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Był Wielo|etnim pracownikiem lnstytutu, założycie|em i
kierownlkiem Zakładu Kańografii i Te|edetekcji.

Wypromował wie|u magistrów i doktorów. Był twórcą
krakowskiej szkoły kańografii regionaInej (atlasy

regiona|ne). Prowadził liczne kursy z zakresu kartografii i
te|edetekcji d|a studentów geografii i innych kierunków.

Pozostanie na zawsze w pamięci studentów.
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...czyli co się mieści (w tym numerze)

Str. Co? v

l okładka

2 Właśnie na nią patŹysz...

3 (smutne) Wieści...

4 |dzie Nowa Jakość - Koło w |||

Kampusie

5-6 Krótka Historia Pewnego Koła

6 obóz Adaptacyiny 2oo4

7 Historyczny protokół

8-9 Projekt Mołdawia 2004

10 D|aczego Mołdawia?

l0-11 Computer y GeogEfia

)) Wstepniak {{
,r ,,|n sm ym czasie prls:lo ndnl ttl.r|tlć

hnlcin) numcr Ul.,ht.ttku l l  ..r ' . . , 'I, at/r
prłgvębieni tą nie lką strdtą Ten numt, Ji14 ].'11'-1
stt|ł się ttochę bard:iei po'|ażry i nie dtl koli,tl t,:lk.i

j ąkim go zdp|anovaliśmy.
Znąjd:iecie v. nim pr;ede r|l-1vłj,l lf,Łrlr
okołok>|ołye: pt|''pomnieĄie historii na;łęo Kohł
nas:e perspektyl,1- v nowym Kumpu'\}t Ll IL]Łe
utpomnicnił ubo'-t, , tJ. lpt. ltyj ntp,l '  t j '-.t ' , '  |, ' ' .  .," l
relac,/ę z w\pravy do Mołdalii y, rl]much !r|)j.|ąu
Ihl!rlc'lia 20()1 rel.rcją speLjulnie dlu Cl,).,\ik.)
Na koniec zaś dtobn',- felietonik \| zdsdLl:i., a nj|:}nl
Zaprasztłmy do lektury'
Zachęcamy wąs |ukże d!, przesy'łania nLlm s*lic,h
tekstóu' u'Gltlbusiku miejsca je5| \ł\|drc:aiu.La .llu
każdego' Na pewno na wakacjach Ę'liście v 1akichś
\tjątkU\)'Ch nie^Ca,h i !era: moglih.\:ci. !,, Jr i ' ' l .
Jak fawsze czekamy na \|asze sugestie. komenlorae a
także i kr]/tyk' Jesteśmy dla v'ds' skonldkll! się :
rutmi (kontah podany w stopce rell. ttru: na tahlicy
ogłoszeń koła' Grcdzka ó.t)'

Redak!id

GLoBUISK - organ Koła G€oqrafół U,]

Bedagnrje koEitet

Adles ledakcji:
Bedalto! (tzw- )

redaKcJ a

w składz ie:  A.d.ze] ot .ębsk].  '  ' ]omek ?a{eLe./  conani<
p t o s  k c n k a ,  Ł ' - k a s z  s t a . n n i k

K o } o  G e o g r a i ó u  U J ,  ! 1 '  G I o d z k a  6 4 '  p .  3 i ,  ( 1 1 I  p .  )
nacze].ny l  Tcnek Pade]ec i ! .mkepcinte. iq j lL l )
] ' 1 .  a d ] a ł |  ' d "  z "  !  ] .  ' 2 ą 1 ) c '  ' o ] o  ' - i  -  f e :  " :



$ieśGf....
DR HAB. KAZIMIERZ TRAFAS,

PRoF. uJ, ue żvle.

Uroczystości żałohne
rozpoczna się w środę 10

Iistopada mszqw kościele św.
Anny o godz. 11:00. Pogrzeb

rozpocznie się od bramy
c mentarza Rakowickiego o

. godz. 13:00.
W Srodę między 10:30 a 14:30

są godzi ny dzieka ń skie'

W danym roku akademickim
największym powodzeniem z pośród
kursóW do wyboru cieszyły się 1) Geografia
miasl i prccesow urbanizacj! dra
Zborowskiego (73 os.), 2) Geografia
polityczna dra Adamusa (71os.).
3)Geografla przemyslu tt dta hab.
Paszkowskiego (70 os.) iWarsztaty GIS dra
Trolla (70 os')' Najnnie| chętnych' poza
terenowymi praktykami specjalizacyjnymi,
było na 1) Geo|ogia czwartorzędu prof'
Zuchiewicza (2 os.) 2) Rozpoznawanie i
waloryzacja gleb w terenie dra Kacprzaka (7
os), 3) Meteorologia i ktinatologia
synaptyczna dra hab. Prof. IMGW Ustrula (B
os )' z pośród ćWiczeń terenowych
najchętniej wybieraliście - z systemów
Infornacji Geograficznej dra Kozaka (45
os')' nie chcieliście za to uczestniczyc W _ z
gleboznawstwa dra Drewnika i - z geografii
społeczno-ekonomicznej (z cz. Guzikiem)
rpo 3 os')' Powyższa statystyka dotyczy
tylko kursów uruchomionych' tDP]
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.info- ińfo- |nfo- info- info- |nfo- info. info+ info+ |nlo+ in'oJ info- ilto- lnfo+

Powstała nowa sekcja Ko,ła: Sekcja
fotog rafi czna. Kontakt: lwon a Ku kl a

(nebrasca@interia.pl) i Baftek Hawełka
(t rok).

