobiła na mnie gargantuiczne wrażenie. Na 

moich kompanach również. Drodzy Prażanie za-

brali nas na znakomity posiłek. Posiłek, dzięki któ-

remu napełniliśmy nasze szlachetne podniebienia 

czeskimi przysmakami. Następnie dołączyli do nas 

pozostali czescy geografowie i wspólnymi siłami 

wyruszyliśmy w dalszą eksplorację zakamarków 

stolicy Czech. Dzień został zwieńczony wypadem 

do baru, w którym graliśmy w darta i piliśmy cze-

skie, pyszne piwo. Piwo piwo piwo. Smaczne było 

to piwo.  

 Dzień kolejny dla nas rozpoczął się bajecz-

nie. Kawa, piwo i śniadanie. Połączenie porannej 

kawy z porannym piwem (pitym w tym samym 

czasie) zostało buńczucznie nazwane „czeską ka-

wą”. I tak to właśnie rozpoczynaliśmy życie... Ży-

cie jest nowelą jak to niegdyś było gdzieś powie-

dziane, tudzież zaśpiewane. Kolejne wyzwania 

przed nami… Szczególnym wyzwaniem, dla wielu 

polskich śmiałków była wyprawa kajakami. Ah 

podróż kajakami po Wełtawie… Otuleni promie-

niami rozżarzonego słońca, w otoczeniu najznako-

mitszych praskich budynków płynęliśmy przed sie-

bie, absolutnie niczym się nie przejmując. Dyskret-

ny wiatr muskał nasze aksamitne policzki, podczas 

gdy w naszych głowach snuły się swobodne rozwa-

żania, dotyczące sensu ludzkiej egzystencji. A tak 

naprawdę nie, choć mogło być to całkiem przyjem-

ne uczucie. Więc płynęliśmy wytrwale, ku wolno-

ści. Czy może być coś piękniejszego? Oczywiście, 

że może. Dla nas był to gorący posiłek po ekspedy-

cji kajakowej. Ależ to było pyszne – powiedział 

kiedyś ktoś. Tak też my powiedzieliśmy po zakoń-

czonej konsumpcji. Lokal jaki wybrali nasi czescy 

towarzysze szczycił się narodową kuchnią. I tak też 

wszyscy wybraliśmy smażony syr. Proste danie, 

ale jakie doskonałe. Pozwolę sobie użyć, w tym 

jakże chaotycznym tekście, inwersji czasowej. 

Oczywiście tylko kapkę, żeby za bardzo nie zamie-

szać. Przed naszą wodną wycieczką dostaliśmy za-

szczytu obcowania z krasną (patrz początek) sztu-

ką. Tak tak tak. Odwiedziliśmy Galerię Narodową 

w Pradze. Z opinii polskich uczestników mogę po-

wiedzieć, że muzeum było ekstra!!! Tyle wyśmie-

nitych dzieł sztuki w jednym miejscu, w jednej 

przestrzeni nasyciło nasze głowy niecodziennymi 

przemyśleniami. I jak dzień wcześniej zakończyli-

śmy drugą przygodę w Pradze, wypadem do tego 

samego baru. Przy akompaniamencie znakomitej 

muzyki, wyśmienitego towarzystwa i jakże smako-

witych czeskich trunków, spędzliśmy kolejny wie-

czór w zacnym gronie tułaczy po świecie.  

 Podróże jak to podróże mają swój początek, 

a także swój koniec. Z samego rana wyprawiliśmy 

się na dworzec, by wrócić do Polski. Ah tak Polska 

Mickiewiczowska. Polska Polacy Polska. Na 

szczęście droga powrotna nie była już tak męcząca 

jak w kierunku Pragi. Z uśmiechami na ustach po-

żegnaliśmy naszych praskich EGEAN i dołączyli-

śmy do annałów historii krakowskiego oddziału 

EGEA.  

