
  
 

 
W numerze o wyjątkowo górskim charakterze :)
 

-> Bajkał Naukowo 
-> Góra Gór – Mt Everest - Czomolungma 

-> Relacja z wyprawy w głąb Azji + dużo zdjęć 
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...czyli co się mieści (w tym numerze) 
 
 

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3 Wieści... 

4-5 Góra Gór Iwona Kukla i Paweł Krzaklewski 

6-8 Tajemnice Bajkału Łukasz Stachnik 

8-11 Morze, Góry i Niedźwiedzie Łukasz 

Stachnik 

12 Wszyscy ich znamy, wszyscy 

kochamy... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►► Wstępniak ◄◄ 
 
 Witamy w kolejnym wydaniu naszego pisma. 
Doszły nas głosy, że pismo, które właśnie 
czytacie/przeglądacie (bo nie wszyscy lubią czytać) 
jest na „niskim” poziomie. Cóż, możemy tylko 
odpowiedzieć tyle: to wy macie wpływ na poziom 
tego pisma i jeżeli zależy wam, tak samo jak nam, na 
wysokim poziomie Globusika, to zapraszamy do 
współpracy. O poziomie artykułów decydują ich 
autorzy, a że nikomu nie chce się ich pisać, to 
redakcja musi jakoś numer zapełniać – 4 osoby nie 
są w stanie pisać co miesiąc artykułów na 
najwyższym poziomie. Globusik to pismo otwarte, 
każdy może w nim publikować na tematy 
okołogeograficzne. 
Numer ten ukazuje się z opóźnieniem 
dwumiesięcznym, ale jak wszyscy wiemy, sesja była 
ciężka... 
 
Jak zawsze czekamy na wasze sugestie, komentarze a 
także i krytykę. Jesteśmy dla was. Skontaktuj się z 
nami (kontakt podany w stopce red. oraz na tablicy 
ogłoszeń koła, Grodzka 64). 
 Redakcja 
 Wszystkim Paniom, 

wszystkiego naj... 
 Panowie  

Redakcja:  Tomek Pawe
Dominik Pł
Iwona Kukl
Paweł Krza
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Sprawy bieżące: 
 
15 marca odbędzie się nadzwyczajne walne 

zebranie  WSZYSTKICH członków Koła. 
Nieobecność nie zalecana... /przewidziano 

wiele atrakcji i podobno mają być dobre 
ciasteczka.../ 

 
Dowiedzieliśmy się, że słynny Bal Geografa 
odbędzie się 14 maja – zarezerwujcie sobie 

ten termin! 
 

W dniach 7-9 kwietnia odbędzie się XIX 
Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych 

Geografów, organizowany przez KNMG 
„Geoholicy” z Łodzi. Tematy referatów 

nadsyłać do 10 marca!!! 
 

Dętki 2005 wygrała ekipa krakowsko-
poznańska. W tym roku zanotowano 

wyjątkowo dużo ofiar: jedno złamane żebro i 
jedna złamana noga + liczne drobniejsze 

okaleczenia :) 
 
 

Donosy... 
 

Wiatrowe farmy wpływają na lokalny 
klimat. Powodują wzrost prędkości wiatru 
oraz podwyższenie nocą temperatury przy 
gruncie. Nieznany jest jeszcze wpływ tych 
zmian na żywe organizmy, jednak obserwacje 
pokazują, że niektóre zwierzęta (nietoperze, 
skowronki, zające) emigrują z terenów gdzie 
powstają wiatraki. Negatywny wpływ, na 
pewno, ma natężenie hałasu (również 
niesłyszalnych dla człowieka infradźwięków) 
oraz, szczególnie dla ptaków, ryzyko zderzeń 
z wirnikiem. Mimo wszystko, chyba lepsze to 
niż węgiel. 
 
 
Rośnie poziom oceanu światowego. Ocenia 
się, że w XX w. podniósł się on o 20 cm., zaś 
do końca tego wieku podniesie się o dalsze 50 
cm. Zrozumiałe są zatem obawy o wiele 
wysepek i terenów przybrzeżnych, z których 
prawdopodobnie do końca XXI w. będzie 
musiało wyemigrować 200 mln ludzi. 
 
 

Wielkie trzęsienie ziemi na Oceanie 
Indyjskim z 26.12.2004. spowodowało 
przesunięcie części masy do wnętrza Ziemi, a 
przez to skróciło czas potrzebny na jej obrót 
o 3 mikrosekundy (milionowe części sekundy). 
Jest to zmiana tak mało istotna, że nawet nie 
uwzględniana w uniwersalnym czasie 
koordynowanym (UTC). Pełen szacunek dla 
geofizyków, którzy potrafią wykryć rzeczy 
prawie niewykrywalne.  
 
 
Po prawie siedmiu latach na pokładzie sondy 
Cassini próbnik Huygens wylądował 
14.01.2005. szczęśliwie na powierzchni 
Tytana – największego księżyca Saturna. 
Przez ok. 90 min. pracy wysyłał na Ziemie 
wyniki badań atmosfery, powierzchni, oraz 
zdjęcia. Tytan wyłania się z nich jako 
„łatwopalny świat” z metanowo-azotową 
atmosferą, metanowymi deszczami, morzami, 
rzekami... Ciekawe, jak by wyglądało życie 
oparte na metanie? 
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„GÓRA GÓR” 
 

17. lutego minęła 25 rocznica pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Jest to 
więc doskonała okazja, by przyjrzeć się najwyższemu szczytowi Ziemi. 

 
 

Mount Everest (8850 m n.p.m) położony 
jest w Himalajach Centralnych na granicy nepalsko-
tybetańskiej. Wznosi się na północ od znanej 
wspinaczom Przełęczy Południowej, za którą wznosi 
się Lhotse (8511 m n.p.m)- „czwarty” z himalajskich 
ośmiotysięczników. Na północ od Everestu położone są 
„treningowe” szczyty Khumbutse i Bei Peak. Od 
zachodu górę podcina słynny Kocioł Zachodni, będący 
górnym piętrem i polem firnowym lodowca Khumbu. 
Stąd wyruszają wszystkie wyprawy zamierzające 
zdobyć górę od strony nepalskiej. Ze szczytu opadają 3 
wielkie granie: północno-wschodnia, północno-
zachodnia  i południowo-wschodnia, biegnąca w 
kierunku Przełęczy Południowej i Lhotse, w której 
zaznacza się Wierzchołek Południowy (8748m n.p.m). 
Oficjalna nazwa została nadana w 1865r i pochodzi od 
nazwiska brytyjskiego geodety Georga Everesta, 
wcześniej funkcjonowała 
nazwa Peak XV. W 
etymologii lokalnej 
istnieją dwie nazwy: 
tybetańska 
Czomolungma (Bogini, 
Matka Kraju) i nepalska 
Sagarmatha (Bogini 
Nieba). Pierwszego 
pomiaru wysokości 
dokonała Indyjska Służba 
Topograficzna w 1849r., 
3 lata później ustalono, że 
jest to najwyższy szczyt 
Ziemi. 

Historia zdobywania 
Próby zdobycia szczytu podjęto w początkach XXw. W 
1821r brytyjska wyprawa pod kierownictwem C.K. 
Howard-Bury’ego dotarła do podnóża od strony 
tybetańskiej. Trzy lata później Georgie H.L. Mallory i 
Andrew C. Irvine podjęli atak szczytowy, niestety 
zginęli, więc nieznany jest jego efekt. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że to oni byli pierwszymi 
zdobywcami najwyższej góry Ziemi. Pierwsza 
wyprawa zakończona sukcesem miała miejsce w 
1953r.- 29.maja jej dwaj uczestnicy: sir Edmund Hillary 
i Szerpa Tenzing Norgay stanęli na szczycie, pokonując 
trasę droga normalną z lodowca Khumbu, przez 
Przełęcz Południową i południowo-wschodnią grań. 

Kobieta na Evereście stanęła ponad 20 lat później-
16.05.1975. Była nią japonka Junko Tabei, a 11 dni po 
niej tybetanka Phanthog. Trzecią kobietą, a zarazem 
pierwszą Europejką (i Polakiem!) była Wanda 
Rutkiewicz. Zdobyła ona Czomolungmę 16.10.1978, 
dokonała tego w ciągu 6 godzin i 15 minut (licząc od 
Przełęczy Południowej), co było wówczas drugim 
czasem w historii. 

17.02.1980 
W 1979r. Polski Związek Alpinizmu przygotowywał 
dwie wyprawy himalajskie pod przewodnictwem 
Andrzeja Zawady- zimową i wiosenną. Udział w tej 
pierwszej zaproponowano Jerzemu Kukuczce, który 
musiał jednak zrezygnować z powodów osobistych (w 
Sylwestra urodził mu się drugi syn), z tego powodu na 
wyprawę zakwalifikowano Krzysztofa Wielickiego, 

który wtedy nie miał na 
swoim koncie żadnego 
ośmiotysięcznika. Oprócz 
niego w Himalaje 
wyruszyli Leszek Cichy, 
Walenty Fiut, Ryszard 
Szafirski, Andrzej 
Heinrich oraz Szerpowie. 
Wyprawa rozpoczęła się 
5 stycznia 1980r. 
założeniem bazy na 
lodowcu Khumbu, po 
czym w ciągu 19 dni 
założono trzy obozy.11 
lutego L. Cichy, W.Fiut i 
K. Wielicki zdobyli 

Przełęcz Południową. Ciężkie warunki zimowe 
przyczyniły się do znacznego pogorszenia zdrowia 
większości członków ekipy. Jedynie Cichy i Wielicki 
16 lutego dotarli na Przełęcz, skąd następnego dnia 
przeprowadzili atak szczytowy. O 14.25 jako 100 i 101 
osoba w historii stanęli na szczycie Everestu. Nie 
oznaczało to jednak końca trudności- przy schodzeniu, 
na Wierzchołku Południowym skończył się tlen ( by 
zmniejszyć ciężar ograniczyli się do jednej butli na 
osobę), pogoda pogarszała się, a odmrożone nogi były 
w coraz gorszym stanie. K. Wielicki w swojej książce 
„Korona Himalajów” tak wspomina te wydarzenia : W 
taki to sposób zaliczyłem swój pierwszy ośmiotysięcznik 
(…) Zejście ze szczytu było trudne i niebezpieczne (…) 
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Leszek szedł szybciej. Zostałem z tyłu sam i trochę się 
pogubiłem. Bolały mnie odmrożone palce u nóg. 
Próbowałem schodzić bokiem, tyłem…Wreszcie 
znalazłem się na przełęczy. Ale gdzie jest namiot? Po 
bezsensownych poszukiwaniach po stronie chińskiej 
wreszcie go znalazłem- w godzinę po Leszku. Zamiast 
spać, całą noc rozgrzewałem odmrożone nogi nad 
płomieniem butanowych palników. Zejście do bazy było 
bardziej czołganiem się niż marszem. Moment powrotu 
wspominam jako jeden z najwspanialszych, jakie 
przeżyłem w górach. Koledzy płakali; były to łzy 
szczęścia 

Ciekawostki…… 
Do tej pory na Evereście stanęło ponad 600 osób z 200 
krajów, najmłodszy miał 15, najstarszy 60lat. 

Najstarszą kobietą byłą Anna Czerwińska. Najwięcej 
razy na szczycie był Szerpa Ang Rita (10 razy). Z 
wyprawy na Everest nie powróciło ponad 140 osób. 
 

Iwona Kukla 
Paweł Krzaklewski 

 
Bibliografia: 
Wielicki K., 1997, Korona Himalajów 14x8000, 

Kraków 
www.mnteverest.net 
 

Mt. Everest is the highest (29,035 feet, 8850 meters) 
mountain in the world. This detailed look at Mt. Everest and 
Lohtse is part of a more extensive photograph of the central 
Himalaya taken in October 1993 that is one of the best views 
of the mountain captured by astronauts to date. It shows the 
North and South Faces of Everest in shadow with the 
Kangshung Face in morning light. Other major peaks in the 
immediate area are Nuptse and Bei Peak (Changtse). The 
picture was taken looking slightly obliquely when the 
spacecraft was north of Everest. Everest holds a powerful 
fascination for climbers and trekkers from around the world. 
The paths for typical North and South climbing routes are 
sketched on this image. 
 