W trakcie organizacji jest sekcja
k a ft ograficzna' Bl iższe i nform acje
zostanq podane WkrÓtce, Kontakt :
To mek P awel ec (tomkep@i nte ri a. pl)

Marcin Nowakowski (tt rok) jest
odpowiedzialny / przejął administracje
nad stronq Koła - chętni do wspołpracy

proszę się kontaktowac '

Planowany jest wyjazd weekendońly do
Biecza na badania tamtejszej struktury
osadniczej - termin zostanie podany na

tabIicy ogłoszeń

Wśród pierwszego roku zostanie
pneprowadzona ankieta (o pochodzeniu
geografów) prosimy Wszystkich o Wzięcie

W niej udział!

zarzqd skJada podziękowan i a osobom
dbajqcym o czystośc i porzqdek w kole

Dla wszystkich studentÓW życzenia
,,Wszystkiego dobrego" od pani Oli z

sekretariatu
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..K(No+xoŁo+Koio+Xoł.o.xoŁo-xoto+KoŁo.xoŁo-KoŁo-xoto-K(}ŁoJ

z racji. iż moment nasr]"ch przenosin zb]iż-a się coraz większ].mi krokami. choc nie t€z .:.:i.mów (na
dzień dzisiejsz'v rł'szystkic zajęcia \-! no\łym instytucie rozPocmą się u, drugim seJDeslrz< |' |i.7(nllrjemy
Wam plan prąvs:Ą siedziby Koła. Jak widzicie Ędziemy mieć do swojcj dyspo4cji ] F'..ńeszczenia o
łączrrej poll'ierzchni 45 m2, mieszczące się juź nic na poddaszu z€ skośn}mi ścialami bez *iększego
okna' lęcz na pierwsą\'rn piętrze z widokicm na plac pośrodku całego bud;nku przrsfego \\BNoZ.
Są5iadować Ędziemy z ''purfttem gastronomiczn),rn'' olaz toaletami (nie Ędzie u]mórtek ze za daleko
by kubki umyć). Wedfug planów zapewnione mamy 4 soły z moŹliwością ich połaszenń * ieden. 16
szafek d*óch rodzzjów, 12 krzeseł' 3 fotele komputerowej 3 biurka komputero\\e i oc4a\iście 3
komputery (NowE). Do tego dorzucono nam jeszcze 2 kosze na śmieci (mam nadzieie. że Ędfic kto
mial je opróżniać)' O rozrrrieszczeńu w1,rnieńonych dóbr trrł'aĘch możemy sami 2adec)do\\ac. .jak
ró\ĄnieŹ istnieje mozlirvość wniesienia ,,drobnych.' popra\!'ek do planu dotyc'.ących !czb} \\lmienion}ch
..dóbl... Możemy poprosić o większą (lub mniejszą..) liczĘ krzeset' stołó\ł' cZJ_ szat-. jal. .o!\nież
zaproponować jakieś irme e]ement] ,.<..-'r==-. (dochodz4ce do mnie sugestie nt' sofi
postaram} sic jaloś roz* iąz.'c i' \ęę::r--r /\^ięksfcnia iJości kompurerótr r.lczei
się nie domagajmy 3 port'inny nam \.-----.-1 \'v} stafcz} c! z$'łaszc'.źl że Plano\\ane
jest ot\r.arcic na Kampusie sal \\ ''''- komputero$ych z *oln1m rlosrępem do
Internetu. Zatenl jeżeli macie jakieś sugestie w tcj spra\łie zgłaszrjcie się do Zarządu. a
prz€dstawimy ewentualne propozycje zmian prof' dI h.rb' B. Don]ańskiemu odpo*'icdzialnenru
budowę naszej części Kampusu'
Sprawy korzystania z lokalu Koła jego dostępności' odbioru klucza. \'lystroju etc. omó*'imy i
ustalimy po przenosinach do niego u]bierając najbardziej opt}'malnc opcje'

m)
ZA

ooo

Michał Plaza ve| prezes
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- l(oŁo-xoŁo.Koto-Ko(o-xoŁo-KoŁo-xoŁo-KoŁo-Ko|Ło-xoto-xoŁo-

odbr't!ał]'
\\lcieczki).

w l950 \łładza
Itrdowa z|iklridotłała
KGUUJ i powołała na
::*: pr4
lośologIcznle pev!.nym
Zrzeszeniu studentów
Polski. Jcdynym. co
pozostało to działalność

nauxowa' ktora f czasen] też osiągała coraz niższJ-
po,/ lom. co pr4 ./5ni[u $ ię./ i  ko|ęzen: rh
doprolrad,7iło \ł l95o r dU zalłies,,śnia prac} Ko|a'
Kol l]na' |eakl}$acja f ||s lopada Iqśq r '  rolpo(/ęla
drugl /|ot} okres w Koła' w |go4 r' prlvjęło ono fŹ
palrona l 'udomra sa\łicLiego' Ja|\o ,7e tr danym
oKresle p|oPram 

^slłrdior\ b)ł Da|,.ucan) Z (cnlra||.
NUUJ pr4Je|o IunAcJe |o/5/'śr./3nia tso \ł l3mach
|Icfnte w1edy przeprolYadfanych badań i obozów
naukow)cb p.owadzonych przez odpowiednie sekcje
(geomorfologiczna. hydrogrifi czna. klimatologiczna 

- 
i

ęk' 'nomil '/naI q ic i t lej *.Polprccr , ,  odpos'ednimi
/ J l l r d rm i  a l  l i  f r i {  n r uLo$ \uh  |  ) f

KROKA HffiToRm PEV\AmGO KOŁA
Niewielu z was prawdopodobnlc wIe' że 1{)

Koło. do którego przvchodzicie czasem na herbatkę lub'
,/^|lorym ł'!F7dżŹ.re cfalęr' $ gori' m.] s$oj.l |ondJ
' | .U . l l t  

l e l n I d  h | ' I o l |ś  i t t ad ) i c '  od  ' am9g6  p .^ - ' - 11u
D\ro nfero/er\alnte r\\ ixfAne / Karedr. l .  p,, . ,nicj
lnsĘvtut!'m oco8rafii wie1e t!nosz4c w jego prace-

rrzez plerwsfe lale dfiałania Ka(edr} (l849.
l 85 ] |  Koło  n |ę  / da^ło . i ę  z o r gen i z o \ ł r t '  a l e  p r 4
palrur\c/n\!h pogl. lJach ic i  Jrrelrorr U in..nlg;
P,. ' la b\n b] Iu l\ko lu(,t:J .za,u .u rtg., p.,"",1u
lłhd.,e aUst l i3(kie Zanttnń KdIedrę. \|/noBIenic
d,, ia ldIności pud kieturłnictuem prol] |ran(|\/|a
( ' 'ęrnv-\cn\ 'rar l(nbśrgi nJ.tdpiło d' pi(t , '  t^ l8--toku
Już dwa |ala pó 'nie. i-w ramach czy1elni Akadernickią
powstajo-.pIerwsze Kołko Gcog.aficzne Jednak dopieró
] ]  | | ' 1Rx I  l . ' t u  p ' ' t ł \ l d l o  K Jo  ( l (U t r J f . ' s  \ l ł ń j / ' ( , 1
l  ] njc, 'a|(7na organ;/JcJa / ! ' la\n\m \Ialulśm i
l\łasnle tę Clatę uznajcm} za urodziny Kda {w
rrLhr$um ,,naiduj( . ic ,prarozr lanj. z r.go pieru,z<.u
spolkanra:-).

