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mieśCi (w tym numerze)

Str.

1

Go? V

okładka ;-)

2 Właśnie na nią patŻysz...

3 Wieści... (tym razem niewie|e)

4.5 Rumunia Pełna gońca

(sprawozdanie z Kongresu

EGEA w Suncuius)

5 Sprawozdanie z Kongresu

EGEA w Nethy Bridge

6-8 Buduiemy nowy dom... (ll l

Kampus)

8-10 Modny Kazimieru

11 sprawdź się!

,|2 Rozerwij się

Redakcja zastrzega sobie prawo błędne9o
ponumerowania stron :-)

,|,itum}.\! UE! Nuż'"r spó:njon\.purę.lnl dl.

jetlnak jes:cze ń.1 (':L$ic, Na,,.!l ukcerj!] nił :n1itnila

nd;zych plaru|v' llciąż chcem) ł1.JLlvtn\ (i|ohu:iku

co nicsiąc! Wprąv'd:ie : c.erA'co\!}m ml):t b\L'

/,]: ' i . '  J .V. l '  u ' tkułie tt1, 7;, ' .  Ja.]Ą ( l .  ' ' - ' l ' l  ' ' .  '

l c g t t  L o  1 ? . t  ' /  / r . r  . - 1 j ( i . l . '  u ' h t ? r a !  '  \ i '  t ' t "  n ' t

m io\tt umer O. ll' 4m numer:e mum\ (h\'1

spratttl:danka z kongresó\,| EGI'A c:y'li o hnl :e

i'arttl się tt','micniać i,,ied:ą (i nie ry'lko) Znalo:| się

tu tl]kże drrykul o sprrlvuc'h dot\,cząt'\th nas

ws4stkich he:pośrednio, c1li nas: no\i\ in51}!Ln

(hurrl]]) :os|ąl P\|{fótL'e Pr:aLl5hr\!'ion) i \1 |tol|'l]L'h i

obru;ach Iniestefl nie l|lożen|} zut5\utunl0\||1c lc|1

jakości pa sk,eron.]nil!, tl ku:dynl ra:ie hądżcie

pc\ 'ni .  4 on Bd:ic; lam jcs!" \,:un ttt: prLt*ie u

pel i, u,ięc czas rus.L|ć \f lercn' spcĆjalni. , myślą o

ly ,'Jlodny Kazifiief2,' rus:ajcie \!}kofz$tać wasze

geograficzne zmy*'a lcokolviek by ro t iało

,ńt|c:yć.'')' A ną deser ro:1.'tku' jak z.I||-sze n.I

uysokim poziomie O
Czeką y nd wu,'ze sugeslie'
xrlĄ\.kę. 'Jesteśm| dltl yas'

/k!)ntakt podltny \r sloPce
og|oszeń kola' Crod:ktl 6.1,1'

kome t.1rze a lukże i
skontdktli się z nd i
reLl' orąz na tdblic!

Redakcjt!

cr'óaursx - olgan Kota Geografow UJ
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{tieśGi...
Ko| ej ny su kces re p reze nta ntów n aszego
Kała! Janusz Górecki iNatalia Figielzajęli l

miejsce w konkursie referatów W sekcji nauk
społecznych n a XXX| l l M iędzyn a rodowy m

seminarium Kół Naukowych (7 - 8 naj
2004, olsztyn)' Praca którą zaprezentowali

nos iła t'Ąuł,,swiadomość reg ion a l n a
mieszkańców Kaczyki, Nowego sołońca i

Ple szy na połud n iowej Bu kowin ie,,.

26 maja o godzinie g:00 rozpocznie się
sesja naukowa "Czarnohora w

bad a n i ach nłodych p rzyrod n i kólł/,
/sala wyhladowa IGtGP UJ). Serdecznte

zapraszamy

sKN MG ''Geocholicy z Ładfi ogtasza
ogÓ|nopolski konkurs forograficzny dla
geografów 'Blaski i cienie ćwiczeń w terenie"
zdjęcia można nadsyłać do dwóch kategorii'geoinspiracji' i,geohumor', szczegÓły i

reguIamin dostępny w Kole

Bajkał 2004 _ zbieramy chętnych na
mlslęCzną Wyprawę w pÓłnocne rejony Bajkału

na przełomie sierpnia iWfeśnia, Kontakt:
Łu ka sz stach n ik (We iftloo@poczta' o net. pI)

sesja 7 _ 24 czerwca' PAMIĘTAJ!!!
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z\\ iedzenia okolicv
wtorek od samęgo rana (cz)-ll (x] 9.30) praca w

miła instyucIa'grupach' \\'orkshop lo napra$dę

NloŹna poró\łnać s\ł'oJą \łleozc'na

orzeróŻne lenrat}' z geogTalaml Z

innlch krajó*'. o erofji w Bel.qii

.z l iBiałorusi naj lepięj słuchać M

os;b pochodzących z ĘYch krajó!ł'

Rofmos} o erołl w Jęz-YKu
angielskim 5ą nap.a\loę

pasjonujące' Nikomu nle

przeszkad;zała nle'4}a]omosc
.nsielskich nazw lorm

prJcer.u- naj*azniejsze bl to to'

ze *icdziel ism} jal le są na/uy s '

nas4ch rodzinrYch jQ4'kach'

całe] europ):
. Będziesz nriał mo7l!!'|osc

zgłębienia kultur! r lraoycJl

innlch krajo*: naJlcp'eJ uczJ-mY

się s prak\ce lub prĄ- 'okazj l
pozna*ania s iebie nawzĄem: z

pc!|nością z Źadnej książki nie

rjowiesz się }|ięlej istotnych

*iadomości o Holandi i  cł'

l}elgii aniżeli ]. bezpośredntego
z'odła;

. Nawiążesz wspan;ałe kontakty'

będlie łatwiej poiechać na

-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA-EGE 
-EGEiI-EGEA-EGEI-EGEA-EGEA-EGEA-

ff u nrunmr f EtllA stollGA
Suncuius. 22-26. 03.2004 Romanla

Na Kongres trzeba Przeoe
wszvstkim dojechac \\'vbor srodLo* transponu
*'. .xj u.,".tn' l .o" blł rórnl '  ledni iech"l: aulobu\em.

"I".* 

-^ 
,. '  p. tó0 r.  lnni mię|r zamilr Jatr lcć

: ; ; ń ' . . .  l l e  n i<  u \ iśJh J l  /  Rumun i | . Z J l<m p ( . łna

;;;; i ,; . ," co ni '  tror4 do'ralr samochod

. '" l"". ' ' .ń i .  inni ję!hdl l  . lor 'em' \|Jd|i  tranętońU

,n'n.- .o t.to Iubi i  l lc ma picnIeJ,Ą S/./etsob lo

' . .o*l ."." '  na o.ohą\ ar l l .ul .  o ge. 'Eal i i  t lan'po.ttt

] ' i  )  l " l ' r i  b l | o  a  u c i e . t n i l o *  4 / lU l  Ą  K r J | o s  i  5

z FIGLA $ arira\\a

Jak wygląda kongres?
Ponicdia|el: prniazd i  rc i+.tracia. Cńpo! /\ n<[ l ' ' '

; ;;;; . ,g" i" ' . 'moqlJJ |r,Ąi l 'n ln\ d/ l .n. j- .|

mozl i*ość nawiązania pier*5z}ch z]qomoscl l

Br la ro nie-amo$na Prngodai
u i . .z.r<nr R.xi . ,ł ' l t  e]e,?ia!. c4l i  Jśm! l  p|em! co

LrU ma nai lępr/e8o q .$olch Llajajh'  Dobr} momlnl

;, ;;;";i" iarolin1 t.utLu.1 innych k'ajós' otobiicie

pol ic, lm HolenOer'tt ic c iaslccA! z Larmclem A na

i."".". . .  o"t '  punkl progrdmu \ t!)konAniu fGfA

u".'^"" .,łli '.nui' ' t\u,.o p.i..hu. ne longrę. b}

.lo$iedfiśc 5ię o co chMzi|' ' .' .
Środr: \ł '\ 'c ięczLJ. c4' l iRumuntr z ol ls lr '

ćZr,"n"ł u o,rtr 'on ciąg dat4' L 'cu{rafosie lo

ieJnaL pa' ioror i  Lo/ / lJEo / i  pdJr ' l ( ' / ' /  /(
, ' ;ń"; '  

; '  chlcnry robae4i eru, ' iś $ l(r(nic| l  b\ł. '

' ' "" l-  ór," l i . .  iuneuiu. to q.1'aniah rets iof l

'"+l. ' .^, '  \ł.panlałe *i. ln| i  Jo rł '1 ' inac/\ i .

wodosPadY. Jasklnle

wieczorem podsumowanię warsńaló!! i prezentacja

wrni l ' l ' "  t ięzkiei  d!\u dnio$cJ pfal l  / ) ' . .rL]p

i io, '" '  . . ,ro" i . l .  s tsora.h' 5mic. l ' ' lmi. .nir '1rc1 s lę

i"l"i. tl"l '-J" lelo ' iq nic dr ofis't ' r!/cbJ b\c i

;;,:; ' . \\ ' 'Lro.ie- ueogra|otic lo q.p.]"Ia|ę

itworzenia o rac.jonaln}'m i t\''órcłm spo]rfenlLr na

S*ior. Wniosek: Ceograf na pr'zldental I

naibardziej oczekiwana P(zez
wśzystxicń cześc wieczoru.' Drinking
con ies f  (  ł | i  h l '  . / \hc i e j  u l<|e  u  . l cb i<  i 50  m l

i '"" '". o'*,"t 
' .t lua 

n' 'mi"lo- pol ' l '- br'r l"tu'\r '\o i

(x7\wiścic lmprez oo rana

Piątek c,-as powroró*''. prf]kro się rou.sta$ać. al. cóŹ

nic ni.lrlł'a \ł lecznIe l

DIaczego wańo jechaó na Kongres
regionalny?

. io-"s' t\spanial lch ludzi z

\\\mianę| 1J|a/ po Longrś|( b}l i(mr rt

Bratts l"r. ic '  s4 plan\ h\ s}mienić r ię \\e qr/c.n|u

|-B.łi '" . .  a-pr4sĄ rok to Bruksela! c-) ' l i

nalnizszlm |o.ncm mozna ,/\\ icd/ic poło"ę

I urop} w mi\m gcogral. icz l lm to\\arĄ(I\Ąle '

. Dowiesz się co to jest EGEA. dlaczego warto

Jo ni"1 
.na"z.e. 

jak niesamowitą 'jest

o,uun..,a.ią śuiadomosc. Żc sd l l ld,/iś nd

n"rl\a iontl"t"nai"_ Ltorn chcq robir ' co:

.o'".. ootrz" się bart.ić a pr4 okafji

ooznarvać się wzajemńe b}'lepie.l rozumrec

problemy naszych k.ajów' budzi wiarę \ł to. lf

studiowanie geograht n]a sens:
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-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA+EGEA-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA-EGEA*EGEA-

Jeś|i masz jakieś pytania' dol-v-czące EGEA,
k ne-c' .$ reeionaln)ch i  ro(Znlch. ! ' ' ]mian] /
B.rlinĆm cł Brukse|ą- kontakt infoeeea(atD.pl:

eqea.qme.uu.nl, na forum
r Eastern Regional Congress

Anna Bieniasr

Polecam slronę EGEA:
moŹesz o8lądnąć zdjgJia
200'1, Suncuius

Sprralaz@zdartuE@
z N<@mgresul RegEomalm@g@

W dniach 4-8 kwietnia 2004 roku oauyt się
konges regionalny EGEA (tGEl Western Regionul
co,8J'9JJ) \ł miejscowości Nethy Bridgc koło
Aviemore w szkocji' organizatorem kongresu b!'ła
EGEA Glasgow. Za jego przebicg odpowiedzialni byli
Fa)- Campbell, Thea Watt. Seonad Forbes. Susan
Be!eridge oraz Douglas Lindsa! z Glasgo* oraz
Uil lem de Joode z Utrechtu w Ilolandii. Kongr$
poś\,\ięcony był cŹe|em zagadnieniom podzielon}m
pomiędzy poszczególne warsftatv naukotłe: to^amość
lokalna mieszkańców NE Szkocji. tur}st}'ka iprcmNja
dziedzictwa kulturowego Lurop) Potnocnej, g.ografi a
whisk) oraz procesr eroz\,jne ciekó* *Mn1ch na
lerenach wyż}nn}'ch' w kongresie udlial wzięło b1isko
50 osób 7 oddziałów EcEA: Clasgow (Szkocja).
Amsterdam. (lronningen. Utrcch! (tIolandia). BĆrlin.
Lipsk. Monachium' i! 'Iunsler. ].r ier (Nięmcy). Krakó!\.
sosnowiec. Warsfawa' Wrocła\\ (Polska)' LjUblana
(słowenia). Now.1 sad (serbia'). Mytilene (crecja). Sl.
Pelersburg (Rosja). Valentia (Hiszpania) oraz L-izbona
(Pońugalia).

Kongres rozpoczął się 4 |V pomym
popołudniem od zakwate.owania prz}-bywających nań
u"lś.Ini|.ós' u ięc10rem odb!ło \:q l- ' '\łitdniś orJ7
prfedstawienie harmonogTamu na kolejne dni. a potęm
z dawna ocuekiuane spotkanie towariryskie.
Naslępnego dnia po śniadaniu gnrp! warsfatowe
geogratii tunzmu i geomorfolo8ii rrdaĘ się na
wJcieczki terenowe po okolict. Podcras gd)' grupv
gmgrafii społecznej i geografii wbsk} miały zajętia
kameralne' wieczofęm po kolacji poproszono
wszystkich do sali bawialnej, gfuie ponomie miała
miejsce część towarzyska konglesu. sfóstego kwiehia
\sąvscy uczestnicy fjazdu w}'|uszyli na w}'ciecfkę
całodniową po oko'icach ręgionu Speyside' w trakcie
rrycieiu|i została Z.prc/śn|o!|ana hi\Iona redonu.
tłarunki na1uralne oraz gospodarka' Crupa została
opro\ł'adzona 1ĆŹ po jedDej z D.jwięksfych desĘvlarni

lł hisk-v- w sfkocji. produkującej markę ..G1ł]r'li.1./i.l' ' z
galunku 'l,gle mdLt Ihi'lą,. Zap.oponołano też
skrornną degustację tego trunku' Po zr\'icdzcniu
desĘlami. udano się do ruin zamku Dul]iown' a
na\lępnie do zakładu p.odukcji ciastek .','1lt€,"t...
Tego samego dnia wieczorem odbyła się prezentacja
posfczc8ólnych oddziałó* EcEA. Polvitano też
najmłodszl oddział. ECEA Monachium' Po pr.Zentacji
7apros7ono \łsz\stkich na zebranic oddfialów regionu
zachodnic8o' ()mówiono na nim cele oraz kierunki
dfiałalności organi'.acji na lata następne' Nie podjęto
*.^l\ i.t.In\!h dęcrzj i '  Iccz prlJo/ono ' 'c nd .Za'
ro.cznego kongresu EGLA. który t}m razcm w dniach
l0.l5 paździetnika odbędzie się lł Baarlo i L]l.cchcie w
Holandii' Kongres roczny zostanie poświęcony wodzie
i !''s4slkin jej geograflcznvm aspekrcm oraz integracji
i lożsarności europejskiej' 7 |v t}'m razem grupy
!larsaatowe geogafii społec'.ncj i geografii whisky
udaĘ się na *l'cieczki po okolicy, na.omiast pozoslale
\\arsŹaty obrał} formę kameralną' wicczorem podc7as
części tot!arryskicj zaplezentowano kulturę i Iradycje
sfkockie' Członków kongresu poczęstowano
narodową potmwą szkotórł'' czy|i haggies,eli\
następnie odegrano ki|ka melodii na |udowJ-m
insllumencie dudach' Na sam koniec pro\adząc}.
spotkanie pokazali, a następnie staral i się 2lepsz}'m.
bądź gors7ym skutkiem nauczvć tańca |Lldowego
wsąvstkich ucfeslników zjazdu. Rankiem dnia
następnęgo pożegnano wsz}stkich uczestników
spotkania i oficjalnie zamknięto kongres'

Kongres był bardzo dobrze
zorganlzowany' czas był wypelniony do granic. a
.rdjsiek./e *rdŻ(nie rr"hlł na lnnie splarrnie
poprowadzony warsaat gmgralii lhisĘ' Serdecznie
dziękuję w irnieniu Ect]A Kfaków organi'.alorom
kongresu 7n wkładjaki rvłoryli w jego prąvgotowanie.

Tomasz Jamn
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Jak to się zaczęło?
Jakieś kilkanaście milLtdów lat temu \\ wielkim \ł1buchu porłstał ś\\ia!. po:en Jiuro. i!fuco nic się
ciekarł'ego rtie działo' aż' rł' l]ó4 roku powstała Akademlt Krakotłska] Po sńerci hrndatora podupadła
troszkę. ale o1iarując s\te klejnoty. umoż|iwiła kólowa Jad\łiga odno\\ę jĆj i .oz\\q. co bezpośrednio
7aol\'oco\łało faró\łno przemiano\\'ańem jej w późniejsz.r.m czasie na Lfu\\ers\:.: .]:l:elloński. jak i
po\łstaniem III Kamusu ó00 [,ecia odnowięnia UJ.

Kampus jaki jest' każdy widzi. [patrz obrazek powyżei]
A \\ielu z Was prartdopodobnie już go widziało. Mieści się on międ4' osiedlem Ruczai-Zaborze a
Pychowicami. Jedzie się tam ok. l0.15 min' Aulobusarni nr l l'1' l l8. 124. 16,l z Ronda Grunlrald:Ąiego'
Do1}'chczas oprócz nielt'ielkiego Centrum Badań Przł.rodńcz.vch po\stał Zespół D)da|t;czno.
l]ibliotecay (sale \łyklado\\'e, biblioteka p.łTodnicza i u.prz1szłości sekretariatJ ). bud;r ii \\'1dziafu
Biotechnologii oraz Instytutu Nauk o Środowisku' \\, budouie.jcst nasz lCiGP o Vs4stkie bud}nlri są
..intęligentne'', cokolwiek by to nie aacz1ło'

Jaki Ędzie..'
Kańeń węgielny rwnulowano 8'09.1999r' '  a od 23.05.200lr. mal ' zagtłalal lto\\ane 6l1 000 t}ś zł. do
20l0I, z budżetu państwa' Niestety jest to tylko trochę porrad połorł'a kosfóu'całej inu'estr'cji' P)anuje
się 2l0 oś m: po\ł'ierfcllri uz}'tko\ł'ej' Do 2010r. ma się Przeprowadzić Wydział Matenrat)ki i
Infbrmat-"-ki. ltlst)'tut Zoologii. Inst]lut Fizyki i Infonnatlki Stosorvanej. lnsl)lLrt Nauk geologiczn)ch.
Nluzea Zoologii i Geologii, Wr'dzial Zarądzarria iKomunikacji Społecilej. wydfia} Chenii. oraf
\\')'dział studiów Międz,vnarodow1'ch i Nauk Politycznych. Kon]iretne daty przeniesień z porvodórv
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finansowych i organDac1jnych są trudne do przewidzenia. W <1alszej pri1sztości zostanie przeniesiony
ró\łTlicż lrrst}.tut Botźrniki z ogrodem Botanicmm-
Planowane Ę też akademiki i centrum sportowo-rekreac1jne. mające powstac za pienĘdze inwestorów,
klórz} mieli potem czerpać z nich zyski. jednakże rLa rlziś dzień tiak ioŃIetnych decyzji. UJ nie moźesię zgodzić na akadenriki droższe niż w-vnajęcie pokoju od osoby pr1rvatnej. a jćdynie takie byĘpropozycje od ewentualn}'ch inrvestorów.
PIzy III Kampusie ma się ró$nież znaleŹć Park Technologiczny dla lirm }Ii-Tech nających chęćwspółpracolłać f Uniwers}tętcrrl oraz Technoinkubator UJ (geogmfom chyba nie musze tfumacz)'c co toIakięgo)'
od tego roku rt'ciągu 6 lat ilość studentó*' ucząc1ch się na Kampusie wzrośnie ok. l0 raz1' (do ok. 20t}ś) ite 4 mame linie autobusowe mogą nie *rsl3].czrc' Na szczęscie planuje się powstanie lini
tramwajowej (opt}mistyctie z'a2lata), są tęż peĘnę propo4 cje z,w,iększenia ilości i lini i autobusów-
Nie przenoście nam...
Jak juz być może wam wiadomo. nasz najukochans4 instytut ma rv najbliższym czasie zostać
pżeniesionY (nowy bud}nek rośnie jak na dlozL1zach)' najprawdopodobniej rt, przcrwie
miedąvsemestralnej na pocz4tku 2005r. Jednak nie u'szr.sc'l się rra. to cleszą. spola częŚc moich
anajomy'ch przedkłada ukochane. stare. mury. przesia.Ęnięte nauką pokoleń geogruto*' nad nou-r,
bezduszny bud1mek' Pe\ł.icn niepokój budzą też rys} na ścianach in'r1'ctr ka,l'pusow1ch bud1nków. cąv i
nasz tak nie skończr_? Nie bez znaczenia jest też |akt sporej odległosci od centrurą '/j_ł,Lszc?Ą 

Jak się
mieszka we rvschodniej części miasta. Doj:ud moŹe tr*-ać Lwer godzine! Cen1, rt, lokalacń
gastlonomiczn) ch na terenie Kampusu rórvnież nie należlr do najniższ]ch.'Ja jako prz'r.rodnik w.r,razam
tcż ubole*.anie. że pod zabudorve zosta\' przeznaczonc ciekawe pr))rodniczo i biorómorodne IąLi.
Ludzie ;rodobno zAje|i już, bądź zmod}fkowali 8óo,,o powierzch.. iądólt'' jak wirtać tendencja się
utrz\muie...

lij iiiliii

Nowe jest lepsze!!!
Wszlstkic te minusl .jednrk nie
potrafią prze$niszlć plusó\\'. Ilość
m. pr4pada.jących na jednego
studenta,'n."1aszcz-a z *1działólv.
którc się przeniosą. drast-n'cznie
\ł'zrośnie. Pou,'ierzchnia lGiGP
zxiększy się o ponad 170olo z pra*'ie
21]'łm. do 5900m,I W norr'}m
budynkrr znajdą się 4 sale
[ykłado$ę. 'ł sa]e serninaryjne.5 sal
Komputero\ł1'ch, z czego 2 Ędą do
ciągłej dyspo4cji studentó\ł (ok. 40
komputcrów|||).
Przeu,idziano pokoje specjalnie dla
nugist.antó\ł (No\\,ośćI) \\ których
Ędą spokojnie opraco\ł1wać
zebrane dane. oprócz tego' zrr:rjdą się
w budynku labolatoria. barek (oby
nie tak drogi jak ten już istnicjąc)'),
qtasna szatnia i nort'e. *'spaniałe.2
lazv wleksze poniesuczenie Koła' z
3 no$'.vmi konputcranri (do łazicnki
też Ędzie bl iżej:).

r l l l ! l lrr
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Zdania są podzielone, czy rł'idok za oknerĄ na łąl.i i lasek' choć ibloko\ł'isko się znajdfie. jest lepsz} od

wawelskich murów'

...miejmy nadzieje.
Są gtosy za, są głoJy przeciw i bardzo dobrze' bo naleĄ w1powiadać swoje opińe. Niestety' b€z

'użgĘau * to jakię by one nie byĘ' \ł.szystko zostało da\ł.no postanowione, zatu'ierdzone i nart'et są na

to jaiieś pienĘrtze (choć \ł' cfęści). Nalrr pozostaje jak najlepiej ur:łądzić się rt nou]m miejscu i b1.ć

-o)c c.asi- ' łezkątęsknoty odwiedzić jakiś inny inst}tut mieszczący sję w Arsenale Kró]ewskim.
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W napisaniu anykułu pomogli mi protdr hab. Bolesław Domański oraf nrg| inż' Tereg Koz€ra
za co ' ie in '  n. eza poJzięko*"nia'

Donrinik Płoskonka
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il0DllY KAZIIilIERZ
Wie|e jest w Krakowie miejsc niezwykłych' stltorzonych zatówfio przez naturę. jak i rękami
czIorvieka' Z tych drugich chyba.jcdĘ z najcieka\ł'sz,'-ch części s1arego Krakowa jest Kafimielz miejsce

rrapralrdę urocze i nieał1kłe. ox'iane lekką mgiełką tajemnicy' To miejsce kontraslórr. gdzic mieszc się

luksus norvoczcsnych hoteli i odrcstaurowan1'ch kamienic z prz}'t1aczając}m rvidokienr rraląc}ch się

ruder' miejsce. gtlzie zapach <|rogich perfum miesza się z odorem taniego wina. ureszcic miejsce.

gdzie od śiedniowiec;a dó dnrgiej wojny światou'ej mies:łary. się dwie kultury: chrfeści.jŃska i 4dorrska.

Trochę historii
Miasto 

'Kazinierz 
zostało ''ałożone w l]35 r. przez kl'óla Kazimier;ra ttr.iclkiego' L']oko\łano ']e na

południe od ówczesnych granic Klakowa na bagnistej rt1spie otoczonej drt'oma r:rmionami wis\': Starą

wi.łą id'isjuz nieist;iejącą; było to s1are koi-"!.to wisły zas)lane w XlX w.; jego przebieg odzrłierciedla

azii utua 
"tc 

Dietla i Daszynskięgo) oraz tz\ł. Zakazimielką pbnącą $-ted}' mniej rrięcej tak samo jak

obecne kory'to WisĘ położone na pohdńe od Kazimielza' Dla nowego niasta ustalono !]nek (dzisiejsżry

Plac wolnica)' wy'budowano ratusz oraz dwa kościob: parafia]ny, pod wezrł'aniem Boiego Clrła oraz

kościót śrł'' Katar4ny. Nliasto opasano również mulem oblonn'm z cŹeferna br.Lrnami: Krakowską

Skarvirską. Wielicką i Bochenską Do ńasta zaczęli róunież napł;rrać osadnic1. począlko\\o głóunie

chrześcijańscy' jednŃże już od XV rł. Kazimierz stawał się porł.oli enklauą 4do\\ską' \\''\'picrani z

iiur.o*" z1a'i cu,az ludni.j osiedlali się w pobliskim mieście. do którcgo naphrtali tclze Z1dzi

wygnani z Czech Niemiec. a nawet z włocĘ Hiszparrii i Portugalii.

Jeszcze w końcu XV więku osiedle Ądowskie na KazimieŹu nie było ściśIe oddzielone od posiadłości

chrześcijarr. Kilkuset Ż}'dó\ł' mieszkało prawdopodobnie \ł'okolicach dzisiejszei ulic! Szerokięj. gdzie \ł'

11- c'asie istoiala je;zcze wiejska osada o nazwie Bawół. Jednakze od xvt w, rozpocząl się

nieoficja|ny podzia| Kazimierza na część zachodnią chrześcłamkĄ oraz \ł'schodńą łdo\łską
w tutactr is3:-tssą Żydzi zakupili teren rv oko]icach obecnej ulic-v Wąskiej i Starej Boinic1. nabyli

takŻe grunty z przeńczeniem na cmcntarz (dzisiejszy Stary Cmentarz Z}dowski)- Zosta]i także

'obo*.iąza''i' do ort<lzie]enia parkanem załupionych tereno\\ oq posiadłości chrześcijańskich' Aby nie

dopu,'c,.ać chfzcścłan rjo osicdlania się u s*ojej dzielnic} Żldzi u.1skali rv roku l5ó4 od króla

Zygmunta Augusta prz}wilej nórviący' że ''olltąd zaden ch|.feścijąnin nie może spr:eL{ać Śvojego donu



Globusik maj 2004

''artyku|..ńyku|-ańyku|.'.tyku|-artykut-ańykuł.'rtykuł..rtyku|-ańykuł+artykuł+

znajdującego się nLl ly/n |ere ie nikomu innL'mu jdk Dlk,, z.Ndoh lub gfiinie 4doll'skiej,'' I odrłrotnie. rł'
1566 r' zaka'an<l Ż.ldom nrieszlac i kuport'ać nicruchomości u'chrześcijanskiej cfęści Kazimicrza.
Dzielnica Źydo\ł,ska Śopnio\ł'o się rozrastała, gdyż bogaci isĘrrący z haldlowej sm)kałki Z1dzi sz1bko
rr'vkupyuali kolejne parcele w KazimieŹu' Rozszerzanie się osiedla zydowskiego zakończ1ło się w roku
l635 i rłredy też ustalił się,jego ostateczny ksaah- Nlieściło się ono w obrębie dzisiejsz.r'ch ulic:
Miodowej. Dajwór. s\\' Wawrz;ńca. Wąskiej. Józe|a i Estery' Do Żvdów nalezał tal!że Plac No!\}'. w
t}Tn czasie istnia].v juz na Kafimieżu trzy s}T.lgogi: stara. Remuh i \łysoka. W xvll \łieku po\ł'stab
kolejne tr.,}-': Poppcra, I'.aźr}ia i Kupa. Miasto prężnie się roz\łijało' z bicgiem lat p.'ryb}.wało noĘych,
sl}lo$J'ch bud'".nków. lecz ten t'łogi stan nie tru'ał dfugo. \\'c'.asie potopu sz'u'edzkiego. *'latach 1655-
|65,7 Kazimi.rz zna|azł się pod okupacją. a większośc karrrienic * centrum miasta zbllżono. Podzrviganie
się Kazimierz tr\ł'ało caĘ wiek XVIII'

s!1uacja l-aczęła się poprawiać po roku 1800. kiedv to aborcze rvładze austriackie włączyh Kazimierz
do KJako\ł'a. lo historyc;lrra data. gdtż odrębne miasto łdo.ilskie przest8lo istnieć i slab się jedną z
dzielnic Krakou'a. w okl.esie wolnego Mi.lsta Kra]<o!\a (lala ]8l6 _.16 ) poz,$olono Z}'dofu nrieszkać na
terenie całego Kazimier'ą lecz nie ucluoniło go to przcd laktern. że od połoąl'xlx w' da\łne miasto
ż}do$'skie sta\ł'aio się coraf w}taźniej obs7arem drugiej kategorii. na któr;m po odń1vie
najzamozńejsz1ch ob}avateli poZostalijedlnie najuboŹsi. a zarazem najbardziej religłni iydzi. z któr}mi
obecnie tak bardzo kojarzony jest K.lzi]nierz' w lalach 60. XIX wieku \łybudo\\ano ostatnią bożlicę.
^ł'aną Tempel - s}na8ogę Żyd(lrł postępowych. I rr takiej. nienajlepszej sytuacji *'szcdł Kazimierz w
rvick XX.

Kres miastu z}dowskiemu oraf całej jego ku]turfe pr'^niosł! druga \tojna śrviato\\'a. Nien]aDe $s'1'sc}
Z\dz1 kazimicrscl Zostali $,Yn]ordo\ani. osacl:łeni \\ letcic na krakolrskim Podgór7u lrLb u1nieśli się
stad na za\ł'szc-

Kościoły i synagogi
tł' pejzaż Kazimierz' jako miasta z}do\ł'sko chrześcijańskiego. juz pŹcd $iekami \'"Tosł. Ś\łiąt)'nie obu
re]igii. Kościoł}' chrześcijańskie skupione są lr zachodniej części Kazimicrza. a ttz! z czteręch
istniejącich tu ś$iąt)ń powstat} jeszcze lt'śrcdniorricczu. Cłówn}m (i zarazcm parafiah}m) kościołem
dla Kafimier7a jcst od początku isinienia mia.sta klrbia! Bożego Ciała- który został u|undowany przez
Kazimieta wielkiego w drugiej połowic XIV \r. Na początku Xv \ł'. po zaliońcfeniu prac budo*{arrych
król \\rjad)'sła\ł. Jagiełło spro\\adził tu z Kłodzka 2-akon kanoników regulam1'ch laterańskich. którz} tą
świąt1'nią opiekują się do dzjś. Kościół iest doskonahm prz1k}adem przeksfałcenix gotyckiego \\'nętra
na styl barokowy.
Kościołern. który z ko]ei,należy do najciekarłs:rych w KrŃorł'ie przykladów nie znrienionej od got}'ku
alchitektuJ'v.. jest kościół Sw' Katarz."_ny. Suiąl1ttie tę ufundo\ł'ał w l]ó3 r, Kazińerz Wielki dla zakonu
augustianó\\', a prace nad jej ukończeniem trrva\'jeszcze lv XV wieku' Kościót był dlrukrotnie
niszczony przez trzęsienia zi€mi. co widoczne jest do dzisiaj rv postaci spękań rt murach.
Na skałce, zyi|ązAnej z kuitem ś\ł- Stanisłarł,'a. który tutaj miał lv 1079 r. ponieść śmierć f rąk króla
Bolesła\ła Smiałego' ziajduje się trzeci z kazimierskich kościołów' Pien^,otnie stała !ł't}.rn miejscu
świąt'] a gotycką do której Jan Dfugosz rv XV lt'. sprou,adzil zakon paulinów' Została ona jednak
zburzona \ł' 1. połowie XVIII rt'. a r,r'jej miejsce postawiono świątyię barokową Kościół na Skałce
stanowi dziś jedną z waŹniejszych nekropo|ii zashrzonych dla Polski postaci' Spoc'rywają tu rrl in. Jan
DŁgosz. winccnty Pol. Józeflgnacy l(rasze\łski i stańsław w)spianski'
Najmłodszą świątynią chrześcłańską na Kazimierzu jest kościół Boniliatów (da\\.niej ,Ir}nitarz}) 

pr'z)_ ul.
KrŃowskiej. którego budorvę zakończono rt'2' pol' xvllt $' Po rozpadzie z.rkonu 

,I.r}nitarz,y (pocz. XIx
u'.) kościół zamięniono na magaryn, a ŃźnĘ przekazano Bonifratom-

we wschodnjej części KazimierŹ'a. .rv dawnym nricście żydowskim. w całości przetrwalo do dziś siedem
s].,nagog. Najstars'ą z'ldorlską śui41nią na Kafimierzu. źr '.itlafem najznakonritsz}nr zab1.tkicm
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z}dowskiej architektury \ł' Polsce jest S]naeoga s&!ą(ul. Szeroka 24). wzniesiona na przełomie XV i

ivI *'i"t". Obecnie mieści się \ł'niej oddział .judaistycm) Muzeum Histończrego m' Krako\\a' Na

ulicy Szerokiej znajdują się jesz,cze tr4 s}Tlagogi: Poppera (Iu 16). pozostałości da\łnej bożnicy Ng

Górce (nr 22) ol.lz s}nagoga Bęlaqh (rtr 40). która powstała u poł' XVI lv' i do dziś. ja}io jed).n.1 na

ił-.i*i".'.., peŁri funkcje kultowe' Prz;' bożnicy Renuh znajduje się najslars^ \\ iłakorr ie kirktlt -

cnrentarz łdo1vŚki.
Na ul. Józefa 38 znajduje się ryrragoga ]{ysoką' *ybudowana u 2' poł- X\'l \\'. a nafwana tak z tego

*'zględu, że jej sala modlitw niet}powo usruowana jest nie na parterze. lecz na piętrze budlnku. Prz,'. ul.

ru-pa ro zn'.;aup się s1nagoga lzraka. rłzniesiona w 1' poł' X\'lI lt' z inic1atrrr) za ożnego kupca

]zaaka Jakubo\łicz.L nalomiast prz} ulicy Warszauera 8 położona jesr srlagoga !!q.pa po\\stała \! latach
.ł0. xvll v'. z fundus;ry kahafu gminy Ądowskiej'
Na rogu ulic Nlioclowej i Pobrzczie znajduje się s1nagoga 1.empel jcd1na r'r śrliecie s1nagoga Z'vdów

relbrmlorvanych. Jesl to najn o d s:aa z k azimierskich slnagog. wf budo \\ ana \\ l s6lr

Zwledzanie Kazimierza
Ostatnimi cr,asy Kazjmierz przechodzi okres wielkich zmian. a niczb)l pr4chllna opinia' iala. do tej pory

ciesł'ła się ta częśc Krakowa. zdajc się porvoli slabnąć' Mimo ze rrciąz rłiele kenrienic ch}li się ku

upadiou'i. mimo Źe nicktóre bramy i aułki Ę faniedbane' |ak. jldib) c'.as 7-itrzr'.uł jic t;ul rr XIX u,ieku

(nrozna to Lv-rvrć ?a zale|ę|)' to \łydaje się. że ws2rystko idzie ku |cpszemu' Coraz rriecej na Kazimierzu

o.].estuuro*any.h kamicnic. stare uliczłi są cor:u ładniejsze. a co rujlr.t'.1ie]ŚzĆ Ka7imi.rf odwiedzany

jest przcz coriz ltiększq rfes7ę ludzi' I nie chodzi tu o zolganif(l\\3nć \\\.i..f|i. k!ore ocięzale

p.'""t.'"a2'"1ą się za dnia od sy'nagogi do s}nagogi' Coraz *iększa lic7bi r.i:.nego r.lJzlju restauracji.
,kna.jpek 

i barów. których na cał1m Kazimierzu jest jM ponad setka. po\\odu|L'. ż. ri(rn lcn oŹ\*a nocą

K1ńt starego Kazimierza. a takŻe k1imat takich. powszcchnic już ch}ba łtin) ch. Lmipek ja| chociyby

Singer. Alchemia cz}'Kuriofum. pr4ciąga przede rvsz)-'slkif i  nrłodzicz' \foŻnJ n3\\c! Zaryłkowac

stńrdzenje. że ostatnio. m- in. *śród studcntów. panuje Śrrego rodzaju moda na Kazimierz' I)o prostu

' czlsem lepsz}m pomysłem jest porzucenie tłocTych i aany'ch do zludzcnia Lnajp * o|olicach R!'nku

i przcjście się dwa kilomelry clalej. by spędzić wieczór w miejscu o mniej komerc}]nrm charakteŹe. A

takim wtaśnie miejscen-r. póki co. jcst jeszcze Kafinierz'

otlnośnie zrt'iedzania . nie chciałb}m narzucać jakicjś kon](Jetnlj tras} rł}cieczlolłe] po Kafimierzu.

Najlepie-j chyba \ł'e własn}m zakresie rtziąć jakiś dobq przerrodnik po Kralcl*ie. znaleźć miejsca

nąci&atuwe (to już \ł'\bór zupetnic subiektyrrny|) i samemu bądź z grupą znaiom}ch \\}brać się na

spacer' t,m urazie;, zi większość atratcji. jakie może zapeu ć Kirzimierz. skupiona rr nieltielkicj

odległości od siebie. a sam jego obszar nie jcst przccieŹ duży. co poz\\ala na zobaczenie rtłaściwie

wsz,.n'stkich rrajciekall'szych obiektó\!' \ł' krótkim czasie. Z\ł'iedz'anie Kazimier"a njr pe\łno ułatwi4

spe;jalne trasy turystvcznę ustano\\'ione przez \łładze Krakowa. z któr1'ch przeprorvadzc'no 1u dx'ie:

. 
' 

trqs4j..". s!uaiqł!r!ą zacz}na się \\' Katedrze Wa\łelskiej. stad \\iedzie do kościo}a o.

Bemard1nów i <lalej ulicanri: Bernardynską smoczą, św. Stanisła*'a (kościół rra skatce), skałecŻną

Augustiłrską (koścńł św' Katarz}'ny). Skawinską i TrIritarską Trasa kończ\ się na Placu wolnica,

nieJpodal kńiego znajduje się kościół Bożego Ciała. Warto też, Ędąc tutaj. odwiedzić ]vlufeum

Etnograficzne. znajdu-jqce się *.dartn1m kazimierskim ratuszu (osobny bud1nek rv środku placu)'

. L45ą-Zą'bskÓladarłlkiq! biegnie ulicami: Meiselsa (ccntrum Kultury Zydowskiej). Bożego

Ciała'-N{iodową (synagogl Tempel). Estery. Warszauera (syEgoga Kupa). dalej ulicami: Kupa (s}nagoga

|aź*a)' t'.aaka' \łąską Śrt' Wart'rzyrica. Bar:tosza iszeroką (synagoga stara. Poppera i Ren]uĘ $Iaf z

cmentarzem ą'dowskim).
Łukasz Uzarowicz
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Sprawdź się| odgadnij jakie państwa na|eŹące do UE zostały przedstawione
poniżej. D|a utrudnienia zmieniono ska|ę i poobracano ich kontury. Powodzenial
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sprawdź się! odgadnij jakie państwa na|eżące do UE zostały przedstawione
poniżej. D|a utrudnienia zmieniono ska|ę i poobracano ich kontury. Powodzenia!
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- !v cclu odg3dnięcia kim jest bohater tego łsuku n5leż y obrŃić Slronę o 90. rł prarvo- c4li zgodnie z fuchem uska7óqek
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