 Z wyrazami szacunku i podziękowaniami 

dla wszystkich uczestników i czytaczy, którzy do-

tarli do końca 
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 Nie wiem jak Wy, ale ja jakoś tak mam, że 
lubię wspominać. Wspominać różne rzeczy, na 
różne sposoby i o różnych porach. Czasem takie 
nawroty przeszłości mam o poranku, gdy próbuję 
doliczyć się popełnionych niezręczności, rzeczy do 
odkręcenia i zmarnowanych pieniędzy po poprzed-
nim wieczorze, a czasem zatapiam się wieczorową 
porą w zdjęciach z Kołowych obozów sprzed lat, 
czy też w fotografiach wszystkich panien, z który-
mi zdarzyło mi się spędzić nieco więcej godzin. To 
są seanse samotne. Grupowe odkopywanie pew-
nych faktów też mieści się w zakresie moich pasji   
i z grubsza dotyczy zazwyczaj tych samych tema-
tów co wspominki solowe, jednak z dodatkiem nie-
co większej nuty ironii oraz z pewną szansą dowie-
dzenia się czegoś nowego o sobie, a zwłaszcza   
o sobie. 
 Czasem jednak chcę powspominać rzeczy, 
których nie pamiętam i nie mam prawa pamiętać. 
Mianowicie są to wydarzenia z mojego wczesnego 
dzieciństwa. Przeglądam wtedy rodzinny album   
i wiem, że to ja jestem na tych obrazkach, i wiem, 
że na pewno to ja robiłem te wszystkie dziwne rze-
czy ze zdjęć i to ja nosiłem te wszystkie fantastycz-
nie barwne stroje. Nawet jeśli opis tych wydarzeń 
muszą mi przytaczać inne osoby. Myślę, że tak ma 
wiele osób. 
 Z tego samego założenie musiała wyjść 
przed laty Kiszka, która rozpoczęła w Kole trady-
cję Paleokoła. Czymże to Paleokoło jest? Ano 
wspólnym oglądaniem przez Kołowiczów swoich 
zdjęć z dzieciństwa, wyświetlanych za pomocą 
rzutnika na ścianie. Bo wiecie – Paleo, czyli daw-
no, a my jesteśmy już tacy starzy. Jakby samo to 
nie było wystarczająco świetne, Paleokoło to też 
rywalizacja – w pierwszej turze wyświetlania foto-
grafii uczestnicy spotkania próbują rozpoznawać 
swoje koleżanki i kolegów na kolejnych zdjęciach, 
skrzętnie notując imiona przy numerach zdjęć. Do-
daje to tej nuty sportowej emocji. A co dalej? Dalej 
jest przeglądanie tych samych obrazów, z już ujaw-
nionymi osobnikami reprezentowanymi przez zbit-
ki pikseli. 
 Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się 
10 marca bieżącego roku. Zdjęcia nadesłało 10 
osób, trochę więcej pojawiło się na spotkaniu 
(można było wygrać czekoladę z obrazkiem dziec-
ka, to pewnie dlatego). Najlepszym okiem do dzie-
ci wykazała się Redaktor Kasia Filip (pewnie dlate-
go, że mentalnie blisko jej do dziecka, nawet swoje 
imię zawsze chce widzieć zdrobnione), której od-
powiedzi charakteryzowały się najwyższym pro-

centem trafień. Z racji tego, że Pani Prezes Magda-
lena Jasionek nadesłała prawie 25% zdjęć biorą-
cych udział w pokazie, musieliśmy jakoś utrudnić 
jej wygraną i nie wliczaliśmy rozpoznania samego 
siebie do wyniku. 

 Było świetnie. Próbkę zdjęć zamieszczamy 
poniżej. 

P.S. W następnej edycji proszę nie nadsyłać zdjęć 
wymagających cenzurowania, plz 

 

Paleokoło 2022 
 

Patryk Wacławczyk 

Gniazdo młodych Tortexów, młoda samica 
szykuje się do pierwszego lotu 

Jak myślicie, kto to? Podpowiedź: nie jest to 
Adaś z Akademii Pana Kleksa. 
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*** 

weź odłóż już ten swój aparat  

nie zobaczysz na zdjęciach 

w swoich płucach powietrza 

poczuj jak zmęczona jesteś cała 

 

widzę znowu coś tam piszesz  

pamiętnik puchnie i puchnie 

wiesz lepiej pisać zdania krótkie 

a nocą sobą głośno odganiać ciszę 

 

weź mała to tylko Beskidy  

za bardzo się nie rozczulaj 

nie dla notatek chodzi się w górach 

a przez chwilę być prawdziwym 

*** 

Jeszcze jest ciepło 

Jeszcze są długie dni 

Pot na plecach lśni 

I oddycha się ciężko 

 