\JIc4 
" lę udm lU s\ jd\nIen'c .  .7(  $ IJml!-

^kt<. j(  n ic  h\łU odd. ,|(| l .}rh . l -d 'oq 1c. ' ; r l f iczr ' .h '  . r
! |\  h| . r0\ pro l '  L  /Ćrn\ ' . . \ 'ht ld| . ,śnhśr.3 . 'db1 uul t  .  ię u
r , rmd lh  U\& ia lu  I  i t . , zo f i . zncg , ,  r i  t S r r rp  , .  1 "1 .
b}n' h|- lortIou. ] pl , , ! lUJnikóq l  I prr$1|L' Jr l to
/ę blaI b) lo $led) l4dot!cPo 5eminJt|um ,, 5<.gtafKoło rłypełniało tę lukę' P.zewafała dfiałaIność
J}d J l l } ( / na  ' d c z l r r '  . ęm in ' l r i r .  s \ c i e c , , k i '  | \ r ' ' -ś  J  '
oTt i  L l ./ren \J nteodrJ./nJ !/c l( iJ prac\ KUt J p.
urLcho-nrcnru $ l8C0 r i* i:zen pratn.zn,,.r .  7
gcogra||| Ko|o. /E!odn;< / oq(/ę-n\t '| \|dlul(m.
z']l\\,iesilo działalnośc (1ueba uwazać. jakic pra$a się
uchwalal).

'  ̂ .  .  
RraLD uJ.j ia na. lqpi|J \ \\ is iI ię mi|. 'ła' jko\^

|. ' l )  r '  fa p|Ąc./}nq I ud. 'm|ld sa\^ic|.(!o'
tł\Ll ldo\c}'-od Ic|- l  d)rś|lold ln.rrtul1 t lęq$3l;;.
NIon nlt l t3l|| z enclgią zachcl i  młJd./jeż do
.Jmod,/jc ln<g. '  .Iudiou.1n;. l  ! .\\!13f i  i  I  poośJmosanlJ
*lasn}ch naukoĘ\h in;cjar}l\ '  Poc/ątLoqo ł
wojennych walunkach dzialalność była utruonlona' ale
lul  od pocZ4tLu Iat JwrrJ ' , iesqch. pod l 'uratś|ą ptot.
\J\-\|cfu(go. faczą| 5|ś /łor} ok-re. t\ d/ia|a|ności Ko'ła(ieograf i 'ł Ucznióu l  j '  u Iożo lc pl leprowad/ił s ię
0o odtłnego Ąlsenału KróIśws(ietso. (krór} pr4jdlie
l1m za qarę mles'ęcy opt]ścić)' gdzje przyznano nam
lokaI obok sali wykładowej'

[do o.8anizowało w danym oKresle
repet}tona (m.in' z kartografii)' dfiałato społecznie
(zbiórki. pornoc natcrialna dla biednych st;denlów).
L]a.dfo p.ężnie' prz, wspołpracy pracol\'nikó\ł'

Inst}tutu. rozwłała si9 działalność naukowa (25l
opublikowanych prac w latach 1920_l919ll l) czego
*'rrazem'b1ły liczne odcąvĘv na zebraniach naukowyih
oraz wvda{anc publikacje' Działalyl liczne sekcje (np-
kr(ogralic,7nd. tbtografic/na. rosarzr.l.r_raoa*o*a).
Ku|Ila s\pL'p|acd z Pol 'k lm 1'orra14.t*śm
C<ugraf i izn} m i . .u|Jdumoi! iami Ueogr3f icó\mi '
N|ś mo/na falpltmni.c o. nię mni(j  is l( , lncj JdIpozoslałe' to\larzyskiej działalności kołal herbatki
l . ' q " l , , \ . k | ( . . .  t ł i d , ' U r | . | ' a l ) r } c / nś i  . . p l . | s . ,
leogra||c..n..  .  o!\(/e\Ą ci*zqi1 s ig bdrd/o du4m
powodzeniem Ba| Geo8Tafa' odbywat} się nadal |ic)ale
rr!.r(, ' Ir .  ^n,r{n(, krrjo!\c Jdk r zagrani izre. Na*cr
pr./ęouL/e.na .mjęrć Ludomira \d$icklęgo s Iq:8I
nre osrarrrd or la n tz.r cj i .

Wojna była p|zcrwą w rlziała|ności
unIlłers!lelu' Przyniosła ona śmierć kuratorowi prof'
Jcrzemu sm(]Ieńskiemu. l,iielu praco\łnikom

tJ(,/( \ luJcnt(.m J,,r( l i  l i r;n\m Lursom
Jo/.rd \/altur,kr(gu zdrJ l  po \\, ,uoJ<niu Krr l , .$a
przel . .oralnlą armie.. w k\łietniu ]9.15 r, mógł
$znot\ić d7iała|ność lnstvlul. a tlraf z nim, pod opieką
prof] E' Romera' Kob Ceografi]w l-lczniów UJ (w l95o
nrTcnIJnuEanc na /nc e natn KUJ 1,. Jej, ,c. ,e d^
|Un.d |al 40' l 'o|o pldcoqJło * oonr}m
przeovvoJcnn}m srylu (działalność iritpomogowa.
ndu\os3. wldr*nicz.t.  lnn.r14. la. no i  o(/\sr, .re
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-KOŁo-KOLo-xoto-KoŁo-K(xo-KOLo-Xoto-KoŁo.KoŁo-K(No-KoŁo-

obory w latach 1959-1979) Wielu wedy
d,/ i lłaJąc}ch 5ludęnlóq jc-( dzis n2tzymi
$}|ładolr.ami (ak dr leko moŻna doj{ Zdcz}ndjdc
od Kola!). Pojawiły się znów wyjazdy (Po|ska'
Europa, Grurja, Afryka. Aust.alia).

