
 

 

 
 
 

PLAN GŁÓWNYCH OBCHODÓW 
125 – LECIA  

KOŁA GEOGRAFÓW UJ 
 

18 listopada 2006 (Sobota) 
 

 

Kościół Paulinów p.w. Św. Michała (Na Skałce), ul. Skałeczna 15,  

Kraków-Kazimierz 

10:00 Uroczysta Msza Św. 
 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków 

12:00 Rejestracja uczestników (odebranie biletów na Bal oraz okolicznościowego nu-
meru „Globusika”) 

12:30 Uroczysta Inauguracja Obchodów 125-lecia KGUJ  sala P 0.1/P 0.2* 
13:15 Prezentacja multimedialna – wspomnienia członków KGUJ z róŜnych lat 

13:45 Wspólne zasadzenie Drzewka Jubileuszowego 

14:15 Poczęstunek          sala 1.14, IGiGP 
14:45 Zwiedzanie Wystawy Jubileuszowej oraz nowej siedziby Instytutu Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej (w tym Koła Geografów)  sala 1.19, IGiGP 
15:30 Wykład           sala P 0.1/P 0.2*   

16:30 Zakończenie części obchodów na Kampusie UJ 
 
Cracovia Hotel Orbis, Al. Focha 1 

20:00 Bal Geografa (obowiązuje strój wieczorowy) 
 
* - sala na parterze w głównej części Kampusu; wejście zarówno drzwiami o numerze P 0.1, jak i P 0.2  
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26  Seminarium Tatrzańskie 
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►► Wstępniak ◄◄ 
 
 Drodzy Czytelnicy! 
Pisząc te słowa mamy świadomość, Ŝe 
zwracamy się do duŜo szerszego niŜ zazwy-
czaj grona, i to grona wyjątkowego bowiem 
obok Pracowników i studentów IGiGP UJ, są 
w nim takŜe Szanowni Goście przybyli na 
Jubileusz 125-lecia KGUJ. Te wyjątkowe 
okoliczności niezwykle nas zmobilizowały; 
niniejszy numer „Globusika” jest znacznie 
grubszy niŜ zazwyczaj, staraliśmy się takŜe 
zamieścić w nim zarówno artykuły dotyczą-
ce bieŜących spraw Koła, jak i teksty bar-
dziej przekrojowe (oraz, jak zawsze, nieco 
humoru). Mamy nadzieję, Ŝe dzięki temu na-
wet te osoby, które długo nie miały kontaktu 
z Instytutem Geografii, szybko przypomną 
sobie atmosferę badań, wyjazdów i spotkań 
towarzyskich ze swoich studenckich lat. 
Niestety, nasze radosne przygotowania do 
jubileuszu w dniach października przyćmiła 
smutna wiadomość o śmierci prof. dr hab. 
Wojciecha Widackiego, wieloletniego pra-
cownika IG UJ, a takŜe zasłuŜonego członka 
KGUJ. Na stronach 4-5 zamieszczamy 
wspomnienie o Nim.            
   
 śyczymy ciekawej lektury! 
       
      Redakcja 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com) 

     Dominik Płoskonka (setkadp@poczta.onet.pl) 

   Agnieszka Mijalska (członek epizodyczny, choć moŜe zmieni zdanie...) 

Wsparcie: Tomek Pawelec (tomkep@interia.pl) 

 

Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  

     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  

     30-387 Kraków 

     kguj@geo.uj.edu.pl  http://kolo.geo.uj.edu.pl 
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♦ Zebranie Walne Koła Geografów odbędzie się dnia 29 listopada 2006 r. (środa) w sali 

1.21 im. Wincentego Pola o godz. 19.30. Zapraszamy wszystkich kołowiczów oraz oso-

by zainteresowane poznaniem działalności Koła Geografów za rok 2005/06. Obecność 

wszystkich członków Koła obowiązkowa!!!  