Zdjęcie i opis pochodzi ze strony EARTH FROM SPACE 
(http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs). Niestety tutaj na nim 
niewiele widać, ale można je sobie obejrzeć w oryginale, co 
gorąco polecam.     [tp] 
(http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/photoinfo.pl?PHOTO=STS058-101-12) 

http://www.mnteverest.net/
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Bajkał – tajemnicze morze Syberii od wieków 
poruszało swym pięknem poetów, podróżników i 
badaczy. Ci ostatni od dziesiątek lat próbują znaleźć 
odpowiedź na pytanie, kiedy powstało i jak się rozwija 
największe jezioro świata. Najwcześniejsze próby 
opisania jego genezy sięgają XVII w. i były 
podejmowane przez Petera Simona Pallasa (Niemca z 
urodzenia i późniejszego członka rosyjskiej akademii 
nauk). Dwa stulecia temu uważano, że Bajkał był 
miejscem ogromnej katastrofy (wiązano to z wysokimi 
„klifowymi” brzegami w zachodniej części jeziora) nie 
mającej związku z wulkanizmem. We wczesnych latach 
70 XX w. poglądy na temat genezy wykrystalizowały 
się i wszyscy naukowcy byli zgodni co do jednego, że 
Bajkał znajduje się strefie ryftowej. Rozciąga się ona na 
długości 1500 km, od północnej Mongolii na 

południowym-zachodzie do gór Ałdan na północnym-
wschodzie. Jednak co do przyczyn powstania takiej 
struktury zdania były podzielone. Powstały dwie 
antagonistyczne teorie: pasywna i aktywna. Pierwsza z  
nich lansowana przez naukowców rosyjskich zakładała, 
że płyta euroazjatycka na skutek naprzemiennego  
przemieszczania w stronę  płyty pacyficznej i płyty 
indyjskiej uległa rozluźnieniu w miejscu bajkalskiej 
strefy ryftowej. Druga zakłada, że rozluźnienie 
związane jest z wznoszeniem się magmy w 
astenosferze, co spowodowało naruszenie stabilności 
płaszcza litosferycznego i przemieszczania płyt. Taka 
była przeszłość, obecnie najnowsze opracowania 
rzuciły nowe światło w tej kwestii. 
Czym jest najgłębsze jezioro świata? Geologicznie 
rzecz biorąc, jest to rów tektoniczny powstały w 

południowej części platformy syberyjskiej. Wchodzi 
ono w skład tak zwanych struktur bajkalskich. Są to 
sfałdowane osady geosynklinalne powstałe w trzech 
etapach (dolno- i środkowoproterozoicznym, 
górnoproterozoicznym, oraz w dolnym kambrze). W 
pierwszym etapie następowała sedymentacja osadów, 
drugi jest związany z wypiętrzeniem kordyliery 
wewnątrzgeosynklinalnej (coś podobnego do naszych 
Beskidów), a w ostatnim nastąpiło wypiętrzenie całego 
górotworu. Ta orogeneza nosi nazwę bajkalskiej i 
struktura przez nią utworzona należy do najstarszych na 
świecie (570 mln. – 2650 mln. lat). W następnych 
okresach budowa geologiczna nie zmieniała się istotnie. 
W trzeciorzędzie struktury bajkalskie zostały zaburzone 
przez rozwój rowu tektonicznego.  
Cały basen podzielony jest na trzy mniejsze zbiorniki: 

środkowy, dolny i górny. W części środkowej 
występuje największa głębia sięgająca 1625 m, w 
zbiorniku górnym 920 m , a w zbiorniku dolnym 1416 
m. Poszczególne części przedzielone są podwodnymi 
grzbietami – między górnym a środkowym występuje 
tzw. grzbiet akademicki oraz między dolnym a 
środkowym  grzbiet powstały przez osadzanie materiału 
niesionego przez Selengę (największa rzeka wpadająca 
do Bajkału). Taki jest podział tradycyjny, jednak w 
sensie geologicznym jezioro dzieli się na część 
północną i południową przedzieloną grzbietem 
akademickim. W latach 1993-1999 przy współpracy 
międzynarodowej przeprowadzone zostały wiercenia w 
osadach dna Bajkału, podczas których najdłuższy 
wywiercony rdzeń miał długość 585 m, co świadczy o 
8,4 mln lat sedymentacji (jest to najstarszy dowodniony 



wiek jeziora). Badania naświetliły także kwestię 
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powstania akademickiego grzbietu. Osadzanie przez 4,5 
mln lat miało tempo 0,04 mm/rok, po czym nastąpiło 
gwałtowne przyspieszenie do wartości 0,1mm/rok. Tak 
dużą zmianę, bo blisko dwukrotną, naukowcy tłumaczą 
tektonicznym podnoszeniem grzbietu około 5-4 mln lat 
temu. W przylegających basenach spowodowało to 
zwiększenie sedymentacji materiału pochodzącego z 
rzek wpadających do Bajkału (na północy od Niżnej 
Angary, na południu od Selengi). Dodatkowym tego 
potwierdzeniem jest najmniejsza grubość osadów w 
akademickim grzbiecie.  

Naukowcy w celu określenia zmian grubości płaszcza 
litosfery znego dokonują badań ksenolitów (są to 

związane z jego topnieniem, co z kolei może wiązać się 
z jego składem (nasycony wodami 

c
fragmenty skał, które zostały oderwane i wyniesione 
razem
wywniosk
wypływ i 
litosferycz
łębokości odrywa określone ksenolity. Gdy zmniejszy 

się głęb

pod Mongolią, gdzie nie mają miejsca ruchy ryftowe.  
Pod jeziorem fale ulegają spowolnieniu natomiast na 
drugim obszarze nie zaobserwowano żadnych zmian w 
prędkości rozchodzenia. Świadczy to o występowaniu 
jakiegoś ośrodka spowalniającego (magma), może to 
być wysoka temperatura albo skład. Badacze raczej 
przychylają się do tego pierwszego. 

Rozluźnianie płaszcza w opisywanym terenie jest 

wysoko 

ych 
przyczyną osłabi ć powanie obszaru 
płytkiej magmy pod ryftem. D topów 

d oraz 87Sr/86Sr w ksenolitach z północno-
elono 

‘A’ prezentuje elementy sublitosferyczne (czyli 
astenosferyczne), ‘B’ jest modyfikowany jest przez 

atu, 
łębokość 
enolitów 
nele (C), 

 ze wznoszącą się magmą). Dzięki temu można granaty związane z  głęboką krystalizacją granować zmiany głębokości, z której nastąpił jej 
z tym związana zmiana grubości płaszcza 

nego. Magma wypływająca z określonej 

natomiast ‘C’ składa się ze spineli, których g
krystalizacji jest mniejsza. W skład ks
wchodzą części astenosferyczne (A) oraz spig

okość, z której ona wypływa, nastąpi zmiana 
składu tych ksenolitów. Na tej podstawie można badać 
zmianę grubości płaszcza. Ksenolity w lawach 
mioceńskich z płaskowyżu Vitim (obszar na wschód od 
Bajkału na szerokości geograficznej pomiędzy 54 a 55 
stopniem) także wskazują zmianę w grubości płaszcza. 
W miocenie miąższość była większa (działały wtedy 
większe ciśnienia i magma wypływała z większej 
głębokości), a z biegiem czasu płaszcz stawał się coraz 
cieńszy. Skala przemieszczenia magmy sięga 15 km w 
górę, co trwało 13 mln lat. W tym czasie obniżyła się 
także granica krystalizacji granatu i spinelu (minerały 
związane z metamorfizmem kontaktowym) o 8 km. Te 
dwa wyniki potwierdzają wznoszenie astenosfery. 
Niejako potwierdzeniem geofizycznym takiej sytuacji 
był eksperyment przeprowadzony w 1992 r. przez 
zespół Amerykańsko-Rosyjski. Sprawdzano 
rozchodzenie się fal sejsmicznych pod Bajkałem oraz 

gdy magma znajduje się płycej, gdy jest głębiej zamiast 
spineli są granaty (B).  Najprawdopodobniej niska 
topliwość oraz płytko położona magma korelują ze sobą 
i razem osłabiają płaszcz litosferyczny.  

mineralizowanymi, lub zasobny w dwutlenek węgla – 
części sprzyjające łatwej topliwości). Dzięki temu do 
zapoczątkowania tego procesu nie jest konieczna ani 
duża temperatura, ani wysokie ciśnienie czy nasycenie 
związkami lotnymi, bo wymienione części zmniejszają 
te atrybuty. Prócz elementów łatwotopliw

enia może by  wystę
zięki proporcji izo

143Nd/144N
zachodniej części bajkalskiego ryftu podzi
składniki stopionego płaszcza na trzy części A, B i C. 
 

o 
wywołać ruch
powoduje te
rozpoczął roz
stronę płyty 
podczas gdy 
oddalał się 
następowały  

Badacze są zdania, że czynniki pasywne(ruch płyt), jak 
i aktywne (magma z astenosfery) nie mogły osobn

ów ryftowych. Tylko ich współdziałanie 
 ruchy. Głównym czynnikiem, który 
pad płyty euroazjatyckiej był jej ruch w 
pacyficznej (w kierunku wschodnim), 

w tym samym czasie południowy kraniec 
od płyty indyjskiej. Takie epizody 

także  w  drugą  stronę:  oddalanie  na 
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o w pewnym sensie relikt po Bibliografia: 

tem krajobrazu. Przez ten wyjazd połączyliśmy 
ficznie oraz eksploracje po zapomnianych szlakach. 

wszystkich formalności nadszedł upragniony dzień wyjazdu 
 kobieta, z którą jechaliśmy do Terespola, powiedziała nam, 
ło to nas pocieszyło. Dojechaliśmy w końcu do Terespola. 
cę, to kolejowe i samochodowe. Oba były niemożliwe do 
 na duże plecaki a pociąg na Białoruś jechał za późno. W 
ejscowego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. Po 
ąg z Brześcia do Moskwy mamy w poniedziałek, więc 
 zapałem zwiedziliśmy okolice. Bardzo nas zaskoczyło, jak 

dzy brzeskiej i urokliwe rezerwaty przyrodnicze to niektóre 
Przekroczenie granicy obyło się bez większych problemów, 

o łapownictwa. Stanęliśmy na Białoruskiej ziemi. Na 
rawa celna, więc było blisko do kas biletowych. I tutaj 

as ludzie oferujący wymianę walut, kupno biletów czy nawet 
syjsku. Przez chwilę nas kusiło, żeby skorzystać z oferty 

tych domorosłych kombinatorów, ale na 

zas 
prowadzona była w języku angielskim, 
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wschodzie od płyty pacyficznej a przybliżanie na 
południu do płyty indyjskiej. Takie naprzemienne ruchy 
wyodrębniły osobne bloki płyty euroazjatyckiej o 
odrębnej geometrii (mikropłyta amurska oraz stabilny 
syberyjski kraton). W przeszłości były 
najprawdopodobniej 4 okresy rozchodzenia się ryftu 
bajkalskiego (21-19 mln lat, 16-15 mln lat, 5-4 mln lat - 
wtedy powstał grzbiet akademicki oraz około 0,8 mln 
lat temu). Obecnie, zgodnie z badaniami ze stacji GPS 
znajdujących się na Syberii, płyta amurska odsuwa się z 
prędkością 4mm/rok i jest t

ryftowej związana jest z dalszym jej rozszerzaniem, a 
co za tym idzie- powiększaniem całego jeziora. 
Bajkał nie odkrył jeszcze wszystkich swoich tajemnic, 
ale od XVIII w. wiemy o nim dużo więcej. Postęp 
naukowy rozszerza horyzonty i daje możliwości, a 
także powiększa liczbę pytań. A one same napędzają 
fantazję badaczy w stronę poznawania praw przyrody 
niesamowitego diamentu w syberyjskiej koronie.   

   
Łukasz Stachnik 

ostatnim epizodzie wzajemnych ruchów w obrębie 
kontynentu azjatyckiego. Przyszłość całej strefy 

1. Ivanov A., 2004, One rift two models, Science first hand, ss 51-61 
2. Stupnicka E., 1978, Zarys Geologii Regionalnej Świata, ss 60-68 
3. Susłow S.P., 1961, Geografia fizyczna azjatyckiej części ZSSR,, ss 357-374 
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Celem naszego wyjazdu były góry Bajkalskie znajdujące się na północno-zachodnim brzegu najgłębszego jeziora 
świata, czyli Bajkału. Morze Syberii, jak często jest określany, znajduje się w centralnej Azji pomiędzy 103° a 109° długości 
geograficznej wschodniej oraz 51° a 55° szerokości geograficznej północnej. Miejsce, w które wybieraliśmy się, było jednym 
z niewielu miejsc nad jeziorem, w którym nie ma zbyt intensywnego ruchu turystycznego. W odróżnieniu od południowych 
części jest tu wciąż dziewiczo, a zarastająca ścieżyna jest nieodłącznym elemen
dwie rzeczy, najbardziej przez nas ulubione: zainteresowania geogra
Wyjazd planowaliśmy już od początku roku 2004. Po załatwieniu 
-2 IX 2004. Na samym początku pojawiły się pierwsze trudności –
że na pewno nie zdążymy na pociąg z Brześcia do Moskwy. Ma
Jedyne przejścia graniczne, jakimi mogliśmy przekroczyć grani
przekroczenia – samochodem nikt by nas nie wziął ze względu
wyniku tych perypetii wylądowaliśmy w salce parafialnej mi
odwiedzeniu kafejki internetowej okazało się, że następny poci
musieliśmy poczekać. Nie chcąc marnować czasu, z geograficznym
wiele ciekawostek krajoznawczych oferuje ten obszar. Forty twier
z nich. W końcu nastał poniedziałek – czas opuszczenia Polski. 
nawet odprawa była bardzo sympatyczna. Bez śladów pospoliteg
szczęście dworzec znajduje się w tym samym miejscu, co odp
wpadliśmy na wielki zamęt – niemalże cały czas podchodzili do n
noclegi. Mieliśmy mały problem, bo nie mówimy zbyt biegle po ro

szczęście poznaliśmy Kasię, pół-Polkę, pół-
Rosjankę wybierającą się do Sankt-
Petersburga. Pomogła nam zakupić bilety 
(niestety na klasę wyższą, tzw. „cupe”, bo 
innych nie było). Do Moskwy przez Białoruś 
jedzie się około doby. W pociągu poznaliśmy 
serdeczność i otwartość właściwą każdemu 
Słowianinowi. Pierwszym naszym 
współpasażerem był absolwent mińskiego 
uniwersytetu. Rozmowa prawie cały c

którym posługuje się młoda klasa średnia 
byłej republiki radzieckiej. Potem dosiadł się 
inżynier budowlany z Moskwy – rozmowa 
szła trochę gorzej, bo nie znał angielskiego. 
Czas mijał przyjemnie, a wraz z jego 
upływem zbliżaliśmy się do stolicy Federacji 
Rosyjskiej.  

lobus
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Na Białoruskim Dworcu w Moskwie byliśm
przejażdżka metrem, dojście do Dworca Kaza
której wysiadaliśmy, była najbardziej repre
obramowane rzeźbionymi motywami roślinnym
się z dołu na górę i z powrotem. Nie dziwi 
największy współczynnik na świecie. Trafiliśm
czym prędzej ruszyliśmy w stronę centrum. Ce
miejsce wśród turystów. Udało nam się i nie 
Kremla, jaskrawą cerkiew Wasyla Błogosławio
daleka), a także kilka pomniejszych cerkwi. T
dokonaniu ostatnich zakupów znaleźliśmy się
pociągach dalekobieżnych).  
Zaczęła się pięciodniowa podróż do serca Azji 
z nas się zajmował czymkolwiek, co zajmował
Czasem także porozmawialiśmy z naszą sąs
smakołyki od pierożków (ciasta zapiekanego z 
na alkoholu. Szczególnie do gustu przypadły 
pojeść. Na obiad wystarczały w zupełności 
sprzedawcy nierozłącznie związani ze swymi
zamieszanie – duża ilość siatek, bagażowi ciąg
stacjach zostawaliśmy w środku nie chcąc, żeb
żelazną drogą (tak nazywa się kolej po ros jsk owadnica jest rosyjskim odpowiednikiem 
konduktora, lecz jej zakres obowiązków jes zn

ymi z 
am bus 
órami i 
tostop. 

iła nam 
osjanie 
oney”. 

ażać na 
ralnie 

baczyć 
 się 

e, a co 
odzenie 

owały 
udności 
iot na pi
ące się p
k budzi s
ę. Godz
. W Pol
nam się
 bardzo
porozrz
kie. Jest
 namiot

j drogi,
liszczam
ie są p
em. Pr

ienawid
y ugryzi

as odpoc

czym prędzej ruszyliśmy w stronę centrum. Ce
miejsce wśród turystów. Udało nam się i nie 
Kremla, jaskrawą cerkiew Wasyla Błogosławio
daleka), a także kilka pomniejszych cerkwi. T
dokonaniu ostatnich zakupów znaleźliśmy się
pociągach dalekobieżnych).  
Zaczęła się pięciodniowa podróż do serca Azji 
z nas się zajmował czymkolwiek, co zajmował
Czasem także porozmawialiśmy z naszą sąs
smakołyki od pierożków (ciasta zapiekanego z 
na alkoholu. Szczególnie do gustu przypadły 
pojeść. Na obiad wystarczały w zupełności 
sprzedawcy nierozłącznie związani ze swymi
zamieszanie – duża ilość siatek, bagażowi ciąg
stacjach zostawaliśmy w środku nie chcąc, żeb
żelazną drogą (tak nazywa się kolej po ros jsk owadnica jest rosyjskim odpowiednikiem 
konduktora, lecz jej zakres obowiązków jes zn

ymi z 
am bus 
órami i 
tostop. 

iła nam 
osjanie 
oney”. 

ażać na 
ralnie 

baczyć 
 się 

e, a co 
odzenie 

owały 
udności 
iot na pi
ące się p
k budzi s
ę. Godz
. W Pol
nam się
 bardzo
porozrz
kie. Jest
 namiot

j drogi,
liszczam
ie są p
em. Pr

ienawid
y ugryzi

as odpoc

y około 7 rano czasu polskiego. Plan dnia przedstawiał się następująco: 
ńskiego oraz zwiedzanie Moskwy. Mieliśmy to szczęście, że stacja metra, na 
zentatywną wśród wszystkich. Piękne mozaiki pokrywały całe sklepienie 
i. Drugą rzeczą, która nas zaskoczyła, był niesamowity tłum przemieszczający 

fakt, że przez metro w ciągu doby przewija się około 2 mln ludzi i jest to 
y w końcu na dworzec Kazański. Do odjazdu zostało nam pięć godzin, więc 

ntrum, czyli plac Czerwony – najbardziej rozpowszechnione i najbardziej znane 
było ich aż tak dużo. Zwiedzanie było dość ekspresowe - zobaczyliśmy mury 
nego, zbudowane z prostokątnych bloków mauzoleum Lenina(niestety tylko z 

ak szybko, na ile pozwalały ciężkie plecaki, ruszyliśmy w drogę powrotną. Po 
 naszym wagonie. Tym razem „plackartnym”(najniższa i najtańsza klasa w 

i diamentu w koronie Syberii, czyli do Bajkału. Podróż się dłużyła, wiec każdy 
o czas. Ja czytałem książki o Bajkale, a Dominik głównie gapił się przez okno. 
iadką. Najciekawsze były jednak stacje – tłumy ludzi sprzedających różne 
mięsem, kapustą lub z parówką) przez wielką różnorodność ryb, a skończywszy 
nam wspomniane pierożki – mimo tego, że są niewielkie, łatwo sobie nimi 
trzy. Przemierzając całą Azję wraz z nami podróżowali bardzo popularni 
 wielkimi plastikowymi siatkami. Zawsze jak wsiadali powstawało wielkie 
le kursujący z peronu do wagonu i towarzyszący temu wielki ścisk. Na takich 
y ktoś zajął nam miejsce, ani tym bardziej okradł. W połowie naszej wędrówki 
u) poznaliśmy nasze prowadnice. Pr
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t 
y
t acznie szerszy. Na każdy wagon przypadają dwie, które odpowiedzialne są za 

czystość, za wydzielanie koców, czy za otwieranie schodków na każdej stacji. Praca jest dość ciężka, jedna zmiana trwa 12 h, 
ale to ich nie zraża. Dobry humor zachowują cały czas. Nasze rozmowy, mimo że język trochę kulawy, toczą się w miłej 
atmosferze. Kobiety dziwią się, że jedziemy tak daleko i trochę się o nas boją. 

W końcu dojeżdżamy do stacji docelowej – Siewierobajkalska. 
Po pożegnaniu i wymianie adresów z naszymi znajom
pociągu ruszamy w góry. Niestety na początku ucieka n
do Bajkalskoje – ostatniej cywilizowanej wioski przed g
musimy iść na nogach, co jakiś czas usiłując złapać au
Jednak zanim opuściliśmy miasteczko pewna rzecz rzuc
się w oczy. Idąc główną ulicą zaczepiali nas młodzi R
skandując łamaną rosyjską angielszczyzną „give me m
Było to bardzo denerwujące i w dodatku trzeba było uw
portfele i cały dobytek. Wraz z oddalaniem się od cent
położonych blokowisk w stronę slumsowych peryferii zo
można było coś zupełnie innego. Małe dzieci pomagały nam
wydostać z miasta. Były miłe, uśmiechnięte i szczer
najważniejsze nie chciały pieniędzy. Jeśli chodzi o poch
– są przodkami plemion mongolskich, które przywędr
tutaj w XI w. Są nazywani Buriatami. Mimo tr
docieramy do wybrzeża Bajkału, gdzie rozkładamy nam
wielkością przypomina morze, a refleksy światła ślizgaj
klimacie śpimy pierwszą noc. Noc mija spokojnie, a rane
na czas. Koniec końców wyruszamy około 12:30 w tras
jesteśmy „przesunięci” o około 5 h w stosunku do Polski
utwardzony asfalt a z nieba leje się żar. Po 2-3h udaje
Buriat. Szybko jesteśmy w Bajkalskoje. Wioska wygląd
przymocowanymi kutrami i gdzieniegdzie na wybrzeżu 
obdarza nas widokiem na drugą stronę na góry Barguzińs
Od tej pory podążamy wygodną polną ścieżką. Miejsce n

Następnego dnia poruszamy się dalej wzdłuż naszej polne
szerokości ścieżynkę, która w rezultacie i tak znika pod zg
chyba najgorsza męczarnia. Idzie się ciężko, bo wszędz
stojących obok drzew nie nastraja nas zbytnim optymizm
końcu na ścieżkę. Wtedy także pojawia się najbardziej zn
(Simuliidae). Jest ona podobna do małej muszki, ale gd
pojawiały się, gdy zbliżaliśmy się do potoków, a podcz
walczyć  
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erwszy nocleg. Jezioro robi na nas niesamowite wrażenie – 
o tafli wody przypominają tatrzańskie stawy. W tak błogim 
ię słoneczny. Zbieramy się przez chwilę nie zwracając uwagi 
ina jest bardzo późna, ale właśnie teraz dociera do nas, że 
sce była 7:30. Droga nie przedstawia się rewelacyjnie – jest 
 złapać autostop to prowadził samochód? Oczywiście, 
 malowniczo – kolorowo zdobione drewniane domki, port z 
ucane stare pordzewiałe statki. Jezioro jest dla nas hojne – 
 jeszcze wcześnie, więc postanawiamy oddalić się od wioski. 
 znajdujemy niewiele dalej w pobliżu kołchozu – Tołpy. 

 która z czasem przekształca się w trzydziestocentymetrowej 
i spalonego lasu. Przemieszczanie się przez spaloną tajgę to 

owalone drzewa czy liczne wykroty. A same skrzypienie 
zedzieranie trwało do następnego dnia, kiedy to trafiamy w 
zony przedstawiciel rodzaju Insekta (owadów), czyli meszka 
e boli o wiele dłużej niż w przypadku komara. Najczęściej 
zynków atakowały bezustannie. Dominik postanowił z nimi 
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 która z czasem przekształca się w trzydziestocentymetrowej 
i spalonego lasu. Przemieszczanie się przez spaloną tajgę to 

owalone drzewa czy liczne wykroty. A same skrzypienie 
zedzieranie trwało do następnego dnia, kiedy to trafiamy w 
zony przedstawiciel rodzaju Insekta (owadów), czyli meszka 
e boli o wiele dłużej niż w przypadku komara. Najczęściej 
zynków atakowały bezustannie. Dominik postanowił z nimi 

 – i k – i k
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i zrobił sobie moskitie
powoli zanikać, aż w k
innego, jak iść wzdłuż
mieliśmy jedną mapę  
tylko na papierze. W rz
w terenie. Brody, któ
powinna być bardziej 
ostatnimi promieniami 
naszej wędrówki – pię
dochodziliśmy do podn
piargowiska. Wraz z ni
wyprawie. Szedłem spok
m zobaczyłem dużą s
myślałem, że jest to ja
jakieś 3 dni od najbliższej cy
Na nasze szczęście go
coraz rzadszy a gdzieni
(odpowiednik naszej k
głównie olcha. Wśród deszcz
samo serce gór. Opa
urządzamy nad malow
szumów wiatru i zielen

Następnego dnia czeka
się później okazuje, etap naszej podróży. Ranek budzi nas śniegiem, a
się trudno, ponieważ ostrokrawędziste głazy pokryte warstewką śnieg
docieramy do podnóża przełęczy – humory nam trochę opadły, gdy
wydaje się stromiej – pocieszamy się. Nie tylko się wydawało – nachy

 

rę z części śpiwora. Kontynuując drogę ścieżka zaczęła 
ońcu nie było jej w ogóle widać. Nie pozostało nam nic 
 rzeki Goriemki. Teraz kilka słów o naszych mapach – 
1:100 000, na której zaznaczony był szlak – niestety 
eczywistości nie miało to nic wspólnego z tym, co było 
re też zaznaczono to były miejsca, w których rzeka 
spokojna i płytsza, lecz było zupełnie inaczej. Wraz z 

słońca trzeciego dnia wędrówki zobaczyliśmy cel 
kne szczyty Gór Bajkalskich. Przez najbliższe 3 dni 
óża gór – droga nie była łatwa, bo zaczęły pojawiać się 
mi pojawił się pierwszy i ostatni niedźwiedź na naszej 

ojnie z przodu, gdy przede mną w odległości około 30 
zybko przemieszczającą się czarną kulę. Początkowo 
kiś duży koń, ale zdałem sobie sprawę, że jesteśmy 

wilizacji. Więc jedyna myśl – to jest niedźwiedź! 
spodarz tajgi uciekał w druga stronę. Las stawał się 
egdzie na piargowiskach pojawiała się limba karłowata 
osodrzewiny). Natomiast brzeg naszej rzeki porasta 

ów i słonecznej pogody docieramy w końcu w 
dy śniegu pokryły turnie białym puchem. Nocleg 
niczym jeziorkiem polodowcowym zanurzonym wśród 
i kosolimby. 

 nas zdobywanie przełęczy Galkin – najtrudniejszy, jak 
 całe góry pokryte są mlecznym całunem chmur. Idzie 
u uniemożliwiają szybkie przemieszczanie. W końcu 
 zobaczyliśmy postrzępione granie. Z daleka zawsze 
lenie było dosyć duże. Początkowo nie przeszkadzało 

wyciągnąć linę i ruszyć w górę. Wspinaczka bez 
asekuracji po skałach z cienką warstewką śniegu nie 
należy do najprzyjemniejszych, dodatkowo 
świadomość 300 metrowego spadku potęguje napięcie. 
Ale w końcu dochodzę. Teraz muszę znaleźć miejsce 
na założenie stanowiska i już prawie jesteśmy 
bezpieczni. Zrzucam Dominikowi linę, on zawiązuje 
ósemkę na uprzęży i już z plecakiem zaczyna się 
wspinać. Dociera bezpiecznie i potem zmieniamy się- 
on mnie asekuruje. Najpierw mnie spuszcza w dół, a 
potem ja zaczynam się wspinać z własnym 
„rucksack’iem”. Szczęście nasze nie ma granic – udało 
nam się przebyć przełęcz! Za trudy, góry wynagradzają 
nas pięknym widokiem na góry Bajkalskie w świetle 
chylącego się ku zachodowi słońca. Robimy kilka 
pamiątkowych zdjęć i szybko zaczynamy schodzić na 
nocleg. Zasypiamy niemalże od razu – zmęczeni 
trzygodzinną walką pod Galkin’em. Pobudka jest 
leniwa i ociężała – ale czujemy się wypoczęci 
psychicznie i fizycznie. Nie spieszymy się z 
przygotowaniem posiłku. Nie budzę jak zwykle 
Dominika z samego rana. Pełen relaks. Wokół naszego 
namiotu biały puch, a powyżej góry w zabawnej grze 
czerni i bieli. Widok niesamowity. Aż miło pochodzić i 
porozmyślać. 

lobus

nam to zbytnio do czasu, gdy będąc około 10 m od 
końca pod śniegiem pojawiła się płyta skalna, po której 
najlepiej się zjeżdża a nie wychodzi z ciężkimi 
plecakami. Nie pozostało nam nic innego jak tylko 
trawers w prawą stronę. To idziemy dalej – chwilę 
później Dominik, który prowadził zatrzymuje się i 
mówi, że nie da rady – za trudno. Nie pozostało nic 
innego, jak tylko zrzucić worek, założyć uprząż, 
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W końcu zbieramy się powoli i wyruszam
mienia się, a barwa biało-czarna ustępuje zieleni i czerwieni. Coraz 

odw i syjska 
ki

. I z nimi związane były nasze kłopoty – 
kroczyliśmy w prawdziwy gąszcz. Przedarcie się zajęło nam dużą 

częś n gowe i namiot 
rozk
pod a – góry Czerskiego. 

amo miejsce na nocleg nie było trudne do znalezienia, widać, że 
jest rd wania. Niestety. Dużo śmieci – 

nia i wiele torebek plastikowych. „Turysta 
 największym przyjacielem gór” - aż chce się powiedzieć z ironią. 

Było  dzieliśmy podczas chodzenia 
j, przed przełęczą, ślady ludzkiej bytności 

yły ciężkie do odnalezienia.  Praktycznie nie było ścieżek, a 
obo i żek i 

ad otoczenie było interesujące. W naszym sąsiedztwie znajdowało 
się d e h stron gniazdem skalistych 
turn
spad
oko

be
nam , o i konsekwentnie 

 zaczął się powrót. 
chcieliśmy  zdążyć  na 

oc skiego jest 
a rzeki przekraczaliśmy przez 
r

Dos m i. Pierwszy raz po dwóch tygodniach w górach mieliśmy okazję się 
wyk źródłami 
geot rortu. W planach mieliśmy przepłynięcie do 

iewierobajkalska za pomocą kutra, jednak cena, jakiej żądał kapitan, była bardzo zawyżona. Ruszyliśmy więc na nogach. W 
ciągu dw dze mieliśmy sympatyczne spotkanie z pierwszymi turystami w ciągu  

ena i Oliwier. I co ciekawe, ona jest z 
Kamczatki a on jest Niemcem. Poznali się podczas jego wyprawy 
rowerowej przez Azję. Opowiadali, że w poprzednim roku przejechali 

rowerze. Niesamowite spotkanie, niesamowici ludzie. 
Po wymianie się e-mail’ami i ruszyliśmy około 4 nad ranem w stronę 

. Dalsza droga minęła bez większych zakłóceń, aż w 
i. 

rę emerytów, którzy 
mieszkają w Iglarce, czyli miejscowości znajdującej się nad brzegiem 

niseju (jednej z najdłuższych rzek syberyjskich), w odległości około 
tkało, 

ponieważ planujemy tam wyjazd w 2005 roku. Ta znajomość bardzo 
ułatwi nam dojazd w tamte rejony. Powrót był zmieniony – jechaliśmy 
przez Ukrainę. Wyniknęło to z braku rejestracji turystycznej w 

na granicy ukraińsko-rosyjskiej nie była ona 
sprawdzana. Granicą, na której najwięcej czasu straciliśmy, było 
przejście w Medyce. Podobnie jak rok wcześniej, kiedy to byliśmy na 

 do 
1 XI 

2004 wraz z dojazdem do Krakowa. 
 

Łukasz „wEIrtloo al’ MAD” Stachnik
zdjęcia: Ł.S. & D.P. 
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y w dół doliny. Krajobraz 
z

ażn ej pojawia się znienawidzona limba, czy mówiąc z ro
edr. Wśród roślinności zaczynają pojawiać się rododendrony, 

wyścielające łany kiedrów
w

ć d ia. Wykończeni trafiliśmy na miejsce nocle
ładaliśmy podczas deszczu. Następnego dnia trafiliśmy do 

nóża najwyższego wierzchołka tego pasm
S

ba zo popularne do noclego
resztki konserw, stare ubra
–

 to pierwsze takie miejsce, jakie wi
po tych górach. Wcześnie
b

zow ska były rzadkością. Teraz ilość wydeptanych ście
wygniecionych miejsc pod namiot była oszołamiająca. Mimo tych 
w

uż jezioro „Gitara” otoczone z trzec
i. Zupełnie jak w rodzimych Tatrach. Spod kamiennych stoków 
ały wody „Wielkiej Kaskady” – najokazalszego wodospadu w 

licy. Na kolację szef kuchni (czyli Dominik) poleca makaron z 
ryjskimi borówkami i miodem z polskich pasiek. A w nasz 

 

sy
iot co się stało niemal tradycją, stopniow

go dniadeszcz zaczyna tętnić. Od następne
rzebiegał on w dużym pośpiechu,  bo  P

p iąg. Droga nie była trudna, bo dojście pod górę Czer
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b rdzo popularne wśród turystów. Co kilka kilometrów były miejsca na obozowiska. Nawet 
owizoryczne mosty zbudowane ze ściętych bali drewnianych. p

zliś y w końcu nad Bajkał na przylądek Kotielnikowsk
ąpać. Niesamowite wrażenie. Mieliśmy do dyspozycji coś w rodzaju bani (czyli rosyjskiej sauny) z gorącymi 
ermalnymi. Służyła ona tamtejszym robotnikom pracującym przy budowie ku

S
óch dni doszliśmy do Bajkalskoje. Po dro

całego wyjazdu. Była to para – L

Bajkał zimą na 

Bajkalskoje
końcu znaleźliśmy się w pociągu zmierzającym w kierunku Polsk
Jednak na tym nie koniec wrażeń. Poznaliśmy pa

Je
400 km od oceanu arktycznego. Tym większe szczęście nas spo

Siewierobajkalsku, a 

Ukrainie. Wtedy popełniliśmy tan sam błąd - wsiedliśmy
ukraińskiego autobusu. Nasza podróż zakończyła się w piątek 

 
Wyjazd w Góry Bajkalskie wrzesień 2004. 
Uczestnicy: Dominik Płoskonka, Łukasz Stachnik 



 
Prof. dr hab. Antoni Jackowski 

Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
Kierownik Zakładu Geografii Religii 

 
• Północ, południe, wschód czy zachód?   Dlaczego? 

1) Północ – zainteresowanie wyprawami polarnymi sprawiło, że jako uczeń zdecydowałem się wybrać studia geograficzne;  
 2) Południe – bo ciepło 
 

• Geografia jest królową nauk ponieważ...  
stwarza możliwości kompleksowego spojrzenia na relacje człowieka ze środowiskiem, zarówno odnośnie 
czasów odległych, jak i współcześnie 

 
• Moje miejsce na Ziemi: 

 Kraków i Częstochowa 
 

• Chciałbym zmienić w sobie: 
 pozbyć się kompleksów 
 

• Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
 aby wszędzie zwyciężyło dobro, aby nie istniało nigdy zjawisko nędzy i głodu 
 

• Największe moje osiągnięcie: 
Współudział (wspólnie z prof. J. Warszyńską ) w tworzeniu podstaw geografii turyzmu w Polsce po II wojnie 
światowej, stworzenie w Polsce nowej dyscypliny geograficznej – geografii religii, utworzenie Zakładu Geografii 
Religii (1994) i periodyku naukowego „Peregrinus  Cracoviensis” (1995) 

 
• A jestem niepocieszony z powodu... 

 nie realizowania szeregu projektów 
 

• Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
 wyjazdy terenowe, bale geografa, a także działalność w Teatrze 38 i Piwnicy „Pod Baranami”. 
 

• Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
W okresie moich studiów (1954 – 1959) Koło przez długi czas nie funkcjonowało. Organizowaliśmy we 
własnym zakresie badania, głównie meteorologiczne i hydrologiczne. 

 
• W geografii zawsze najmniej lubiłem: 

 uczenia się na pamięć liczb, „poszatkowanie” geografii na bardzo wąskie dyscypliny 
 

• Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
 stwarzała możliwości pełnego zrozumienia tego, co otacza człowieka 
 

• Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa): 
W dzieciństwie chciałem być maszynistą kolejowym i strażakiem, w czasach szkolnych i studenckich również 
aktorem (stąd działalność w Teatrze 38). Interesowały mnie też: dziennikarstwo i socjologia 

 
• Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
lubię  słuchać muzyki, kolekcjonuje stare pocztówki dotyczące pielgrzymek i sanktuariów, spotykam się z 
przyjaciółmi 

 
• U studentów cenię... 

 prawdomówność, inteligencje, zaufanie, zaangażowanie w sprawy instytutu 
 

• Na pewno obleję studenta który...  
okazuje pewność, że nie znam odpowiedzi na zadane mu pytanie, lub odpowiada „na okrągło” („wodolejstwo”), który 
ściąga 

 
• Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 

 Bahama – konkretnie nie wiem dlaczego, ale od dzieciństwa chcę tam pojechać 
 

• Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa) 
 Zawierz Bogu, bądź dobry dla ludzi, kochaj Świat        [DP] 


