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...czyli co się mieści (w tym numerze) 
 
 

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3 Wieści... 

4-5 Ojciec Święty w Tatrach Iwona 

Kukla i Paweł Krzaklewski 

6 Stratygraficzne przetasowania 

Dominik Płoskonka 

7 Nowa tabela stratygraficzna 

8-9 ‘Lazy Place Research’ Łukasz 

Stachnik 

11 Generał Dominik Płoskonka 

11 Informacje Sekcji Rowerowej 

11 Bibliotekarz poleca Łukasz Stachnik 

12 Wszyscy ich znamy, wszyscy 

kochamy... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►► Wstępniak ◄◄ 
 
 Oto kolejny tegoroczny numer Globusika. Ma 
on specyficzny „pożegnalny” charakter – odszedł 
Ojciec Święty Jan Paweł II, żegnamy również mury 
naszego ukochanego Arsenału na Grodzkiej 64. Ten 
semestr jest ostatni w tym budynku. W przyszłym roku 
akademickim rozpoczniemy zajęcia w dużo lepszych 
warunkach, ale któż z nas nie będzie wspominał 
chwil spędzonych w tych starych grubych murach. 
Będzie brakowało widoku z okna na Wawel... 
 
W tym numerze trochę artykułów naukowych – o 
tabeli stratygraficznej i śniegu. Także znowu 
wspomnienia... Natomiast na deser doc. Górka... 
 
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 
 

 

Redakcja:  Tomek Pawe
Dominik Pł
Iwona Kukl
Paweł Krza
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Wiadomości z ostatniej chwili...  

• Rozstrzygnięty został przetarg na meble i wiadomo już, że na campus przenosimy się w połowie 
czerwca; 

• Na Radzie Instytutu odbyły się wybory dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
na kadencję 2005/2008: 
        dyrektor IGiGP - prof. dr hab. Bolesław Domański; 
        zastępca dyrektora do spraw studenckich - dr hab. Bogdana Izmaiłow  
        zastępca dyrektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej - dr hab. Wiesław Ziaja 

 
 
W piątek i sobotę (23-24. 04. 2005) odbyło się, pod 
wodzą Tomka Pawelca i z finansowym wsparciem Koła, 
kartowanie dzikich wysypisk w Ojcowskim Parku 
Narodowym. Skartowaliśmy dopiero połowę terenu 
OPN, zatem są planowane dalsze, jednodniowe 
wyjazdy, na które wszystkich gorąco zapraszamy. 
Więcej informacji na tablicy w Kole. 
 
14. Maj – Bal Pożegnalny Siedziby Instytutu. 
Żegnamy mury przy Grodzkiej 64 razem z 
absolwentami i pracownikami IGiGP. 
 
Łukasz Stachnik pod koniec maja chce zorganizować w 
Gorcach weekendowy wyjazd badawczy (kartowanie 
i badanie chemizmu wód potoków). Zainteresowanych 
współpracą prosi o kontakt: weirtloo@poczta.onet.pl  
 
12 – 21 września – orientacyjna data planowanego 
przez Prezesa obozu naukowego KGUJ w Łazach. 
Mają tam podobno dużo fajnego (drogiego) sprzętu 
którym się można pobawić ;-) 
 
Styczeń lub marzec 2006 – będziemy organizować w 
Krakowie ogólnopolską konferencje naukową o 
tematyce społeczno-ekonomicznej. Jest wystarczająco 
dużo czasu by się należycie przygotować i 
zaprezentować przed resztą Polski. 
 
Jest pomysł by w przyszłym roku odbywały się 
cykliczne „seminaria KGUJ” (co tydzień? dwa? 
miesiąc?) dla wszystkich członków (tudzież 
sympatyków) na których prezentowalibyśmy slajdy z 
wyjazdów, dokonania naukowe, lub po prostu jakieś 
ciekawe geograficzne zagadnienia. Co na ten temat 
myślicie? Dyskusja jest otwarta...  

 
III Mistrzostwa Polski w Zjeździe na Dętce o 
Puchar Koła Geografów  
1sze miejsce: 

Tomek Kwilosz - Kulturoznawstwo 
(Bałkanistyka) UJ 

Agata Pietrzak - AWF Poznań 
 2gie miejsce: 

Basia Gajewska - Ochrona środowiska UJ 
Gośka Szybiak - Historia UJ 

 3cie miejsce: 
Tomek Kryczek - Informatyka Uniwersytet 

Ślaski 
Aneta Szymczyk - polonistyka UJ 
oraz 
Michał Januszewski - Bydgoszcz 
Justyna Iskra - Bydgoszcz 

Dokładniejsza relacja z imprezy w następnym numerze 
Globusika. 
 
Beata Gładyś zdobyła pierwszą nagrodę na 19 
Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Naukowych 
Geografów za referat „Leżajsk największy chasydzki 
ośrodek pielgrzymkowy w Polsce”. 

 Gratulujemy ☺ 
 
Zapraszamy na stronę internetowa KGUJ:  
www.kolo.geo.uj.edu.pl  

 
 
Niedaleko wyspy Mornington w zatoce Carpentaria na 
północnym wybrzeżu Australii przy pomocy echosondy 
naukowcy odkryli nieznane wcześniej, olbrzymie 
rafy koralowe. Już poczyniono starania by 
stukilometrową rafę główną i ok. 50 mniejszych objąć 
ochroną prawną. A jednak wciąż jeszcze można 
znaleźć coś nieodkrytego na Ziemi. 

[DP] 



→wspomnienia→wspomnienia→wspomnienia→wspomnienia→wspomnienia→wspomnienia→  

4 maj 2005 Globusik 

 

OJCIEC ŚWIĘTY W TATRACH 
 
 

Karol Wojtyła od lat młodości był wielkim miłośnikiem 
gór, a szczególne miejsce w jego sercu zajmowały 
Tatry. Udawał się w nie zarówno na wycieczki piesze 
jak i zimą, na narty (Kasprowy Wierch). Jako ksiądz 
często organizował dla młodzieży akademickiej 
wyjazdy w różnych porach roku, były to głównie 
Gorce, Beskid Sądecki i Wyspowy. W Tatry udawał się 
w bardziej kameralnych grupach, najczęstszymi 
towarzyszami tych 
wędrówek był ks. 
Tischner i ks. 
Maliński. 
Przemierzali oni 
zarówno doliny, 
jak i zdobywali 
szczyty takie jak 
Kościelec , Kozi 
Wierch, Granaty, 
Czerwone 
Wierchy. Ostatnią 
wyprawę jako 
kardynał odbył 
jesienią 1978 roku 
( celem było pasmo 
Policy w Beskidzie 
Żywieckim), to 
właśnie podczas tej 
wycieczki otrzymał 
depeszę 
konieczności 
stawienia się w 
Watykanie, na 

o

podczas 

Wojtyły, w planie był przelot nad Tatrami, jednak w 

Oto jak 

przedtem. Jestem tylko 

a: „żebym tak 
ógł tu dłużej zostać, posiedzieć”. 

 

 

 

Konklawe. 
 Już w 
niespełna rok po 
wyborze na 
Papieża , 
swojej pierwszej 
pielgrzymki do 
ojczyzny powrócił 
w polskie góry. 
8.VI 1979 roku 
przybył do 
Nowego Targu, gdzie na lotnisku Aeroklubu 
Tatrzańskiego odbyła się msza święta z udziałem około 
miliona wiernych. Na pożegnanie zebrani odśpiewali 
Ojcu Świętemu „Góralu czy Ci nie żal”. W drodze 
powrotnej helikopter z Papieżem na pokładzie 
przeleciał nad terytorium dawnej diecezji Karola 

wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych 
musiano z niego zrezygnować. Już kilka lat później, 
przed drugą pielgrzymka do Polski, pojawiła się myśl o 
prywatnej wizycie Ojca Świętego w jego ukochanych 
Tatrach. Do realizacji planu doszło 21.Vi 1983 roku, a 
celem stała się Dolina Chochołowska-jedno z 
ulubionych miejsc tatrzańskich Papieża. Trasa przelotu 
w Tatry wiodła nad Babią Górą, Orawą, Spiszem i 

Gorcami, gdzie 
helikopter wykonał 
kilka okrążeń nad 
Turbaczem, a 
następnie skierował się 
na Podhale i 
wylądował w 
środkowej części 
Siwej Polany, u 
wylotu doliny (miejsce 
to upamiętnia tablica 
pamiątkowa). Stamtąd 
Ojciec Święty udał się 
samochodem do 
schroniska, gdzie 
oczekiwał go Lech 
Wałęsa. 
wspomina on tamto 
spotkanie :  
„Ojciec Święty 
przywitał nas bardzo 
serdecznie. [...]. 
Rozmawiało mi się 
tak, jak u mnie w 
domu - spokojnie, 
bez żadnego 
napięcia [...]. Na 
koniec nawiązałem 
do zamachu na Ojca 
Świętego sprzed 
dwóch lat i spytałem 
o zdrowie. 
Odpowiedź była 

pogodna: (Nie gorzej niż 
starszy o dwa lata)”. 
Zrezygnowano z wejścia na Grzesia, a udano się 
do Doliny Jarząbczej, podczas powrotu, w pobliżu 
Szałasisk Papież wypowiedział słow
m
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Pomimo starań wielu środowisk do następnych 
odwiedzin doszło dopiero w czerwcu 1997 roku, 
jednak dwa lata wcześniej, w 1995, podczas 
pielgrzymki na Słowacje, Papież przeleciał nad 
Tatrami Słowackimi i zatrzymał się w dolinie 
Wielickiej, w pobliżu schroniska Śląski Dom. 
Najdłuższa wizyta W polskich Tatrach miała 
miejsce w roku 1997 (4-7.VI). 4 czerwca na 
stadionie COS-u uroczyście powitano Ojca 
Świętego słowami: „ Jako łoreł z wysoka, 
przyleciał spod łobłoka - hej, wesoła nowina, 
Jon Paweł Drugi s nami w Łojcyźnie pod 
Tatrami, hej scynśliwo godzina". Podczas tej 
wizyty zatrzymał się w Domu Rekolekcyjno-
wypoczynkowym Konferencji Episkopatu 
Polski „Księżówka”. W ogrodzie tego domu 
odsłonięto pomnik dłuta Marka Szali, a na 
miejscu drzewka ściętego na choinkę 
bożonarodzeniową do Watykanu, posadzono 
drzewko podarowane przez Papieża. Na 
następny dzień po przelocie nad okolicą 
Ojciec Święty przybył do schroniska nad 
Morskim Okiem, gdzie spotkał się z 
kierowniczką schroniska Marią Łacińską i 
dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego; 
wypowiedział wtedy znamienne słowa 
„Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody!”. W księdze 
pamiątkowej pozostawił wpis „Szczęść Boże. 
Jan Paweł II. 5 VI 1997”. 6.VI odbyła się 
uroczysta msza święta pod Wielką Krokwią z 
udziałem około 350 tysięcy wiernych , w 
pamięci wielu Polaków pozostał Hołd górali 
polskich złożony Bogu i Ojcu Świętemu przez 
ówczesnego burmistrza Zakopanego: 
„Najukochańszy Ojcze Święty [...] dziękujemy 
[...] żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a 
teraz chcesz i uczysz, jak Dom Ojczysty, 
polski, wysprzątać z tego co hańbi, rujnuje, 
zniewala, gubi. [...] Przepraszamy - za 
zwątpienie, niedochowanie wierności, 
nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. 
Przyrzekamy - jak ten Krzyż na Giewoncie - mocno 
trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków 
naszych a ślubów jasnogórskich Narodu Polskiego 
dochować. 
Jak ongiś książę Mieszko, u zarania dziejów 
naszych, ziemie polskie poddał Stolicy 
Apostolskiej, tak my, Górale Polscy, dzisiaj, dnia 6 
czerwca Roku Pańskiego 1997, u stóp Krzyża na 
Giewoncie, składamy hołd - Najukochańszemu 

Synowi Gór, Największemu z Rodu Polaków, 
Papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, 
zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry 
nasze, świadomi, że on nam przed Bogiem i ludźmi, 
największej krasy dodaje, swoim świętym 
pasterzowaniem [...]". Po południu Papież wjechał 
kolejką na Kasprowy Wierch, a następnie udał się 
do klasztoru sióstr Albertynek na Kalatówkach.  

Na zakończenie swojej wizyty w Tatrach 7 
czerwca konsekrował kościół na Krzeptówkach, 
będący darem dziękczynnym za uratowanie życia 
podczas zamachu w 1983r., a na koniec udał się 
jeszcze do Ludźmierza. W 2002 roku wracając z 
Kalwarii Zebrzydowskiej do Krakowa Ojciec 
Święty poprosił o przelot nad Babią Górą  i 
Tatrami- wtedy to po raz ostatni widział swoje 
ukochane góry z bliska… 

Iwona Kukla 
Paweł Krzaklewski 
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UMARŁ KRÓL! NIECH ŻYJE KRÓL!!! 

Stało się! Od poprzedniego roku nie żyjemy już w Czwartorzędzie! Odszedł on za poprzedzającym go Trzeciorzędem, 
usuniętym, jak jakiś niewygodny świadek, z tabeli stratygraficznej już kilka lat temu. Mądrzy ludzie uznali, że jest przestarzały 
i wprowadza dysonans. W takim razie, nurtuje nas wszystkich pytanie: w jakim okresie nam przyszło żyć? Otóż, dobrze go 
znamy: kiedyś mało istotny, w ostatnich latach przybierał systematycznie na znaczeniu, aż w końcu sięgnął po pierwsze 
skrzypce. Panie i Panowie, przedstawiam Wam Miłościwie Nam Panujący od 2004 roku – Neogen !!! 

 
„Ona ma siłę! Nawet nie wiesz jak wielką...” 
 Mało ludzi na świecie ma tak dużą władzę, że może 
niemalże tylko siłą podjętej decyzji, wypowiedzianego słowa 
tak drastycznie zmienić nasze życie, że budzimy się w nowej 
rzeczywistości. Większość z nich dobrze znamy z kart 
historii lub dziennika telewizyjnego. Ale to nie oni nas tak 
urządzili – zrobiły to, nieznane szerszej publiczności, szare 
eminencje z Komisji Stratygraficznej (ISC) działającej przy 
Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS).  

Czym się to szanowne grono zajmuje? Zbiera 
informacje ze świata nauki i raz na jakiś czas wprowadza, 
zwykle niezauważone przez śmiertelników, mniejsze lub 
większe zmiany, ale tym razem urządziło nam rewolucję. 
Krajobraz po burzy. 
 Nauka idzie naprzód i metody datowania skał stają 
się, z roku na rok, coraz bardziej precyzyjne. Korzystając z 
tradycyjnej już biostratygrafii, wspomaganej bardziej 
wyrafinowanymi metodami (analiza ziemskiego pola 
magnetycznego zapisanego w skałach, fluktuacji sygnałów 
izotopowych czy cykliczności osadzania warstw na skutek 
zmian osi obrotu Ziemi) geolodzy wciąż wprowadzają 
poprawki do bezwzględnego wieku Er, okresów i epok. Tak 
na przykład Paleozoik nie zamyka się już w latach 570 –245 
mln lat temu, jak było niedawno, a między 542 – 251 mln lat 
temu. Są to dla nas zwykle zmiany niezauważalne gdyż, 
bądźmy szczerzy, mało kto pamięta te liczby. Dodatkowo, 
zmieniają się one tak często, że mało kto się orientuje, jakie 
właśnie są aktualne. Dużo większe zamieszanie powstaje gdy 
Szanowni Państwo z Komisji zabierają się za większe 
porządki,  przetasowując okresy, jedne usuwają (np. 
Czwartorzęd), inne powołują do życia (enigmatyczny 
Ediakar). 
Jak TO się kiedyś robiło...? 
 By to wszystko łatwiej zrozumieć, cofnijmy się 
trochę w czasie – do drugiej połowy XVIII w., kiedy to 
pionierzy geologii bohatersko, nie zważając na 
niedogodności pracy w terenie oraz trud dążenia do Prawdy 
przez gąszcz niewiedzy i zabobonów, tworzyli pierwsze 
podziały dziejów Ziemi (mało istotne, że niezbyt trafne). 
Wulkaniczne lub metamorficzne trzony gór uznali za 
najstarsze – pierwszorzędowe, zaś z późniejszych, 
drugorzędu i trzeciorzędu, miały pochodzić warstwowane 
skały osadowe z zawartymi w nich skamieniałościami. 
Najmłodsze osady: rzeczne – aluwium i polodowcowe 
(przypisywane biblijnemu potopowi) – dyluwium wkrótce 
połączono w znany nam wszystkim Czwartorzęd. Na 
szczęście nasi bohaterowie zrozumieli sztuczność tego 
podziału i zaczęli się wspierać skamieniałościami w 
przyporządkowywaniu skałą kolejności powstania, co nie 
było takim złym pomysłem. Badanie, w pocie czoła, 
odcisków, kości i skamieniałości zaowocowało w końcu w 

1860 roku, za przyczyną Johna Philipsa, powstaniem, 
znanego nam już od przedszkola, podziału na Paleozoik, 
Mezozoik i Kenozoik, gdzie w ramach tego ostatniego 
zachowały się Trzeciorzęd i Czwartorzęd. Przez lata 
precyzowano i udoskonalano tabele do współczesnego 
kształtu.  
Po co to wszystko i co z tego wyszło? 
 Skoro o Pierwszorzędzie i Drugorzędzie nikt już nie 
pamięta, postanowiono usunąć, choć stopniowo, Trzeciorzęd 
i Czwartorzęd. Najpierw ten pierwszy podzielono na 
Paleogen i Neogen. Skoro nie było większych manifestacji, 
ani blokowania torów z powodu zmian, to nie widziano 
przeszkód by Neogen wchłonął Czwartorzęd. Teraz pozostaje 
nam tylko czekać, aż Szanowna Komisja ogłosi, że nie 
żyjemy w holocenie a plejstoceńskim interglacjale!  

Za to dużą sympatię budzi, ledwo powołany do 
życia nowy okres – Ediakar (630 – 542 mln lat temu),który 
wyparłszy wend, beztrosko sobie trwa na samym końcu 
Prekambru. Kiedyś uważano, że w tamtym czasie nie było 
żadnych zwierząt mogących zamienić się w skamieniałości. 
Pogląd ten zmienił się po znaleziskach we wzgórzach 
Ediacara (Australia) – do dziś nie wiadomo na pewno czy 
wykopano tam zwierzęta, olbrzymie pierwotniaki czy glony, 
ale fauna z Ediacara, oraz podobne jej odkrycia (z nad Morza 
Białego w Rosji) wymusiły wydzielenie nowego okresu. 

Jak już jesteśmy przy Prekambrze, to należy też 
zwrócić uwagę, że nie składa się on z dwóch, a z siedmiu er. 
Czwartorzędu nie oddamy, póki my żyjemy!!! 
 Jak można się było spodziewać, wymazanie 
Czwartorzędu nie przeszło bez echa. Jest on zbyt mocno 
zakorzeniony w naszej świadomości i podświadomości. 
Wyraźnie się różni od poprzedzających go okresów, zarówno 
klimatem, jak i ma własne, niestosowane do innych,  metody 
badania go. Międzynarodowa Komisja do Badań nad 
Czwartorzędem  (INQUA), nawiasem pisząc założona z 
inicjatywy polskich geologów, prowadzi z ISC ostre 
negocjacje, by przywrócić Czwartorzęd np. w postaci 
podokresu, sprawa nie jest jednak prosta. Wchłonął by on 
wtedy nowo wyróżniony plioceński poziom Gelas (Gelasian 
stage) i trwał od 2,59 mln lat temu do dziś. Ocenia się, że do 
dwóch lat kryzys powinien zostać zażegnany, stanowiska 
uzgodnione i kompromis zawarty. Zatem proponowane 
zmiany, mimo iż śmiałe, nie są prawdopodobnie ostateczne. 
Możecie więc bez obaw nadal używać terminu Czwartorzęd, 
który bez względu na wszystko i tak będzie używany  oraz 
wypatrywać wieści jak to się wszystko skończy. 
 
Więcej informacji :           www.stratigraphy.org  
         grzegorj.webpark.pl/pl/stratygrafia 
         Świat Nauki 12/04 
          Przegląd Geologiczny 2/05 

Dominik Płoskonka 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela stanowi załącznik do artykułu D. Płoskonki „Stratygraficzne 
przetasowania” (Globusik 2/2005)  
 
Pomiędzy nowym a starym podziałem było kilka „stadiów 
przejściowych”. 
 
Nowe nazwy polskie proponowane przez Przegląd Geologiczny 
 
Wykonał: D.P. 
na podstawie:  

EON ERA OKRES EPOKA OD 
(mln) 

holocen 0,0115
plejstocen 1,806 

pliocen 5,332 
neogen 

miocen 23,03 
oligocen 33,9 

eocen 55,8 

Kenozoik 

paleogen 
paleocen 65,5 

późna 100 kreda wczesna 145 
późna 161 

Środkowa 176 jura 
Wczesna 200 

późny 228 
środkowy 245 

Mezozoik 

trias 
wczesny 251 
loping 260 

gwadelup 271 perm 
cisural 299 

pensylwan 318 karbon mississipp 359 
późny 385 

środkowy 397 dewon 
wczesny 416 

pridol 419 
ludlow 423 
wenlok 428 sylur 

landower 444 
późny 461 

środkowy 472 ordowik 
wczesny 488 
furong 501 

środkowy 513 

Fanero- 
zoik 

Paleozoik 

kambr 
wczesny 542 

ediakar  630 
kriogen  850 Neopro- 

terozoik ton  1000 
sten  1200 
ectas  1400 Mezopro- 

terozoik kalym  1600 
stater  1800 
orosir  2050 
riak  2300 

Protero-
zoik 

Paleopro- 
terozoik 

sider  2500 
Neoarchaik   2800 

Mezoarchaik   3200 
Paleoarchaik   3600 Archaik 

Eoarchaik   - 

  grzegorj.webpark.pl/pl/stratygrafia 
  Przegląd Geologiczny 2/2005 
 
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za aktualność danych zawartych 
w tabeli. 
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‘ L A Z Y  P L A C E  R E S E A R C H '  
 
 

Co Geograf robi w zimie? Na pewno nie siedzi spokojnie w domu wylegując się na 
wygodnym fotelu z czarką ulubionego napoju. Geograf w zimie wyrusza w teren. A mając do dyspozycji 
podobnych jak on zapaleńców zaczyna badać. Tak powstała idea „making research” na śniegu.  Mam 
nadzieje że czytelnik wybaczy mi ten wtręt angielski bo przyczyna jego pojawienia się jest uzasadniona. 
Chodzi o międzynarodową wymianę w ramach EGEA (European GEography Assosiation) pomiędzy 
Krakowem a Brukselą. Nasze entity (czyli taka jednostka regionalna w EGEA), chcąc pokazać belgijskim 
kolegom-studentom przykładowe badania fizyczno-geograficzne, zorganizowało badania śniegu. Całe 
przedsięwzięcie opierało się na prostej zasadzie polegającej na tym, że emitor zanieczyszczeń, jakim w 
tym wypadku była Nowa Huta, wpływa na alkalizację najbliższego środowiska (pH jest wysokie). W 
miarę oddalania się od zakładów pH zaczyna maleć. Twierdzenie wydaje się proste i niejednokrotnie 
zastępy specjalistów udowodniły je dla opadów deszczu czy cieków płynących w terenie przylegającym 
do Huty. Jednak nikt nie pokusił się o próbę badania śniegu w tym kontekście. Nikt do 21.02.2005 kiedy 
to sprzymierzone siły belgijsko-polskie rozpoczęły zbieranie pierwszych rdzeni śniegowych.  

W jaki sposób odbywały się 
pomiary? Wybieraliśmy równe poletko 
odległe do kilkudziesięciu metrów od 
drogi, następnie za pomocą rur PCV 
pobieraliśmy 2-4 rdzeni śniegowych, 
które kolejno wrzucaliśmy do worków z 
zamkami zipowymi. Pobór rdzeni odbył 
się w pięciu miejscach (Nowa Huta, 
Opatkowice, Głogoczów, Pcim i przełęcz 
Glisne).  Z ostatniego miejsca poboru cała 
ekipa chcąc uczcić udane pomiary udała 
się w kierunku najwyższego szczytu 
powiatu Myślenickiego czyli Lubonia 
Wielkiego (wg źródeł Bartka Sudera). Po 
zdobyciu kolejnego tysięcznika polskich 
Beskidów nastąpił czas powrotu w stronę 

stacji badawczej w Łazach. Nazwa Łazy wzbudziła wesołe poruszenie wśród Belgów, gdy jeden z 
Polaków opatrznie, jak myślę (sic!), przetłumaczył  ją na „lazy place” (co oznacza w bezpośrednim 
tłumaczeniu „leniwe miejsce”). A z obijaniem się nic wspólnego ono nie miało. Wieczorem nastąpiły 
pomiary wody ze stopionych rdzeni śniegowych. Zmierzono konduktancję (odwrotność oporu 
elektrycznego mierzona w mikrosimensach, im jest ona większa tym mineralizacja jest większa), pH 
(wartość mówiącą o stężeniu jonów H+  będąca logarytmem o podstawie 10 stężenia jonów wodorowych) 
oraz temperaturę. Z każdego stopionego rdzenia mierzono 2-3 próbki z których wyliczano średnią 
konduktancję oraz pH (w przypadku pH zamieniano na stężenie molowe H+, z którego liczono średnią 
arytmetyczną i otrzymaną wartość logarytmowano, co dawało średnie pH) a następnie z otrzymanych 
średnich wyliczano średnią dla każdego miejsca poboru. Pomiary, przerywane przez rytmiczne pląsy 
trwającej zabawy, skończyły się w późnych godzinach nocnych. Choć poranek obudził się leniwie 
(„lazy”) opiekun stacji w osobie dr Mariusza Klimka oprowadzał niestrudzonych, choć trochę 
niewyspanych, pionierów „śniegologii” po najciekawszych miejscach stacji. W międzyczasie zostały 
dokończone ostateczne pomiary i gotowa była prezentacja dorobku całego dnia badań.  

Wyniki zostały przedstawione w postaci dwóch wykresów. Wykres 1. – przedstawiał zależność wartości 
pH od odległości od Nowej Huty. Wraz z oddalaniem się następuje obniżanie pH od wartości około 7.5 
(Nowa Huta) do wartości oscylujących w granicach między 4.0 a 5.0 (Głogoczów, Pcim i przeł. Glisne). 



Wykres 1. Zaleznosc pH od miejsc poboru

Na wykresie 2. 
przedstawiono zależność 
konduktancji (w µS) od 
odległości od Nowej Huty. 
Obserwujemy tendencję do 
zmniejszania jej wartości, która 
zmienia się od około 37 µS do 
wartości oscylujących w 
granicach 25 µS do 30 µS. 
Otrzymane dane mogą 
świadczyć o dwóch rzeczach: 
obniżanie się pH oraz 
konduktancji potwierdza teorie 
opisaną wyżej oraz bliskość 
drogi w znikomy sposób 
wpływa na chemizm śniegu. 
Analizując pierwszą tezę 
stwierdzam, że pH  jest 
wysokie w pobliżu emitora 
zanieczyszczeń co jest 
obserwowane przez 
alkalizację środowisk, a  
konduktancja jest wysoka w 
wyniku dużej zawartości 
pyłów deponowanych na 
śniegu, a w miarę oddalania 
odczyn zmierza ku 
obojętnemu oraz 
przewodność elektryczna 
maleje (mniejsza depozycja py
zweryfikować przez porównanie
„Zakopiance” (Opatkowice, Głogo
śnieg powinien zawierać o wiele m
wynikami nie ma różnic. Podsumo
ale sprawdzeniem celowości k
możliwościach ocena chemizmu 
ubogim materiał naukowy. W przy
przestrzennej. Obszar badania pow
się każda z podanych charaktery
powinny zawierać zawartość posz
Traktując  to opracowanie jako wst
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Na końcu pragnąłbym podziękowa
dr hab. Antoniemu Jackowskiemu,
uczestnikom (Bartosz Hawełka, M
Anna Łobodzińska, Anna Bieniasz
Taes, Julie Baetens, Katrien Quis
Brabander, Sven Vanderhaegen, 
dokładniejszymi informacjami d
zapraszam do lektury kilkustronico
Nowa Huta

Opatkowice

Glogoczow Pcim Glisne

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

1 2 3 4 5

Miejsca poboru

pH

Wykres 2. Zależność konduktancji od miejsc poboru
Nowa Huta

Opatkowice

Glogoczow Pcim

Glisne

20,0

25,0

30,0

40,0

45,0

1 2 3 4 5

miejsca poboru

µS
35,0

łów). Jeśli chodzi drugą tezę (niewielki wpływ drogi), można 
 wyników pH i konduktancji z miejscowości położonych przy 
czów i Pcim) z analogicznymi wartościami z przełęczy Glisne, gdzie 
niej substancji mineralnych; praktycznie rzecz biorąc pomiędzy tymi 

wując, przeprowadzone pomiary nie były badaniami w sensie „stricte”, 
olejnych i dokładniejszych prac badawczych. Przy obecnych 
wód oparta na konduktancji, pH oraz temperaturze stanowi bardzo 
szłości planowane są pomiary o większej częstotliwości czasowej oraz 
inien być bardziej zawężony; zwróćmy uwagę jak gwałtownie zmienia 
styk wody pomiędzy Nową Hutą a Opatkowicami. Same pomiary 
czególnych jonów lub nawet biogenów (patrząc trochę biologicznie). 
ęp do dalszych prac wydaje mi się że zakończyło się sukcesem.  

ć wszystkim którzy przyczynili się do tych badań. A szczególnie prof. 
 dr Mirosławowi Żelaznemu, dr Mariuszowi Klimkowi oraz wszystkim 

ichał Plaza, Łukasz Jankowski, Kamila Motyka, Agata Owczarek, 
, Iza , Magda Wysocka, Mariusz Matyjaszczyk, Hanne Devens, Joris 
thoudt, Laurent Coppens, Lien Colpaert, Olivier Robyns, Sang De 

Tim De Roeck) za postawę naukową. Wszystkim zainteresowanym 
otyczących metodyki pomiarów oraz kompletną tabelą wyników 
wej broszury, która znajduje się na stanie biblioteki kołowej. 
Łukasz „wEIRtloo al.’MAD” Stachnik 
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G  E  N  E  R  A  Ł 
 

 Tak właśnie nazywano prof. Ludomira Sawickiego podczas przygotowań do II Zjazdu Słowiańskich 
Geografów i Etnografów w Krakowie w 1927 roku, kiedy to, nie szczędząc swego czasu i sił, wziął na siebie 
znaczną część trudu przygotowań, organizując wycieczki po całym kraju oraz wykłady dla kilkuset gości, tak 
by wszyscy wyjechali z Polski z jak najlepszym wrażeniem.  

 Ludomir Sawicki urodził się 14. IX. 1884 r. we Wiedniu w rodzinie pułkownika armii austriackiej, a mimo tego 
wyniósł on ducha polskiego z domu i środowiska. Otrzymał gruntowne wykształcenie, co ze znajomością języków, 
pracowitością, zmysłem obserwacji i pasją poznania zaprowadziło go na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Wiedeńskiego, 
który był w tamtych czasach silnym ośrodkiem nauk o Ziemi (wykładały tam takie sławy jak A. Penck, E. Brűckner i W. 
Uhlig), gdzie młody Ludomir zgłębiał tajniki geologii, geografii i historii. Po zdobyciu tytułu doktora filozofii w 1907 r. podjął 
studia uzupełniające w Lozannie oraz odbył wiele podróży po Europie (m. in. z W.M. Davisem – twórcą teorii cyklu 
erozyjnego). Od 1909 był przez rok nauczycielem gimnazjalnym w Krakowie. 
 W 1910 r. habilitował się i otrzymał stanowisko docenta w Gabinecie Geograficznym UJ w Collegium Novum. Od 
razu rozpoznał braki i zaczął przeciwdziałać – opracował nowy, trzyletni program nauczania, ujmujący treści, tak by studenci 
mogli się zapoznać z całością wiedzy o Ziemi, uzupełniany dobrowolnie prowadzonym konwersatorium i wycieczkami. Z 
oszałamiającym rozpędem zagarniał młodych ludzi do współpracy. Część z nich się wykruszyła, najtrwalsi zaś stworzyli 
zaczątek krakowskiej szkoły geograficznej, której jesteśmy wszyscy spadkobiercami. W grudniu 1915 r był inspiratorem 
reaktywacji. Koła Geografów Uczniów UJ, które teraz nosi jego imię! W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, 
zaś dwa lata później profesorem zwyczajnym, co pozwoliło mu, po śmierci prof. Czernego-Schwarzenberga, zostać 
dyrektorem Katedry Geografii UJ, którą przekształcił w Instytut Geograficzny i w 1920 r., mimo trudności, przeprowadził go 
do dobrze nam znanego arsenału Władysława IV przy ul. Grodzkiej 64. 
 A. Wrzosek pisał o nim, że „cechowała go szalona pracowitość, wytrwałość i umiejętność wykorzystania czasu”, co 
może nieco tłumaczyć, jak podczas ledwie dwudziestoletniej kariery naukowej zdołał i odnosić sukcesy w tak szerokim 
wachlarzu dyscyplin geograficznych jak geomorfologia, hydrografia, antropogeografia, metodologia. Badał m. in. wpływ 
klimatu i rzeźby na kształtowanie się lodowców górskich, a także rzeźbę glacjalną nizin, jako pierwszy wysunął teorie o trzech 
zlodowaceniach w Polsce. Rozpoznał też zrębową budowę okolic Krakowa. Stworzył nową typologie osuwisk w Karpatach. 
Opisywał krążenie wód krasowych (rozwinął teorie cyklu krasowego), hydrografię Karpat, jako pierwszy zaczął opisywać 
jeziora liczbowo, nie słownie (w Tatrach i na Kujawach). Opracował też syntetyczną hydrografię ziem polskich, ukazującą 
ogólne prawidłowości zróżnicowania. Profesor dostrzegał silny związek antropogeografii z geografią fizyczną, badał wpływ 
środowiska na rozmieszczenie ludności, migracje i rozwój układów przestrzennych osadnictwa w Karpatach. Prowadził studia 
nad pasterstwem i szałaśnictwem. 
 Zmysł obserwacyjny i bogata wyobraźnia pomagały mu ujmować problemy syntetycznie, nie znosił zbytniej 
drobiazgowości – analizował tylko zjawiska pierwszoplanowe. Cechowała go samodzielność myśli, wszechstronność 
zainteresowań oraz genialne wprost zdolności połączone z wytrwałością niespotykaną u Słowian. Był on badaczem terenowym 
i ekspedycyjnym. Analizując problem, najpierw zapoznawał się dokładnie z literaturą, lecz przede wszystkim prowadził na 
jego temat badania i obserwacje w terenie. Był wytrwałym organizatorem niezliczonych wycieczek, (bardzo sobie cenionych 
przez studentów) od jednodniowych po kilkunastodniowe wyprawy „trekkingowe”. Brał też udział w, często podchodzących 
kompleksowo do badanego terenu, ekspedycjach badawczych, ( m. in. wyprawa aktynometryczna na Ocean Indyjski i do 
Syjamu, Afryka północna, Kresy wschodnie, Bałkany,  Anatolia) 
 Działalność dydaktyczna była u profesora ściśle powiązana z naukową i ekspedycyjną. Rozumiał on wagę geografii 
oraz jej ogólnokształcące i patriotyczne walory. Otwierał studentom oczy na Polskę, podczas zajęć i wycieczek starał się im 
przybliżyć problemy ziem ojczystych. Cechowało go ludzkie, życzliwe i szczere nastawienie do jego kolegów i uczniów oraz 
chęć ułatwienia pracy innym i wciągnięcia ich w służbę nauki dla dobra Rzeczypospolitej i Jej sławy. Uważał za bardzo ważne 
dobre wykształcenie przyszłych nauczycieli, dlatego dużo czasu poświęcił zagadnieniom metodyki geografii, był 
współautorem podręcznika z tej tematyki, prowadził poradnię dla nauczycieli. Pisał i publikował podręczniki szkolne, oraz 
wydawał nowatorsko opracowane atlasy. 
 Ludomir Sawicki był świetnym organizatorem. Pomijając to, że wyraźnie zdynamizował i zreorganizował geografię 
na UJ, jeszcze w 1917 r. uczestniczył w organizacji Zakładu Geograficznego UW, współpracował z Polskim Towarzystwem 
Krajoznawczym, współtworzył PTG, oraz Komisję Geograficzną Akademii Umiejętności, był redaktorem Przeglądu 
Geograficznego, założył wydawnictwo map i atlasów „Orbis”. Był jednym z inicjatorów I Zjazdu Słowiańskich Geografów i 
Etnografów w Pradze w 1924 r., oraz gospodarzem II Zjazdu w Krakowie. 

Profesor Sawicki zmarł przedwcześnie w Krakowie, u szczytu kariery naukowej, w 1928 r., po powrocie z wyprawy 
na Bałkany, prawdopodobnie na malarię. 
 Nie sposób w krótkim artykule przedstawić człowieka – legendę, który w całym swym życiu mierzył siły na zamiary, wielkiego badacza, niezrównanego 
organizatora i podróżnika, uwielbianego przez studentów pedagoga, dydaktyka i wykładowcę. Wprowadził on na polski grunt nowoczesne metody badawcze 
przywiezione z Europy zachodniej, zmodernizował program kształcenia uniwersyteckiego geografów, widział związki geografii z innymi naukami. Pozostawił 
po sobie wiele organizacji pchniętych jego zapałem do przodu (jak nasze KGUJ!), ponad 150 publikacji oraz legendę, jego ducha, który wciąż unosi się gdzieś 
pomiędzy umysłami a sercami krakowskich geografów. 
          Dominik Płoskonka. 
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Uwaga!!! Sekcja Rowerowa KGUJ 
  

Dnia 09.04.2005 o godz. 12.00 w IGiGP ruszyła sekcja rowerowa Koła Geografów UJ. Pierwszy wyjazd obejmował 
tereny Lasku Wolskiego i pasma Sikornika. Dnia 16.04.2005 została zorganizowana druga wycieczka mająca na celu 
zapoznanie uczestników z pozostałościami austriackiej Twierdzy Kraków.  
 Na obu powyższych wyjazdach oprócz organizatora wycieczek nie pojawił się nikt inny.  
 Tym niemniej informuje, iż następny wyjazd sekcji rowerowej nastapi dnia 21.05.2005 (sobota). Przewidziana trasa:  

• Pociągiem PKP do Trzebini 
• Puszcza Dulowska  
• Zamek Tenczyn  
• Kamieniołom Niedźwiedzia Góra 
• Rez. Zimny Dół 
• Rez. Dolina Mnikowska 
• Krakowski Balaton (zalew w Kryspinowie) 
• Piekary (pieczary i formy krasowe) 
• Tyniec  
• Skałki Twardowskiego (z Jaskinią Twardowskiego) 
Więcej szczegółowych informacji pojawi się na tablicy ogłoszeń Koła Geografów (parter IGiGP na Grodzkiej 64 – obok 

portierni). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informuje, iż przewidziana trasa nie powinna 
nastręczyć większych trudności (gdyż jedziemy praktycznie cały czas lekko w dół), i tym bardziej zachęcam wszystkich 
obawiających się o fakt, że nie podołają kondycyjnie. 

 

Bartosz Wieczorek 
 

P.S. Już niedługo na stronie internetowej Koła Geografów, zostaną zamieszczone prezentacje Power Point, związane z tematem 
wyjazdów koła rowerowego, w których zostaną omówione wszystkie najważniejsze punkty na trasie przejazdu organizowanych wycieczek. 

 

B I B L I O T E K A R Z  P O L E C A :  
   

„Prowadził nas los” - autostopem dookoła świata tyle możemy odczytać ze strony tytułowej. Słowa te ubarwione zdjęciem dwóch plecaków na 
pace pickupa pedzącego zapomnianą drogą. Otwieram następną stronnicę – dłoń z wyciągniętym kciukiem czyli wchodzimy na dobre hitch-hiker’skie 
klimaty. Kinga i Chopin, bo tak nazywają się Ci śmiałkowie, prezentują zdjęcia oraz zabierają czytelnika w kręte ścieżki swojej podróży. Przemierzamy z nimi 
prawie wszystkie kontynenty (z wyjątkiem Antarktydy oraz Afryki). Jedziemy bezdrożami Chile, przeciskamy przez zatłoczone ulice Tajwanu, odwiedzamy 
starożytne inkaskie Machu Piccu,  przemieszczamy się  pociągiem drogowym przez Australii, łapiemy na stopa awionetkę... a to jest dopiero początek. Całość 
ma formę dziennika. Nie ma co pisać więcej – to trzeba przeczytać. Na koniec cytat zamieszczony na końcu książki - Za dwadzieścia lat bardziej będziesz 
żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. 
Odkrywaj.- Mark Twain. 
 

„Szlak Transsyberyjski Moskwa-Bajkał-Mongolia-Pekin” – książka godna polecenia i obszernie przybliżająca problem podróżowania najdłuższą 
koleją na świecie. Nie jest to zwykły przewodnik. Poza wiedzą typowo praktyczną (ceny noclegów, podstawowe formalności dla obcokrajowców, 
infrastruktura transportowa itd.) zawiera także bogaty opis przyrodniczo-etnograficzny. Pozycja ta jest pisana przez wielu autorów, co nadaje jej jeszcze 
wyższą wartość. Są to między innymi: Bogdan i Adina Zemanek, Julia Witczuk. Całość uzupełniona aż trzema słownikami (rosyjski, mongolski oraz chiński), 
co jest bardzo przydatne w uzyskaniu podstawowych informacji i poruszaniu się w tamtych krajach. Dla wszystkich wybierających się koleją do Azji jest to 
lektura wręcz obowiązkowa. 
 

„Encyklopedia Szkolna Geografia” – nie przeraźcie się tytułem nie jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla naszych młodszych kolegów z 
liceum czy technikum. Jest to porządnie przygotowany słownik zawierający 5000 haseł geograficznych, a w nich około 300 rysunków i tabel. Jeśli 
zapomniałeś takich terminów jak np. retencja mała, skała felzytyczna lub co to jest spin off, możesz w krótkim czasie uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię 
pytanie. Encyklopedia wydana pod redakcją prof. dra hab. Antoniego Jackowskiego, a autorami haseł są pracownicy IGIGP, co świadczy o wysokim jej 
poziomie. 
 
Część kartograficzna biblioteki zawiera całkiem sporo map, a spośród nich: 

• „Niżne Tatry Kralova Hola” 1: 50 000 mapa turystyczna, wyd. VKU Harmanec 2002 
• „Słowacki Raj” 1: 50 000 mapa turystyczna, wyd. VKU Harmanec 2002 
• „Jura Krakowsko-Częstochowska” 1:50 000 mapa turystyczna, wyd. Compass 2004 
• zestaw map topograficznych 1: 10 000 Tatr 
• kilka popularnych WIG’ówek (czyli ukraińskich reprintów)  
• „Bajkał” 1:750 000 mapa turystyczna, wyd. Aden 
• „Województwo Małopolskie” mapa turystyczno-krajoznawcza 1:180 000, wyd.  
 
Chciałbym zaprosić wszystkich do korzystania z biblioteki kołowej. Wypożyczać można u mnie oraz u Prezesa. Jeśli koniecznie chcesz wypożyczyć lub 
oddać jakąś książkę to najlepiej wyślij maila (weirtloo@poczta.onet.pl) lub zadzwoń (502 867 924 lub 636 02 28 (do 23) ) Wraz z przenosinami na 
Campus katalog biblioteczny będzie skomputeryzowany za pomocą odpowiedniego programu. Myślę, że ułatwi to wypożyczanie i zwiększy liczbę 
czytelników;-) 

 
Łukasz „wEIRtloo al MAD” Stachnik 
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doc. dr hab. Zygmunt Górka 
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa 

kierownik zakładu, kierownik studiów geograficznych zaocznych 
 
 

• Północ, południe, wschód czy zachód?   Dlaczego? 
  południe – bo mniej tam zimy 
 

• Geografia jest królową nauk ponieważ...  
 harmonijnie łączy Człowieka, jego Dzieła i Przyrodę 

 
• Moje miejsce na Ziemi: 

  Kraków i Małopolska w najszerszych możliwych granicach 
 

• Chciałbym zmienić w sobie: 
 nieufność i konserwatyzm wobec zmian 
 
• Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 

  agresję i podejrzliwość 
 

• Największe moje osiągnięcie: 
 praca dydaktyczna na UJ 

 
• A jestem niepocieszony z powodu... 

  upływu czasu 
 

• Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
  pewien wyjazd zagraniczny – na Węgry (Zgubiłem się w Szentendre) 
 

• Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
  Zjazd Ogólnopolski w Złotym Potoku i mecz piłkarski jury-studenci (nie pamiętam wyniku) 
 

• W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
  liczby 
 

• Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
  wykłady z geografii regionalnej 
 

• Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa): 
 Historia, ew. któraś z filologii (francuska?) 
 
• Moje zainteresowania badawcze: 

  miasta i wsie 
 

• Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
  literatura „piękna” (nienaukowa) i faktu, science-fiction 
 

• U studentów cenię... 
  ciekawość świata 
 

• Na pewno obleję studenta który...  
 nie wykazuje zainteresowania tym, co robi – i co w końcu wybrał do studiowania 

 
• Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 

  nie wiem – świat jest taki duży... 
 

• Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa) 
  tolerancja (co nie znaczy: obojętność) 