\ł ||. lopJd/ie lq8| r '  / ota/j| \ęlną ro.Znjc}
istnicnia zorganizowano 1rzydnio\ły zjafd' odbyły
się spotkania' sesje' *}stawa. tankiet. wydano
specjalne publikacje podsumo\ł'ujące dot]'chczasową
historie i do.obek Koła' Panowała. iście rodzinna
atmo\fera mimo .,bl;zając)ch . ie tł dan)m cfa. ie
dramat}cmych wydarzeń w Polsce'

stan wojenny prz}tłunrił dfiałalność Koła'
odrodziło się juz ono fmienione' Znikły działające od
kilkudziesięciu lal sekcje' w zamian po.jawił} się
nowe' Trochę z$olniła tcmpo działalność naukowa i
jJLo. do d/iś nie moze . i{ /nó$ ro,7pęd,/ ić. co nic
/nJc/\. ic nię odno. l l l .m) nx t.\m pu|u .ulcesóq. na
Izecz .oraz rtiększrj ilości w}cieczek' zwłaszcza
fagranicm]'ch' \\' l988r. zac7ę1o rędago\ł^ć \ł'asze
u]ubione pismo. które t.Ąmacie tera7 !\ rękach'

Pojawiaty się też różne ;nne inicjatytr}' często
lurysr)"czno.lowaźysk!e.

Jak widzicic Koło ma swą bujną hisrorie.
pełną \'''f|otów i upadków' 

'I.eraz 
niestcry fnajduje się

ono' w porównaniu z nieklórymi okresaml. \ł
regresie, zwłaszczŹ' jśli chcd7i o kBe'\lie naukowo-
d).daktyczno (chociaz marn! chlubn. $}Jąlki jest ich
*'ciąż za rnało). swoją funkcje toqarz}\ką spełnia na
wiele bardziej z'ądo\ła]ajac!m poziomie, I tu jest

nasl i t  rola b'  .rc z u r<\'4 _ aJr lJ losdnicm
włączać w powsta,jącc co jaklś czas inicjaty*}
(pomysły to są gorzej z ch(:lniml i cf3sĆm do ich
ltykonania). b) '  znótł. . ja| Jaunicj '  m.xiono kiedyś:

,,lnstytul GeoBratii prz) Kol. G.trgratrr\\ L J 
'

D.rr n]k Płoskonka

W <lnjach 23-2ó IX 200.ł odb}'ł się obz intcgrac}in) dla pieruszego roku. olsJri1l '\\an). jak

co roku przez Koło Geoglaló\\'.
I1ak oto,"\.cfesnym rankiem 2] Ix \ '" iechaliśm)' pociągiem z Krakrt*a tiL,JzreŻ z iutvch
mir]jsco\\ości). b} niebauem Znalcźć się u prf.piękncj chatce st]].lcncki.j lr t)olinie

] Danielki' Jest to *ąska do]ina potoku Daniel|a Ędąca jedną z najpiękni3js^.h l Beskidzie
Zlłieckim' sięga od Lisoł aj, pod szc41 R.vcerzouej. oddziela \lłada H..:.. t995 rrr) ocl
mas}\łx Muńcuła (l l65 m).

Zabaqa b}'ła doskonała. a uczestnicy imprezy tak wspominaja. r\f]afd:

straszn/b się Cieszę, że tam pojechałan' ŚWletnie slę bawiłam, pochodzlam trochę
po górach, poznałam nowych fantastycznych ludzi, dowiedziałam się jak tak
naprawdę wyglądają studia geografii na |JJ, a wieczorami wyśpiewałam się za
wszystkie czasy. lmpreza była doskonale zorganizowana, nikt nie był do niczego
zmuszany' nie byh zbędnych zajęć, sztucznych gier czy zabaw' Był za to
fantastyczny ktimat' mili studenci drugiego roku, którzy krok po kroku wprowadzali
nas W życie studenckie i odpowiada|i na kaŻde nasze pytanie. odznaczali się
ogromną cierpliwośCią, bo nawet po dziesiątym tym samym p',tan|u, zadanym tym
razem przez inną osobę. zawsze odpowiadali W ten
sam m y sposób wyczerpujqco udzielając wszelkich

] informacji' Najbardziej podobaly mi się Wieczory, kiedy
Wspólnie śpiewaliśmy, oglqdaliśmy,,powtórkę z Aten"i'..

. robiliśmy jeszcze inne rzeczy! Jednym słowen- wyjazd
' był super, a znajomości tam zawańe niezwykle
:, pomogły podczas pierwszych dni roku akademickiego'

z niecierplIwością Czekam na kolejny tego typu wyLazd'

DLA ZAI\TERISOWANYCTI
' ht!pjłr.ł. $.danielka.kik.o.rj.p!1



Globusik listopad 2004

ńt*lł.-

,. ,,i.J?n. .:- -,.,aĘ;::-'./ń7;:,,,;::::::'
''.2,

4 /,t-- /,, ",,f . ., oT . f " ;,I,: 
" jł, .!ł* 

"1: : .:. ;|,1 7,,
./ł,- y'-,-,,n.. ;i/ bĄ " -7,2. .,24zt-il-*-*a"r n -
ł, :,.^. 

*l, 
/. 

!, 
" 

" 
/ ł %.,.'e-,.l.'o-., < t,",,, . -

"Tlr1,I ":::::"';: :':t':;:;, :';;' t'z/,.l..,/4',,/,'.|.".-*7 /*"' ,, ,/"ł,x, nin 7,!7,''..i.,
/4'{./,'", ^ ł a t e4 łJ vi e. - e.. l ;c - ;,, a,.|n,'",, ;.',*t;- ł,
-z.,;e,.zł-,r,4-,:ł74 '.z t;../. ..lł'I.J ,€,,,ó, -"*Z /,"ł./.1jG,!ń,-Ę., ,t-o,.,*,,,'/€; ,?n.-..'a^ / 

.-

"/ ? l ź,/-:,'- ł, //b... h ", " Ą, ...,. r. 
. /ił'l,; F y, I

/aKł 
,"-;,il,.ł"- 

f.)".\ /Ó1 %...."^;łI2. /-,/,"/.., 
/? .,- łF4,r,", z of*t'.*^ t1łt) 1., 7, {,,7'-,.,"," 4 ""."l4I..'.'2ć3y? l' ,rą.ż.e''/,"-..J', JH,,- /ń/ z:',-
,,,Lźś;;);;;;;,/.//ś:;;,źr-
%y:"r ,r ł* 74ź M",.;*-(i,r:{6,r,7*,',y/?ł ::z./ó łt*:/:./:, - :6! %T ;J *L-Ą-
/a1a,{) F,, a!,-Jr-r-',. ł'L,n, * "ł-L, ź
ź'rv, i ̂ :/-ł ź&;Ę3o.^.. /rL:.ry*)" ,: 

?*1 ' / e'J >, ą'4Ł ^,1 . /ł:Le.ł<-z+ł-ał p'4.,a <'ż .h-ł)'g,ołł ./ął''złż,:

t1J, /a'"' D na*ź/ "Ł).,,.-.-.ó'/ - *3ł^t,ł-/c;7Ą.^.- -"r /,,-Id-,-rź l/",'-|
?r ę#, ^/.-."- 3ł;./ / ł : ł: x.r,:. " 1



I

.Podtóże- podróźe+ podróż6+

Iistopad 2004

podróże- pod.óżo-

Globusik

podróźo- pod.óże. podróżo-

Do

trnofie*Ń Nfiołdawne 2@@4
Mołda\ł'ii tra|rliśm.""..' trochę

pr4padkiem- Pomysł pier$'szcj w1praw1' Koła
Geografow UJ do Mołdawii pqrłstał przy okazji
*yiazdu rra Kr}qn. wkrótce okazało się' że jest to
kraj zupch.ie nam nie znany i riawe| w otchłani
lntemetu nie '.rr'iele o nim wówczas moina było się
dowiedzieć. Pomimo u.ielu formalnych trudności
nri:gcnleh z konieczn.r'ciu posiJddnia \\i/ i
zaproszeń. dzięki pomocy Polonii mo|dartskiej.
udało się nam w końcu osią8nąć cel. Zaledwie
d\\.tltygodnio\ły (14 - 30 sierpień 2001 r.) pob}1 \ł
lvIołda\łii zosta\ł'ił na nas nic'.atMe B,rażenie i
poczucie niedosltu. \\'casie spotkania \\' f)omu
Polskim \ł' Bielcach z Panem Piotrem
Ntarciniakicm Ambasadorcm RP u Republice
vnłdu!\l zr. ldzIł . ic pomr.l napisanj:
przervodnika po Mołdawii. któ11 pozrtoliłb1' na
odkrycie urokó* tego bliskiego a la}i nrało
fnanego \\' Polsce kraju' Z róznJclr po\odó\\
pom1sł ten nie cloczekał się nattchmiastolvej
rcalizacji. niemniej nigd)' nie został '.ażucony.
Nada] bardzo inleresowaliśm\'się wsz}stkim co z
Mołdalviq z*'i:pane i wierz}'liśmy. że u' końcu uda
się nam tam \\'rócic'

l ridało się| słonec'.nego ranka' dnia 8 lipca
spod budlt ru Inst)1utu Geografii na ul. Grodzkiej
6.1 \ł}'ruszyła l8 osobowa' międz}narodowa,
ro\!ero*,a łyprawa Koła Gcografo\ł' UJ do
Mołdawii. Całe pżcdsięwfięcie nazwane zostało
kryptonimem Projekt Mołdallja 2004. a l'5
miesięczn ekspedycja była jego pierwsz1m
etapem mając1m na celu zebranie jak największej
liczby bformacji o kaju różIego rodż'aju
publikacji, materiałów kadograficznych i
fotog.aficzrycll ale przede wszystkim dokonanie
swego rodzju eksploracji i inuentaryz-acji
wszystkich potencjalnie atrakcyjnych tuJystycznie
miejsc. obiektów. tras itp' Kolcjn1.rn niemnjej
ważn}.rn celem było nawiązanie (lub odnorticnie)
kontaktó\ł' z PolonĘ mołdawską mołdawskimi
sluJentaltrj, naul*owcanri. organizacjami.

W projekcie poza cfłonkani Koła
Geogralów uczestnic'.ą ró*nież osob}' spoza
g..oprafi i  ora., \ l l lJśnci PśogrJl i i  a.zeszęni rr
ti(iLA (|:rrrope.jskim S|owarzyszenirj |V1łodych
Geografów do którego naleąy KGI-IJ) z Utrechtu

(Ilolandia)' Uppsali (Sz,uecja). Jassó\\ (Rumunja) i
ocirywiście z Kiszyniort'a (Mołda\\ia)' Patronźrt nad
przcdsięwzięciem objęła 'Ąmba.sada RP w
Kis4nio\\ie. x usparcia ud,, ię' l l ' '  s lot\ 'Jr l}Ś7enic

,,Dom Polski" z Bielc. t-nillers)let w Utrechcie
oraf [Ąst}.tut Geografii i Gospodarki Przcslrzcnnej
UJ.

Dojcchanie do \lołdartii na ro\ł'elach

Ąęło nam rórt'ne 10 dni (ponad ] (X]() km) \\ t}'m
jednodnio\''y postój $' Jirssach gdzic spotkaliśmy
się 7 tuteisz}mi geogralami. nagry1,r'aliśmy
program dla rumuńskiej telcrrizji publicmej i
mieliśmy spotkanie z mcrcfu miasta (ak 5ię
\\klótce okazało b)1a |o t}lko pr4śpie.w'ka do
celchracji * N1nlJa$ii l  Prlś|,7J nl '/r! u/fuc fa
bardfo udan}' przedc \\sf\st|iln] d|atcgo. że
wszysc1' uczestnic}' dojechali do mĆl\ c'li i 7drowi
choć nie ob1'ło się bcz drobn)ch Lonlu7ji. a nawet
jednego karambolu! Po drugie przcjcchaliśmy całą
trasę zgodnic z ułoion)m wczcśniq plancm' Trasa
wiodła u miarę noŻliuości tocznrni. a zanazęm
atrakcyjnymi rtidoko"to drogami / Krako*a
p l z c z  l imanor ta '  No r r r  S r c z  d .  n r / c iśc ia
granicmego r,l' Konieczncj. przez wsclrodnią
Slo\łację (Svidnik, Stropkol. \iraltlr. l rcbiśov) i
\\'schodnie \\,ęgry' (sźtoraljaujhel)' Kisvarda.
Vasarosnamcny. Fehefgyarrnat) do Satu Mare w
Rrrmunii' Przez Rumunię wiódl najdłuższ;_ odcinek
trasy (satu MaJe, Nęgreęti-oa$. Sighctu N,tarma1ie-L
Błsana, Bor}a. Vclra Domci. Ierśu \eam!.
Ta.gu Frumo$. Jassy). tu teŹ po raz drugi
musieliśm1 się 'fificrĄc / K'lrpdtami \spimjąc się
20 ki1ometfo\ł}.rn podjazdem na przełęcz Prislop
(1416m n.p.m.). Wreszcie po przekoczeaiu
granicy $ Sculeni wjechaliśmy do Republiki
Moldowv i jeszcze tego :amego dnia póan}m
wieczorem dotarliśmy do Bielc. Średnio
pokon1r,valiśmy l20 km dzicnnie, a rekordo\ły
dzienny dystans Ę.rtióst l54 km ' z kampingu
Fo]seborecki na węgEech (pr4. granicy ze
sło*?cją) do kampingu koło Satu Mare \ł'
Rumunii. Najsz)'bsry przejazd nalomiast miał
miejsce równieŹ *'Rumunii _ z.|argu Nealn! do
Jassórt. gdy od l0 rano do godziny 1,ł
przejechalismy 1 10 km.
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Trudy podrózy Ę)nagrodził oam pob}t rv Domu
Polskim w Bielcach, gdzie spotkaliśmy się
(niektórzy juz po raz drugi) z nadzuyczajną
gościnnoścą Pani Eleonory _ kiceownicirki
Domu. Po regeneracji sił lo,.poc7-ęliśmy
realizację sedna projektrr' cąvli zbicranie
irrlormacji. Tr.1 !run) u}ru.'/\t} r! !\c/śsnjej
22plano$'ane tlas)' po pótnocnej części kraju'
Szęściodnioxa wędrórtka kazdej z grup
dostalczyła uielu piękn'vch chuil' z*'łaszciła w
kontaktach z mieszkańcami niezrtykle
otlvarl}'mi. prz'ja]n)mi i gościnnymi' Kolcjn1m
etapenr była penetrac.ja środkowej N1ołdalłii. w
szlz€gó]ności rnalo\łniczego i pełnego
zab}tko\ł}ch nonasteró$,. regionu KodIó\ł':
neandrów rzeki Reut z największa atrakcją
kraju' c4.Li komp|cksem skaln)ch monastelów w
Starym orhei oraz drłóch stołcczn\'ch miast _
Kiszfriowa i Tlraspola stolic)
scparatystyczncj Mołda$'skiej Republiki
NaddniestrzanskĘ' T\m rafem naszą bazę
Zało'łliśmy \ł' domu szel.a EGEA Nfoldola
Dorina. rt Lozowej rtiosce połoŹonej ok' 50
km na pn.-zach' od Kis4niorta. szc7esó]ne
Podziękowania należą się mamie Dorina Pani
Swietianie. która specjalnic dla nas wzięła urlop
i dbała aby nicz€go nam nie brakoualo'
/Jpeune dłuśo Ędziem1 wspominac uieczory
spędzone prz}- mama\dze i doskonal]m
mołdawskim *'inie domorł'ej roboty. W Lozorlej
odwiedził nas Pan AmbŻtsadol Rł. Piotr
]t1arciniJk, Iafem zwiedzaliśmy pobliski
monaster Hincu i Dom Pusrkina *' Dolnej.
Dzięki zabiegom Dorina oraz nagłośnienia
naszej w)lrawy przez plasę i telertizję
mo'łdawską fostaliśmy zaproszeni na spotkalrie z
Ministrem Edukacji Mołdawii tł' Pallamencie
Repub]i|i. Dla ws4slkich 7 nds b\ło lo pier$s7e
spotkanie na tak wysokim szczeblLr. Jednak do
oficjalnych spotkań fdązliśmy się już
przyz\,lc1Alć gdyż wcześniej uc:tstniczyliśmy
u konlerencji prcsouej zorganizow ancj przrz
oNZ, a Potem mieliśmy okazję przedyskutować
nasze doświadczenia z przedstawicielem L]NDP
odpowiedzialnyn za program rozwoju turystyki
lr' Mołdawii' wsz,ystkie te oficjalne spotkanic
z.ljc| nam sporo cirasu jcJn:r| z calq pcwnoscią
nie był to czas slracony zdobyliśmy *'iele
no\qch inforrnac.ii, cenn)'ch kontaktó\ł' do
$}korzvstania !v prz]szłości oraz obietnice
dalszego wspierania projektu. w końcu dla nas

samych było to bardzo ciekawe doświadczenie samo
tł' sobie. Szlrodą że nic udało się w takim stopńu
zańtęręsować projekten mediów w Polsce ńe
otrzJma]lśmy odpowiedzi nA żaden z listów z prośĘ
o patlonat medialny nad przedsięwzięciem _ całe
szczęście, ze jest Globusik ;)

ostatni etap to podróŹ na południe. do
Autonomicalej Republiki GagaLrzji, zamieszkanej
przez ludność pochodzenia tureckiego' aczkolwiek
pra\ł'osławną. .l.l'm 

razem u' krajobrazie poza polami
słonccznikó\\' i kukurydz1 rt}raźnic dominolt'ały
ł'ńnice rozpostańę na łagodnych lvzgórzach. W
mufeum Gagauzó\\' w Begalmie dowiedzieliśm1' się
wie]u lzecz'"- o lis1orii jwspółczesn}ch dylematach
tego małcgo narodu, a rv stolicy (iuz trzęciej na
naszej drodze!) Gagauzji Kon]racie. spolkal;śmy
mlejsco\\.ego art)stę.grafika Piotra Vlacha,
t\\orzącego zdumie\\ającc ozdob}. z tyk$'' ostatnię
dni spędziliśmy rv Vulcane;1i u Vasilija
gagauzkiego geografa. Powrót do kaju u-vglądał
Ióżnie cZęść postano\riła rviększość drogi pokonać
jak do tej pory na rowerze. część po dotarciu do
()de.sr uracala puci4grem. jeszcze inni na ru*crze
przez Ukrainę.

sądzę, że pierwszv etap Plojektu N4ołda$.ia
2001 zAkończ.yl się petnym sukccsem . teraf jednak
na]eży ten sukces \\ykor,rystać. Przędc wsfystkim
czeka nes piscnie i jcs,,c7e rc7 pisanie /drówno
klasycznlj części przewodnilowej. jak i bardziej
nauko\,rych artykułó\ł' na podsta\ł'ie zgronadzonych
matcriałow i zLlobyej wieJn' Poza t1m zamierzam1
podjąć się promocji Mołdawii rt' Polsce (i nie tylko).
\ł najblizszej prz}szlosci czcka na. orlanifacja
międzgnrodowej wystawy fotograficznej na oo
otrz1łnalLm1 śro.,]|'i Enansoue od Uni\\ers},tetu \ł
Utrechcie oraz opracowanie i wydanie mapy
N1ołdawii' w okręsie zimow}m plallujemy również
kolejn;'*yjazd do Mołda\ł.ii w celu ufupehienia
brakujących informacji. Bardzo gorąco zachęcam
wsąvstkich geografow i nie-geografiw do wĘczenia
się do Projektu - kaŹda para Iąk się przydal Nadal
posfukujem} sponsorów. w)daunictua i patronatu
medialnęgo wszelka pomoc w t}m fakresie Ędfie
bardzo mile widziana. Poszukujemy równieŹ osob
mółjąclch po rumunsku i ros sku' \ł\ąvstkich
ZainteresoB'anych pros7ę o kontakt z koord)natorami
projektu: Karolem Janascm carlo@gazeta.pl i
Szczepanem /urkicm s,/cfepą4.l !r ĘiVcIa'pI

Karol Janas
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Dlaczego Mofdawia?
Jest w ''sklepach cynamonowych.' tałje opowiadanie o jesieni i wtedy ch}ba pier\łsf} raz zetknąłcm się f
Mołdalvią mowa była o ciepłych wiatrach mołdawskich. które d@ierają aż do Drohobycz2' Wystarcfyło aby
pobudzić łyobraznię i rozpocząć poszukiwanie tej mitycznej krainy, |eż4cej gdzieś na pofudniowy-wschod od
schulzowskiego atis mundi. Na czym polega zatem fenomen Mołdaw;i' dlaclcgo chcę tam wrocić? Magia
Mołdawii polega chyba na tym co w przekonaniri jej mie;zkańców wydaje się byó jej przekleńs1wem . na
prowincjonaIności' ale prowincjorłh|ności rozumianej inaczej niż zacofanie cf]- izolacja. Krzysaof czyżewski
pisze. że nadszedł właśnie czas pro}łincji' Pojawiła się szansa wyruszenia w podróŹ' odkrycia now)'ch |4dów.
budowania od p(x'zątku. chyba główńym celeń i motywac.ją nasz'ego projektu j!.st tvłaśnie chęc odĘcia nowego
lądu. Czy nie jesl to jednak dzialanie destrukcyjne? chyba nie, bo p|o}łincja je''t pr.es|r:e ią otvJartą' nie jŁs|
w',.spt1 oddakną od świątą, ale miejscem k|ó/e :|wąrza autęn|yc.|]ą no:liuo,ść Penelravania śviata i jego
\|spó|tłarenie (K. Czyżewski' Znak. 7/2002)'
IPełny aĄ.kuł Piotra czyżewskiego ,.czas Prowincj i.,: http://www.znak'com'oVznaUdiaenoz!56ó'html]

Karol Janas

Mołdawia w internecie:
www'moldoVa,orv'o| . strona Projektu Mołdawia 2004 (Jeszcze nieuaktualniona)
www'turism'md/eno - naj|epsza strona turystyczna o MołdaWii
www'moldova'ora - doskonała strona informacyjna w języku angielskim, dużo fachowych ańykułóW do
ścią9nięcia
Www,asm'md - Mołdawska Akademia Nauk
orhei'dnt'md/en'htm| _ Największa atrakcja turystyczna Mołdawii_ kompleks Stare orhei
www'mo|dova'p| - strona Ambasady Republiki Mołdowa w Po|sce, podstawowe informac]e o kraju po
porsKu
!4u4.!!.I!d . strona oNz w Mołdawij
www'osce.orq/mo|dova - Misja oBWE w Mołdawii
www'oresjdent.omr'oro . strona prezydenta samozwańczej Mołdawskiej RepubIiki Naddniestrz ańskiej

-felieton- felieton- felieton- telieton- felieton- felieton- folleton- felieton- felieton-

Jako że na p$zątku było Słowo, to może zacznę inaczej. Na początku byla geografia. Potem powslał kompuler' No
sreroko rozunrianej geogall i  u l\m c\(tu

fŹga&lienie \ł}łorrysunia (bądf
wspaniałego lłynalazku w naukach
prowadzil Jaklchś chronologicanychowadz{ JaKrcns cnronologlcanycn

\ł'sz)-stko zacfęło. od historii
ceosrafii Door/e/ hi.toric \-Jl nt
ir"i lo.pui"." .Po"*ole sob,e ff V

10

l od lazu zzczą| być wykorzystptany \| 
ź-d\chclałb}.rn wan] prfedia\Ą|c ^\'n \u

n |e\\rykorzyśywan ia } rego ro)u "
geograliczrlch. Nie beds ,1 ,.'!-,'
wl'\ ' 'odos. !f\| i  ja l .  to \ ię ((J)
omo.ifii hisrorie \-/ \

Trńąz2nych ze sobĄ felietonów \v\V
geografia'.' Tak po prośu to' co mi 7.\ Tmek P!"elć

kompulera itd-, ani pisal peanów na
na sze.eg luźnych niekonjecmie

pod wspólnym hasłem.,Computer y
przychodri do 'zboczonej'

z.achęcam do podzielenia się t!.m co
ten temat ' ') więc do dzleła

klórych lata świetności jtlż przeminę\' niemniej jednak
chciałbym prfedstawić moje spostrfeżenia dorycfące
paru rozgry*ek' które mamjuż za sobą'
Zapcwne pierwszą (?) gIą geo8raficzną i jedną z
najdoskonal.4rh jakie pos.ta\ je't ( 1n i l iza.ja

geograficalej głowy (w t}m mie.jscu
róvniez W-am przychodż do głowy na

Pcwnie jak każd)' z użytkownikó\,|' komputerów. lubię
sobie czasem pograć w gry kompuierowe. No i pe\łnie
ni( h\lob) rt t lm n;c d/isnego. gJ1i.1 nre mole
.zboczcnie zawodow.'' Nilj chca uchodzić za jakiegoś
znawcę gier' moje uwa8i też odnoszą się do 8ier,



Globusik listopad 2004

(Civilization)' Ta pierwsza' to było coś osfałamiająca
16 koktrowa grafika i prawie cała dyskielka '.ajęta. No,
ale nie o tym mam pisać. Dla nie *tajcnniczonych, gra
po'ega na opiekowaniu się jedną z qnr'branych Przez
siebie cywilizacji i prowadzenie jej od roku 4000 p.n.e.
do ery podboju kosmosu. Mamy do d1,spozycji Ziemię
taką jak Pan Bóg stlvorz}-ł (raczej programista) lub
loso\ło wygenerowany układ lądórł imórz. Do tego
dochodzą takie elementy jak góry (mniejsze, większe)'
sieć rzeczna' lasy (rómych stre0' pustynie, tundra'
lodo\ł€e' podmokłości' Moaa by dvskutować co
jesfcze powinno się tam haleźć. ale to już inna
historia. Swiat jest podzielony na kwadraciki pola
pud.tauo*e kaidc $ za|śzno.ci od fnrnr tcrenrr i
pokrycia ma rófną produkt}\łność. c}\\.ilizacja pod
nas,łmi rfadami faklada mia5ta. roZIJ\ta \ię m)
musimy dbać o w-J"bór .jak najkorz-vstniejsz}ch
lokaliacji io ich rozwój (portrórka z geografii
osadnictwa. lrzeba trochę pomyśleć. bo od lego wiele
la le^].. 'ł1Ir}sać no\łś l<Dlor ld. ophnJć s$|dt po rJ,/
piels\Ą |hi\Ior ia odknc gcograf i lzr leh przezyjm1
lo ieŚ/c/e rr l] .  l$or l ' \ć armi< hronił .*oję9o
tcr}lorium' podbłać (z geografią zb|ojeń ..na 1}..). no i
\ł końcu dbać o .ozwój ekonomicfn\ nasfego
impe.ium surowce. hande]. s ier 1ransportową,
tolnictwo (8eografia ekonomiczna)' Cra ucz} nas takż€
- l i ionlInie k.ztahurtai na5fa p|3n(lś prn s1t ięiru
/\\ l  du4ch pU$iśr./chni l<śnr,:h iouze] <ri . j i  gazou
cieplarnianych możem}' spodzie*ać 5ię e|cktu
ciepIarnianego i  podniesienia poziomu mórz (raZ mnje
to spotkało. ef-ekt był co pra$'da prf}padko\,rl-. ale
ciekawie było prz|rzeć się symu|acji zmian jakie
nast@ił'yby prł naraslającym efekcie ci.p|arnian}'m)'

P|st./0 KorA GEooRAFÓW t.]N]ViERS1TETJ JAGIELLoŃS(]Bo

Gra na pewno nie jest doskonała, mozna by się
prąvczcpić np' do rozmieszcfenia gór irfek' a także
zasięgu stref klimatyczno-roślinnych w losowo
generowanym śtliecie' z pewnością rzeczylvisty układ
lądów i mórz też nie jest oddany fbyt precyzyjnie. Te
błęd} j!'dnak możemy nadrobić sami bawiąc 5ię' że tak
powielĄ narzędziem kańo8raficzn}m dostarczonvm
przez grę' cfJli edIor€m map (ni€stety lylko ł.-ch do
sry'..) moŹna zaprojekto\ł'ać wlasny świal. lub
poprawić już islnjejący wykafując się swoją wiedzą
8eo$aficmą przed kolegami''' Podsumowując. ga jest
naprawdę ciekawa' wciągająca i godna polecenia
geogra.om no i pomimo swoich niedoskonałości oddaje
niel lóre prd$idlosoiJi. l lór}ch uc4lem się przel
ostalnie lata-.. Po|ecam (obecnie chyba jest juŹ
cywilizacja lv, jajuż wyszedtem z obiegu).
Na konie€ jeszcze słów parę o .,Faraonie,' (oczywiście
nie lym Boleslawa Prusa)' ta gla' także już nie młoda
daje nam możliwość blizszego zapoznania się f
geograflą osadniclwa i roinictwa w lYiększej nieco
.Lal i Rzecu d,/icjc 5ie lł Lgipcie [araonow m!
możemy zlrządzać róznymi miastami tworząc je od
podstaw. JeŹeli zabierzęmv się za tlYorzęnie miask nad
Nilcm. na włlrŚne oc'ł przckonamy się o r}.m. zę NiI
dawrł f}.- cie l]8ipcjanom' PoDamy zasady lrylewów.
nawadniania. różn}'ch upra!t. sło\ł'em doskonata pomoc
dydakt;. cz-na do gcografii rolnjctwa :)- I worzenlc mrast
to doskonałe repelylorium f 8eografii osadnictwa i
slaro,Ż}lnego planowania przejtrzennego- Prrykłady
takich gięr można by mno/'!- ć, a]e l}m rafcm to
wyslarc'ry. Chęlnie poznłm wasze opinle na tcmal
geografii w grach kompulerow},ch' może jakieś
prz.v.kłady gier'
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B GL@BUSIK @ poszuKUJE:

LuDz| GHĘTNYGH Do wsPÓŁPRAcY NA STAŁE
LUB OKAZJONALNIE.

JEZELI CHGESZ COS OPUBLIKOWAC TO
SKoNTAKTUJ slĘ z NAM!. NAszE LAMY sĄ DLA

WAS OTWARTE.
JESTESMY NAJGHĘTN|EJ GZYTANYM

GZASOPISMEM W IGIGP UJ*
ł dane Własne Globusika



W środę 20 X 2004 odbyła się akcja char}.tat}.wna

,Pott.oŻ Dz|Ecto|t| zE STAREJ GHUTY'

2236'{9 zł oraz {o $
Wielokrotnie więcej niż się spodziewano!.l.o wszystko dzięki wam!!!

Studenci zbięrali na swych macierzystych inst}tutach pieniądze i dary'
rzeczowe' przede wsąvstkim pomoce edukacyjne.
Za zebraną kwotę Zostały Zakupione płyy CD z programami edukac1jnymi po
polsku' kasety video z ekranizacjami polskiej literatury oraz zrt1kłe pomoce
szkolne.
Wszystkie te dary trafią wkrótce do szkoły w Starej Hucie na Bukorvinie
ukraińskiej w której uczy się wiele polskich dzieci.
Pomysłodawcom i głównym koordynatorem akcji był Janusz Górecki Za co mu
się naleĄ uwielbienie i chwała po wsze czasy..
Akcję organizowĄ: Samorząd Studentów Wydziatu Biologii i Nauk o Ziemi,
Koło Geografów UJ oraz Koło Przyrodników studentów UJ.

?rxtl.
Bordzo gorąco dziękujemy wszystkim dorczyńcom!