 

♦  24-26 listopada 2006 r. Hawiarska Koliba - wyjazd organizowany przez Bartłomieja 

Piziaka "Festiwal Młodych PodróŜników". W programie slajdy, slajdy i slajdy (m.in. Ama-

zonia, Maroko, Indie, Tanzania) :-) Zgłoszenia w celu ustalenia szczegółów na maila: 

bpiziak@geo.uj.edu.pl 

 

♦ 1-3 grudnia 2006 r. odbędzie się III część wymiany Kraków-Poznań w ramach EGEA. 

Miejsce: Wieluń.  W planie integracja, wycieczki krajoznawcze po okolicy, slajdowiska, 

odczyty z wyjazdów naukowo-badawczych członków koła geografów z  Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza (UAM) oraz Kola Geografów UJ. Ponadto planowany jest odczyt 

naukowy nt. hydrotechniki w Andrychowie. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspól-

nego wyjazdu. Kontakt: Olga Pilarczyk (olga.pilarczyk@wp.pl) Łukasz Stachnik 

(weirtloo@poczta.onet.pl) 

 

♦ Przypominamy, Ŝe trwają juŜ przygotowania do Annual Congress 2007, który zorganizu-

je EGEA Kraków. Zachęcamy do włączenia się w przygotowania! Informacje u Łukasza 

Jankowskiego. 

 

♦ Z cyklu „polecamy”: www.rkn.uj.edu.pl. Naprawdę warto zajrzeć :-) 

 

♦ ZwycięŜczynią konkursu z numeru marcowego „Globusika” została Anita Berna-

tek. Prawidłowa odpowiedź brzmiała: Adam Mickiewicz. Gratulujemy !!! Nagrodę - wy-

brane ciastko w kawiarni „LOT Catering” - zwycięŜczyni spoŜyła w czerwcu br. Wybra-

nym ciastkiem była szarlotka.  

 

 

PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI  
 

To nas czeka… 

D O N O S Y 

Ze świata ludzi: niniejszym publicznie zawia-
damiamy, Ŝe nie-epizodyczna redakcja 
„Globusika” (Dominik i Agata) jest juŜ zajęta... 
Reklamacji nie uwzględnia się ;-) Wniosek z 
tego taki, Ŝe BARDZO PILNIE POSZUKU-
JEMY MŁODYCH, DYSPOZYCYJNYCH 
OSÓB BEZ NAŁOGÓW I ZOBOWIĄZAŃ 
RODZINNYCH, SŁOWEM: „ŚWIEśEJ 
KRWI” DO PRACY W „GLOBUSIKU” !!! 

Pluton przestał być planetą - zadecydowali astrono-
mowie podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynaro-
dowej Unii Astronomicznej w Pradze w sierpniu tego 
roku. PoniewaŜ wciąŜ się odkrywa ciała niebieskie po-
dobne do Plutona naukowcy stanęli przed wyborem 
zwiększania ilości planet lub zmniejszenia o jedną. 
Opracowano zatem taką definicje „planety” która nie 
obejmuję Plutona, który zaklasyfikował się do kategorii 
„planety karłowate” inaczej „obiekty plutonowe”. Kto 
zatem potrafi powiedzieć ile mamy teraz planet? 

Redakcja 
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Matusz Troll, Jacek Kozak 
 
 

Wspomnienie o prof. dr. hab. Wojciechu Widackim (1943-2006) 
 

Wojciech Widacki urodził się 21 sierpnia 1943 r. we Lwowie. W czasie studiów geograficznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim specjalizował się w geomorfologii, będąc uczniem prof. 
dr. hab. Mieczysława Klimaszewskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1966 r. za pracę pt. Współczesny 
rozwój geomorfologiczny parowu Doły. Od 1967 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Geografii 
UJ. W 1974 r. nadano mu stopień doktora za rozprawę pt. Mrozowe ruchy gruntu w południowej Pol-
sce, a w 1989 r. stopień doktora habilitowanego za pracę pt. System relacyjny środowiska przyrodni-
czego Beskidów na przykładzie zlewni potoku Jaszczurowa w Beskidzie Małym. Tytuł naukowy profe-
sora nauk o Ziemi otrzymał w 1998 r. 

W karierze naukowej Profesora Wojciecha Widackiego wyróŜnić moŜna dwa okresy. W pierwszym 
z nich Wojciech Widacki pracował w Zakładzie Geografii Fizycznej, prowadząc badania z zakresu 
geografii fizycznej i ekologii krajobrazu. Był on współtwórcą kierunku kompleksowego w IG UJ. 
W ramach geografii fizycznej kompleksowej rozwijał nurt teoretyczny zajmując się m. in. funkcjono-
waniem środowiska przyrodniczego (problem sterowania środowiskiem, równowagi w środowisku), 
relacjami człowiek–środowisko oraz granicami fizycznogeograficznymi (typy granic, klasyfikacja gra-
nic). Jego prace z tego zakresu znalazły trwałe miejsce w literaturze i są szeroko cytowane 
w podręcznikach geografii fizycznej i ekologii krajobrazu. 

W drugim okresie swojej pracy naukowej, po 
1990 r., poświęcił się systemom informacji 
geograficznej (GIS) i ich zastosowaniom 
w badaniach geograficznych. Próby wykorzy-
stania GIS w geografii polskiej na początku lat 
90. XX w. natrafiały na rozmaite bariery, 
przede wszystkim technologiczne, finansowe, 
a takŜe psychologiczne. Pomimo to, Wojciech 
Widacki doprowadził do powołania w 1993 r. 
Pracowni GIS, przemianowanej w 1998 r. na 
Zakład Systemów Informacji Geograficznej 
IG UJ. Od samego początku pełnił funkcję kie-
rownika tej jednostki. Dzięki jego kontaktom 
zagranicznym i staraniom o pozyskanie środ-
ków finansowych Unii Europejskiej w 1996 r. 
utworzono Laboratorium GIS w Instytucie 
Geografii UJ – pierwszą w Polsce uniwersytec-
ką pracownię komputerową systemów informa-
cji geograficznej. Studentom stworzono tym 
samym warunki do nauki dorównujące standar-
dom światowym. Wojciech Widacki jest rów-
nieŜ autorem skryptu akademickiego na temat 
GIS. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe był on 
twórcą nowej specjalności w geografii polskiej 
– systemów informacji geograficznej 
i niewątpliwie jednym z pierwszych – a moŜe 

wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie →     
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pierwszym z geografów polskich – którzy zrozumieli znaczenie GIS dla współczesnego rozwoju geo-
grafii. 

W ostatnich latach swojego Ŝycia Profesor Widacki najwięcej uwagi poświęcał metodom nauczania na 
odległość za pomocą internetu (e-learning). Dostrzegał on bowiem zalety zastosowania technik kompu-
terowych i internetu, nie tylko w samych badaniach geograficznych, ale równieŜ w szeroko rozumia-
nym nauczaniu. Dzięki jego wieloletnim wysiłkom Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
moŜe się szczycić pierwszymi w Uniwersytecie Jagiellońskim studiami prowadzonymi metodą nauki 
na odległość (studia podyplomowe UNIGIS), kształcącymi w zakresie systemów informacji geogra-
ficznej. Są to jednocześnie pierwsze w Polsce studia geograficzne tego typu, a takŜe jedne z pierwszych 
uniwersyteckich studiów międzynarodowych, dających dyplom uczelni zagranicznej (tytuł Master of 
Science Uniwersytetu Parisa Lodrona w Salzburgu). Zastosowaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych w nauczaniu na odległość poświęcony jest ostatni z artykułów Profesora, ukończony 
na krótko przed śmiercią. 

Profesor Widacki przywiązywał duŜą wagę do jakości kształcenia studentów geografii. Reprezentował 
geografię będąc członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, brał równieŜ udział 
w opracowaniu nowych standardów kształcenia dla tego kierunku. Był teŜ współautorem kilku progra-
mów nauczania geografii w UJ, przede wszystkim w zakresie specjalizacji z geografii fizycznej kom-
pleksowej oraz systemów informacji geograficznej. Pod kierunkiem Profesora Widackiego swoje prace 
magisterskie napisało 35 studentów. AŜ siedmioro z nich zostało nagrodzonych na ogólnopolskich kon-
kursach Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Profesor 
Widacki wypromował równieŜ dwóch doktorów. 

Warto wspomnieć, Ŝe Wojciech Widacki naleŜał równieŜ do wąskiego grona geografów interesujących 
się metodologią geografii fizycznej. Przez wiele lat prowadził wykład z tego przedmiotu, a kiedy stan 
zdrowia nie pozwalał mu juŜ na prowadzenie zajęć, skupił się na przygotowaniu podręcznika 
z metodologii geografii, którego niestety nie zdąŜył ukończyć. 

Wojciech Widacki od pierwszego roku studiów geograficznych, aktywnie działał w Kole Geografów 
UJ, a jako pracownik IG UJ był opiekunem obozów naukowych, organizatorem seminariów 
i ogólnopolskich zjazdów Kół Geografów, w tym jubileuszowych obchodów 100-lecia Koła Geogra-
fów UJ. Był równieŜ przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych 
Geografów (1971-73) i współredaktorem wielu wydawnictw. Organizował i pełnił funkcję opiekuna 
naukowego 5-miesięcznej wyprawy Koła Geografów UJ do Australii. 

Wojciech Widacki był członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, 
m. in.: Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Komisji Geoinformatyki PAU w Krakowie, Komisji 
Nauk Geograficznych PAN w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a takŜe Komitetu 
Technicznego ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

W Jego osobie geografia polska straciła wielkiego uczonego, dalekowzrocznego i o wielkiej wyobraź-
ni, natomiast społeczność IGiGP UJ – wspaniałego kolegę, nauczyciela, wychowawcę i przyjaciela stu-
dentów, człowieka bez reszty oddanego pracy naukowej i dydaktycznej. 

wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie → wspomnienie →     

Od Redakcji: raz jeszcze serdecznie dziękujemy Autorom, dr Mateuszowi Trollowi i dr Jackowi Kozakowi z Zakładu 
Systemów Informacji Geograficznej za przygotowanie i dostarczenie niniejszego artykułu mimo napiętych terminów.  
Dziękujemy takŜe p. dr hab. Krystynie German za korektę merytoryczną tekstu oraz mgr Bartoszowi Załuskiemu za 
nadesłanie zamieszczonej w artykule fotografii Profesora.   
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Agata Warchalska 
 
 

„Taką przyjaźń trzeba pielęgnować”  
czyli o roli „Globusika” w Ŝyciu Koła Geografów 

 
 
 Szanowni Czytelnicy! Na kilkadziesiąt godzin przed Walnym Zebraniem Koła Geografów odda-
jemy Wam do rąk ten oto zapisany skrawek papieru. […] traktujemy go jako egzemplarz pilotaŜowy do 
rodzącego się w naszych umysłach instytutowego periodyku. Byłby on trybuną tych studentów naszego 
instytutu (da Bóg, Ŝe i pracowników), którzy mieliby coś ciekawego do przekazania Nam wszystkim. 
 Tak brzmiały pierwsze słowa artykułu wstępnego pierwszego numeru czasopisma „Globusik”, 
periodyku Koła Geografów UJ, wydrukowane niemal osiemnaście lat temu (w grudniu 1988 r.). 
Pierwszy „Globusik” (jak wspomniano w zacytowanym fragmencie) ukazał się tuŜ przed corocznym 
walnym zebraniem członków Koła, był zaledwie czterostronicowy (w dodatku w formacie A5) 
i w całości poświęcony sprawom nadchodzącego walnego. 

 O pierwszej redakcji kołowego pisma wie-
my niewiele; niemal pewne jest jednak, Ŝe nie 
spodziewała się ona, iŜ po osiemnastu latach, 
w przeciągu których nieraz wydawało się juŜ, Ŝe 
„Globusik” odchodzi w zapomnienie, 
„nieregularnik” będzie wciąŜ z zapałem przygo-
towywany i zainteresowaniem czytany przez ko-
lejne roczniki krakowskich geografów. 
  Choć osiemnaście lat „Globusika” wobec 
stu dwudziestu pięciu latach KGUJ wygląda bar-
dzo skromnie, przy tak wyjątkowej okazji, jaką 
jest świętowanie dzisiejszego jubileuszu, zapra-
szam do pochylenia się nad udziałem kołowego 
„nieregularnika” w kształtowaniu Ŝycia KGUJ. 
Artykuł niniejszy jest rodzajem uzupełnienia po-

święconego „Globusikowi” rodziału w jubileuszowej publikacji „Sprawozdanie i historia działalności 
Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006”, który ze względu na ogranicze-
nia objętościowe i wymogi artykułu formalnego musiał zostać w wielu miejscach ograniczony. 
  
Z całą pewnością powstanie „Globusika” nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z transformacją ustro-
jowo-gospodarczą. Klimat przełomu lat 80. i 90., a zwłaszcza przywrócenie wolności słowa, 
w mediach musiał sprzyjać dziennikarskim inicjatywom mimo duŜo trudniejszych niŜ obecnie tech-
nicznych moŜliwości wydawania czasopisma. Jeśli w latach tych wydawano po kilkanaście numerów 
rocznie, i to w nakładzie dochodzącym do 170 egzemplarzy (co prawda nakład ten był bardzo zmienny 
ze względu na problemy z zaopatrzeniem w papier), to potrzeba dyskusji o sprawach kołowych i insty-
tutowych, a takŜe dzielenia się z innymi opowieściami podróŜniczymi musiała być naprawdę duŜa. 
Bez wątpienia waŜna była takŜe rola „Globusika” jako płaszczyzny kontaktu wykładowców 
i studentów; jak potwierdzają relacje, pracownicy Instytutu zawsze z Ŝyczliwością przyjmowali 
„Globusika”, który wprowadzał ich w studenckie Ŝycie młodych geografów, sami takŜe pozwalali od 
czasu do czasu poznać się młodzieŜy od nieformalnej strony udzielając wywiadów. W rubryce 
„W jaskini lwa” reaktywowanego później (i wciąŜ kontynuowanego) jako „Wszyscy ich znamy, wszy-
scy kochamy…” studenci mogli przeczytać o słuŜbie prof. dr hab. Zdzisława Czeppe w brytyjskim lot-
nictwie w czasie wojny, humanistycznych zainteresowaniach dr hab. Krystyny German, artystycznej 

globusik → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankieta → ankie-
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przeszłości prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego (i jego egzaminie komisyjnym z geomorfologii). 
Stąd takŜe wiadomo, Ŝe prof. dr hab. Bronisław Kortus uwielbiał jazdę na nartach, 
a prof. dr hab. Bolesław Domański za swoje największe osiągnięcie uwaŜa Ŝonę (poznaną w Kole 
Geografów). 
 Pisząc o „Globusiku” trzeba oczywiście rozwinąć ludzi zaangaŜowanych w to przedsięwzięcie. 
Niestety, zajmujący się historią kołowego pisma napotykają tu podstawowy problem: większość ze-
społów redakcyjnych, nawet tych „solidnych” w swojej działalności dziennikarskiej i skrupulatnych 
w numerowaniu kolejnych „Globusików” zaniedbywało podstawową dla takich statystyk sprawę, jaką 
jest stopka redakcyjna. Przyczyny tego mogły być róŜne – dość luźna forma „Globusika”, spontanicz-
na praca redakcji... Grono czytelników było na tyle małe, Ŝe w danym momencie wszyscy zaintereso-
wani wiedzieli, „kto macza w tym palce”, zaś przyszłymi badaczami „Globusikowych” dziejów naj-
wyraźniej nie przejmowano się. MoŜna by oczywiście wykorzystać podpisy pod kolejnymi artykuła-
mi, jednak osoby publikujące w „Globusiku” nie musiały koniecznie naleŜeć do redakcji. Zresztą pod 
tekstami często widnieją tylko pseudonimy lub tylko imiona autorów. Pozostały więc jedynie stopki 
redakcyjne, z których wiele brzmiało jak ta z nr 1 (3)/1989: 
GLOBUSIK – pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje zespół 
w nieograniczonym składzie. Honorarium autorskiego nikt nie pobiera. Ukazuje się jak Bóg da (i za-
łatwią papier). […] Adres reprezentacyjny redakcji: KG UJ, Instytut Geografii UJ, ul. Grodzka 64, 
kodu nikt z redakcji nie umie podać. Adres roboczy: DS. „Stary śaczek” p. 384 tudzieŜ inne pokoje 
zamieszkiwane przez geografów. Powielane w IG UJ. Nakład 150 egz. Koszt jednego egzemplarza: 
10, 20, 30, 100 zł (niepotrzebne skreślić). Skutki moralne na razie trudne do przewidzenia. Redakcja 
absolutnie za nic nie odpowiada, niczego nie zwraca […]. 
 Nazwiska tych osób, które udało się zebrać, znajdują się w jubileuszowej publikacji, nie będę 
więc ich tutaj powtarzać. Dość powiedzieć, Ŝe na duŜy szacunek zasługuje samozaparcie wszystkich 
„wczesnych” redakcji, pracujących bez takich udogodnień jak skaner czy programy do edycji tekstu, 
a takŜe wszystkich osób, które po okresach „upadku” „Globusika” na nowo przywracały go Ŝyciu. 
 Do końca 2005 r. „Globusik” to 718 stron w 75 numerach. To zespoły redakcyjne, w których spotkali 
się ludzie obdarzeni róŜnymi talentami (niestety takŜe róŜną skrupulatnością). To waŜne dyskusje (np. 
nad programem studiów, nad działaniem zarządu i strukturą Koła), rodzaj okna na szeroki świat 
(poprzez artykuły podróŜnicze, wiadomości z EGEA), relacje z badań, zjazdów i wycieczek. To płasz-

czyzna, poprzez którą pracownicy i studenci In-
stytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej mo-
gą lepiej się poznać, czegoś o sobie dowiedzieć. 
To takŜe mnóstwo humoru, który pomaga nieraz 
znieść szarość powszedniego dnia. 
 Wybiegając w przyszłość - „Globusik” sta-
ra się obecnie kontynuować pozytywne zmiany, 
które zaszły od roku 2002 (czyli ostatniej 
„reaktywacji”), wciąŜ jednak boryka się 
z powracającym problemem braku chętnych do 
pracy w redakcji. W chwili, gdy Koło Geogra-
fów dysponuje trzema komputerami z odpowied-
nim oprogramowaniem, a takŜe nieograniczo-
nym, darmowym dostępem do ksera i papieru, 
zaczyna brakować tego, co najwaŜniejsze: ludzi. 

  
„Globusik” moŜe wychodzić w większym nakładzie i w wersji angielskiej, a za pośrednictwem 
kontaktów nawiązanych przez Koło w ramach EGEA – trafić do rąk takŜe zagranicznych stu-
dentów. MoŜe w 2008 r. obchodzić dwudziestolecie istnienia – albo podupaść i latami czekać na 
kolejną „reaktywację”... 
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Jest 30 sierpnia godzina 23:00 czasu polskiego, Kraków... tak zaczyna się wyprawa nauko-

wa członków Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w stronę Uralu Polarnego. Jesteśmy 
juŜ prawie wszyscy – jedynie Łukasz Uzarowicz dołączy do nas w Kielcach. KaŜdy okiem pełnym 
nie do końca uświadomionego współczucia obdarza wzrokiem wielkie plecaki. Pewnie nieraz po-
czujemy ich cięŜar. Stoimy w ciemności niedaleko Barbakanu. Na 1:03 dnia następnego mamy 
odjazd w stronę Terespola.  

Podczas przemierzenia Polski towarzyszą nam znajomi z geografii jadący w stronę ośnieŜonych 
szczytów Pamiru. