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►► Wstępniak ◄◄ 
 
 Witaj świeŜo upieczony Studencie pasjonu-
jącej geografii a zarazem nowy Czytelniku 
„Globusika”! Tytuł ten towarzyszy studentom 
i pracownikom naszego Instytutu juŜ osiem-
nasty rok, jednak numer, który trzymasz 
w rękach, został przygotowany specjalnie 
dla Ciebie. W luźny – a mamy nadzieję, Ŝe 
Twoim zdaniem takŜe momentami zabawny 
– sposób chcieliśmy wprowadzić Cię w stu-
denckie Ŝycie w Instytucie Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej UJ, przedstawić Ci 
Koło Geografów i EGEA. Nie ukrywamy tak-
Ŝe, iŜ chcemy w ten sposób zaprezentować 
Ci samego „Globusika” i zachęcić do pracy 
w Redakcji – juŜ kolejny rok poszukujemy 
świeŜej, entuzjastycznej, płynącej w dzienni-
karskiej Ŝyłce krwi… MoŜesz włączyć się 
w prace Redakcji juŜ od następnego nume-
ru, w szczególności potrzebujemy pilnie 
artykułu opisującego tegoroczny obóz 
adaptacyjny! Tradycją jest, Ŝe jego autorem 
powinien być uczestnik z I roku…  
Czekamy na Ciebie! 
A zatem – miłej lektury i do zobaczenia 
w Kole!          
   
      Redakcja 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com) 

     Dominik Płoskonka (setkadp@poczta.onet.pl) 

Wsparcie: Tomek Pawelec (tomkep@interia.pl) 

 

Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  

     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  

     30-387 Kraków 
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Przewodnik po programie studiów 
 
Niektórzy starsi studenci mówią, Ŝe chodzi się na pierwszy i na ostatni wykład z danego przedmio-
tu: na pierwszy - aby zobaczyć, o czym będzie kurs, na ostatni – aby zobaczyć, o czym będzie egza-
min. Ta część przewodnika powstała, aby przekonać Cię, iŜ warto zajrzeć takŜe na któryś z środko-
wych wykładów... 
W pierwszym semestrze na pierwszym roku spotkasz się między innymi z następującymi przedmio-
tami: 
 
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 
 - dowiesz się m. in.: 

• Ŝe jest taka odległość, z której klient po pączki juŜ nie pojedzie 
• kiedy rynek jest punktem a kiedy powierzchnią 
• Ŝe kto panuje nad Ukrainą, panuje nad światem 

 
Podstawy geografii fizycznej z astronomią – dowiesz się m.in.: 

• ile razy w Ŝyciu moŜna spojrzeć na Słońce przez teleskop 
• ile razy moŜna spojrzeć na Słońce przez lornetkę 
• Ŝe zwierzęta mają znacznie większe moŜliwości przemieszczania się niŜ rośliny 

 
Geologia: 

• przekonasz się, jak wiarygodnie wyglądają skały na slajdach 
• dowiesz się, dlaczego określenie człowieka „koprolitem” jest podwójnie obraźliwe 
• w wolnych chwilach przyłapiesz się na machinalnym rysowaniu tetraedrów tlenokrzemo-

wych 
 
Podstawy ekonomii: 

• dowiesz się, jaki wkład do teorii ekonomii miał J.M. Keynes 
• dowiesz się, o czym J.M. Keynes napisał w dziele pt. „Ogólna teoria zatrudnienia, procen-

tu i pieniądza” 
• poznasz liczne anegdoty z Ŝycia J.M. Keynesa 

 
Statystyka: 

• nauczysz się przechytrzać program Excel 
• dowiesz się, Ŝe róŜniczkowanie miałeś na lekcjach matematyki w szkole średniej 
• ustanowisz rekord w ilości wzorów, jakie mogą zmieścić się na kartce A4 

 
Kartografia - dowiesz się: 

• dlaczego nie mówi się „mapka” 
• czym jest mapa i dlaczego nie jest nigdy dokładną ani wierną 
• Ŝe Warszawa jest bardzo ulotnym pojęciem 
• Ŝe naleŜy uwaŜać, gdy konsumujemy czyjś utwór 
• ile zmieścić jajek na patelni o podanych wymiarach i dlaczego nie jemy rosołu za pomocą 

makaronu 
• co robimy, zanim umówimy się na randkę 
• dlaczego Jasiu nie dostanie becikowego 
• ... (tu sam wpiszesz w lutym ;-)) 
 

   ... a o drugim semestrze porozmawiamy gdy juŜ zdasz kartografię... 

 → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia → studia 
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Po pierwsze – sekretariat 
Zapewne słyszałeś juŜ anegdoty o „paniach z dziekanatu”. Podczas studiowania geografii na UJ 
z dziekanatem nie będziesz miał zbyt wiele do czynienia, często natomiast zapukasz do drzwi se-
kretariatu, przede wszystkim tego mieszczącego się w pokoju 0.36 (sekretariat studencki). W środ-
ku pracuje kilka miłych Pań i jeden sympatyczny Pan. W rzeczywistości jest to bowiem pokój 
„4  w 1”, tzn. sekretariat studiów dziennych, studiów zaocznych, studiów zaocznych o specjalno-
ści „turystyka” oraz sekretariat ds. stypendiów w jednym pomieszczeniu o czterech biurkach. 
W sekretariacie studiów dziennych odbierzesz legitymację i indeks, a takŜe hasło do systemu 
USOS (który podobno działa), w sekretariacie ds. stypendiów m.in. starać się będziesz o przyzna-
nie miejsca w akademiku. Stare, dobre zasady współŜycia społecznego nakazują wchodzić do po-
koju 0.36 w godzinach urzędowania interesującego Cię sekretariatu ;-) – nawet, jeśli odkryłeś, Ŝe 
pali się tam światło do późnego wieczora. 
Oprócz sekretariatu niezwykle waŜna jest tablica ogłoszeń naprzeciwko szatni – uwaŜnie przyglą-
daj się jej tuŜ po wejściu do Instytutu i przed jego opuszczeniem, a nie zginiesz. 
 

Po drugie – orientacja w terenie 
W ciągu pierwszego semestru zgubisz się na Kampusie co najmniej kilka razy. Nie wpadaj w pa-
nikę, jeśli w dodatku Twoja komórka zasygnalizuje brak zasięgu, a przed Tobą wyrośnie jak spod 
ziemi sylwetka w białym kitlu (będzie to najprawdopodobniej zabłąkany tak jak Ty pierwszorocz-
niak z biotechnologii). Po pewnym czasie odkryjesz pewne prawidłowości: np. Ŝe kaŜde piętro ma 
inny kolor ścian, a idąc od windy na prawo moŜna wyjść z lewej strony ;-). W razie potrzeby nie 
bój się zwrócić do przechodzącego pracownika Instytutu – jeśli w dodatku dorzucisz uwagę 
w stylu „szkoda, Ŝe geografia nie jest nadal na Grodzkiej”, tym chętniej udzieli Ci on pomocy. 
 

Po trzecie – kto jest kim 
Im szybciej zorientujesz się, kto jest kim i jaki ma tytuł naukowy, tym lepiej. Podobnie jest 
z orientacją, kto naleŜy do jakiego zakładu. Wiele mogą pomóc Ci nazwiska pracowników, nie 
zawsze jednak się to sprawdza. O ile bowiem prof. Krzemień istotnie wykłada geomorfologię 
a prof. Skiba gleboznawstwo, to juŜ dr Gorczyca nie ma wiele wspólnego z geografią rolnictwa, 
dr hab. German – z geografią ludności, a prof. Górka zajmuje się osadnictwem (nie geomorfolo-
gią), dr Mika zaś – turystyką (nie geologią) itd. 
Nazwiska naleŜy wymawiać dokładnie (niedopuszczalna pomyłka np. Szewczyk - Szewczuk!) 
oraz bez niepotrzebnego uśmiechu pod nosem (Troll, Kozak, Balon, Struś...). W razie ich zbieŜno-
ści tym pilniejszą uwagę naleŜy zwracać na tytuł naukowy przed nazwiskiem  
(prof. dr hab. inŜ. Guzik ≠ dr Guzik). 
Oprócz Twoich wykładowców i opiekuna naukowego koniecznie jak najszybciej powinieneś sko-
jarzyć z nazwiskiem postać Twojego Dziekana (prof. dr hab. Kazimierz Krzemień), Dyrektora 
Instytutu (prof. dr hab. Bolesław Domański) oraz Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich 
(dr hab. Bogdana Izmaiłow). A potem juŜ pójdzie z górki...  

 → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut   

Przewodnik po Instytucie 
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Przewodnik po Kole 
 
Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego zajmuje pokój 1.03. NiezaleŜnie, którą drogą będziesz 
chodził na wykłady, zawsze będzie ono po drodze. Jeśli wyjątkowo nie wchodzisz, drzwi mijaj w 
pewnej odległości – zwykle otwierają się bardzo dynamicznie i z zaskoczenia (zwłaszcza, gdy prezes 
się spieszy). 
 
Zasada na wejście: NIE PUKAĆ !!! Pukając: a) wzbudzasz popłoch we-
wnątrz (zwykle do Koła pukają tyko pracownicy Instytutu), b) naruszasz 
125-letnią tradycję, c) naraŜasz się osobom, które wydają kołową legity-
mację, pobierają składki i zaopatrują lokal Koła w herbatę. 
 
Zasada 1: Koło pełne jest paradoksów, do których szybko się przyzwy-
czaisz: 

• szefem niekoniecznie jest osoba, za którą wszyscy wołają 
„prezes” 

• archiwista niekoniecznie jest w posiadaniu klucza do archiwum 
• biały proszek w cukiernicy niekoniecznie jest cukrem 
• pleśń i ciemny osad w kubkach wcale nie świadczą o tym, Ŝe 

nikt kubków w Kole nie myje  – spróbuj zapytać kogokolwiek, czy to robi 
• w Kole jest drukarka, ale nawet wtedy, gdy działa, nie opłaca się na niej drukować – w pra-

cowni komputerowej kosztuje to 50% taniej 
Zasada 2: Koło nie jest Kółkiem. 
Zasada 3: Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego jest kołem naukowym, choć na wszelki wy-
padek nie ma tego w nazwie. 
Zasada 4: W Kole moŜesz spokojnie zostawić portfel, paszport i kartę kredytową wraz z numerem 
PIN. Masowo giną natomiast długopisy. 
Zasada 5: Jeśli nie pamiętasz imienia jakiegoś Kołowicza, spróbuj zawołać „Łukasz”, jeśli jakiejś 
Kołowiczki – spróbuj zawołać „Agnieszka”. Ktoś powinien się odezwać (nawet, jeśli nie będzie to 
akurat ta osoba, o którą Ci chodziło). 
Zasada 6: Podobna do tej na wejście – zakazane są pytania „czy mogę sobie zrobić herbaty?”, „czy 
mogę posłodzić?”, „czy mogę usiąść?” itp. 
Zasada 7: Tablica informacyjna Koła Twoim najlepszym przyjacielem – tak bliskim, jak tablica na-
przeciwko sekretariatu. 
Zasada 8: ... a teraz, w celu zapisania się do Koła, weź dziesięć polskich złotych, wejdź do pokoju 
1.03 i pytaj o kogoś z zarządu. 
 

 
        

   
 
 
 

Czekamy na Ciebie :-) !!! 

→ Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło → Koło →   



 → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea →  
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Przewodnik po EGEA 
 
 
EGEA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Młodych Geografów (European Geography Asso-

ciation for Students and Young Geographers) to międzynarodowa organizacja studencka, zrzeszają-
ca studentów geografii z całej Europy, której celem jest wymiana wiedzy, informacji oraz doświad-
czeń zarówno z dziedziny geografii jak i kultury. 

Cele te realizowane są poprzez szereg przedsięwzięć podejmowanych na coraz szerszą skalę 
w całej Europie. Najpopularniejszą formą działalności od zawsze są wymiany studenckie pomiędzy 
dwoma (lub nawet większą liczbą) ośrodkami. Jest to wyjątkowa okazja, aby poznać miasto i okoli-
ce, w które się wybieramy, z punktu widzenia miejscowych geografów. Pozwala to na bardzo dobre 
poznanie cech, czy problematyki danego obszaru w sposób, który byłby dla nas najzwyczajniej nie-
dostępny podczas zwykłego wyjazdu turystycznego. Z kolei najwyŜszą rangę posiadają kongresy 
EGEA, które organizowane są corocznie. KaŜdego roku na wiosnę odbywają się 4 kongresy regio-
nalne, a pod koniec wakacji kongres roczny, na którym podejmowane są wszystkie najwaŜniejsze 
decyzje dotyczące stowarzyszenia. Z uwagi na ciągle rosnącą liczbę członków stowarzyszenia za-
częto takŜe organizować tematyczne seminaria. Przykładem tutaj moŜe być Seminarium Tatrzań-
skie zorganizowane przez naszą jednostkę w maju tego roku. 

Wspominając o EGEA Kraków warto wspomnieć, Ŝe istniejemy od 1989 roku, (przy czym 
stowarzyszenie powstało w 1987 roku) przeŜywając róŜne lata, zarówno „urodzaju” jak i będąc w 
„formie przetrwalnikowej”. W ostatnich latach jednak działalność naszej jednostki rozwinęła się na 
tyle, Ŝe obecnie organizujemy kongres roczny, który odbędzie się we wrześniu 2007 roku. W 
związku z realizacją tego projektu serdecznie zapraszamy wszelkie osoby zainteresowane zdoby-
ciem cennych doświadczeń do zgłoszenia się do organizatorów. Wasza pomoc na pewno się przy-

da :-). 
Jeszcze garść faktów: 

Pod tym adresem moŜna znaleźć forum EGEA: http://egea.geog.uu.nl/ 
EGEA zrzesza obecnie około 2 tys. członków, istnieją 83 jednostki w 33 krajach. 
Istnieje sekretariat stowarzyszenia, który mieści się w Utrecht University w Holandii (tam równieŜ 
znajdują się nasze serwery i stąd niezbyt łatwy dla początkujących adres internetowy). 
 

Łukasz Jankowski 



Na zakończenie naszego krótkiego przewodnika proponujemy chwilę umysłowej rozrywki... 
 
Poziomo: 
1. Jest niewielka, i to na cały rok 
2. Imię Sawickiego 
3. Nazwisko pani doktor od geologii, takŜe sympatyczny owad 
4. Jest nim prof. Krzemień 
5. Nazwisko obecnego Prezesa KGUJ 
6. Nazwisko Dyrektora IGiGP 
7. Imię sympatycznego pana z sekretariatu studiów dziennych 
 
Pionowo: 
1. Ksywka obecnego bibliotekarza KGUJ 
2. Pojawia się w Kole po zapłaceniu składek 
3. Wysokość składki (słownie złotych...) 
4. Nazwisko Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studenckich 
5. Po II terminie; powszechny do zeszłego roku 
6. Dzienniczek ucznia – wersja akademicka 
7. Inaczej sekcja międzynarodowa KGUJ 
8. Wraz z gąbką słuŜy do mycia kubka po herbacie/kawie 
9. W wielu szklankach – niestety 
10. Nazwisko, które najdłuŜej będziesz pamiętać po zakończeniu studiów...  

 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
         
 
 
 

rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka → rozrywka   

 - nie moŜe Cię tam  

   zabraknąć!!! 
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Ta strona zazwyczaj  poświęcona jest na rubrykę „Wszyscy ich znamy, wszyscy kochamy...”, 
czyli kwestionariusz wypełniany przez wybranego wykładowcę z naszego Instytutu… Na na-
sze pytania odpowiedzieli juŜ m.in. prof. dr hab. Bolesław Domański, dr hab. Krystyna Ger-
man, dr Janusz Szewczuk i inni. O archiwalne numery „Globusika” pytaj w Kole - a od przy-
szłego wydania pamiętaj takŜe o rubryce z ostatniej strony! 
Tym razem chcieliśmy przypomnieć Ci jeszcze tylko: 
 
„Globusik” - nieregularnik Koła Geografów - stale poszukuje nowych osób do współpracy! 
Kontakt: patrz stopka redakcyjna lub bezpośrednio w Kole pytaj o Agatę W. lub Dominika… 
CV po angielsku nie wymagamy ;-)  
 

Potrzebny natomiast artykuł z obozu integracyjnego!!! 
 
JuŜ wkrótce OTRZĘSINY - nie przegap ogłoszenia na drzwiach/tablicy informacyjnej Koła! 
 
W ramach Koła Geografów i jego sekcji międzynarodowej (EGEA) moŜesz w tym roku aka-
demickim uczestniczyć między innymi w takich przedsięwzięciach, jak: 
• jubileusz 125-lecia KGUJ 
• kongres roczny EGEA (Annual Congress 2007)  
• liczne międzynarodowe wymiany studenckie i kongresy 
• spotkania kołowe (przewaŜnie - slajdowiska)  
• naukowe projekty (np. ochrona Lubania) 
• krajowe konferencje geograficzne 
• kołowe Andrzejki, spotkanie wigilijne, zawody w zjeździe na dętce (Dętki 2007) 
• grupa rowerowa, grupa fotograficzne, a takŜe nowa „Grupa samokształcąca Wschód” 
• a takŜe wielu innych, które pojawią się spontanicznie w ciągu roku akademickiego...  
Wyjazdy w ramach działalności naukowej Koła/EGEA są przynajmniej częściowo dofinanso-
wywane! Osoby aktywne i obrotne uzyskują często zwrot całkowity...  
A więc - czekamy w pokoju 1.03! 
Z geograficznym pozdrowieniem i Ŝyczeniami wszelkiej pomyślności 
             - Redakcja 

I jeszcze szczypta propagandy... 