Jest gorąco połowa sierpnia 

Mamy jeszcze trochę czasu 

Choć wiemy co zaczynamy tracić 

Młodzież dwudziestopięcioletnia 

 

*** 

Został mi przedostatni łyk piwa w butelce 

otworzę następną za chwilę 

Plecy mam oparte o drzewo prawie ciepłe 

Jeszcze zielone przez tydzień 

 

Patrzę długo na wodę zbyt już chłodną  

Żeby móc w niej pływać 

Patrzę się na zapas patrzę się mocno 

Jakby mogła przestać być prawdziwa 

*** 

Zestarzałaś się mocno to czujesz 

Przynajmniej tak mówisz mi dziś 

Że masz już zmarszczoną skórę 

A w lustrze białych włosów błysk 

Krzyczysz tak o początku końca 

Jakbyś nigdy nie widziała zimy 

Wiosny lata jesieni braku słońca 

I nie wiedziała że żeby wstać śpimy 

Oddech czasem ma być płytki 

To nie znaczy że tracisz płuca 

Bywa że to synonim rozrywki 

Która już tylko echem w uszach 

Wstając rano przemyj je wodą 

Żeby znowu mogło być głośno 

 

Koło poezji 
Patryk Wacławczyk 
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Nieprawda, że ... 
 

… Globusika czyta się od tyłu 

… gleboznawcy wygrywają rozkładając przeciwni-

ka na łopatki 

… Dominika Parów 

… Taczan ma pociąg do geografii 

… Globusik zawdzięcza Wackowi tusze 

… hydrolodzy robią najlepsze streamy 

… hydrolodzy uprawiają tylko stosunki wodne 

… Globusika ciężko utrzymać w ryzach 

… jedyne co Siwka napisał na doktoracie to piosen-

ka o bobrach 

… wydmuszka to forma deflacyjna 

… geomorfolodzy grają w pingo 

… Balon robił gify zanim stało się to modne 

… najpotrzebniejszy program to ArcGif 

… wykładowcy w PowerPoincie mają dostępny   

tylko niebieski kolor plansz 

… ulubionym dniem geografa społecznego jest   

ponieDziałek 

… a fizycznego Piątek 

… stock to nie to samo co zbocze 

… Zarząd jest spod znaku Ryby 

… nie Gwiazda Dawida, tylko Wacka 

… Ziarnik gorczycy 

… idealne imię dla syna gisowca to NikoDEM 

… ulubione danie Kasi i Dominiki to łazanki  

… Asia musi napisać magisterkę ASIAP 

… na Grenlandii grają w pingo-ponga 

… geograf najczęściej choruje na zatoki i stawy 

… polarnicy jedzą śryż z kurczakiem 

… Beskid Mały jest Niski 

… hydrolodzy są bogaci bo im się powodzi 

… geolodzy mają serce z kamienia 

… Kasia chce pracować w wywiadzie 

… geoekolog chodzi do wróżki żeby zdejmować 

uroczyska 

… Kuba chodzi na kursy z meteo dla atmosfery 

… z graficznej można robić DOCXtorat 

… gleboznawcy są przygnębieni bo rozgrzebują 

przeszłość 

… meteorolodzy bujają w obłokach 

… ulubiona postać Kasi i Dominiki z Biblii to     

Łazarz  

… Anastazja wypatruje Gwiazdki  

… Kuba został Dalamtyńczykiem 

… wewnętrzne zwierzę Wojciecha to Husky 

… prof. Krzemień kupuje w Złotych Terasach  

… Dętki czuje się w kościach 
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Pędzę z wyjaśnieniem (screeny wstawiał Wacek): 
nie wszystkie nż nadają się do publikacji xdd 
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Tak, ten kurs się 
tak nazywa, ale  
i tak powiesz, że 
uczysz się na eg-
zamin z wsi :* 


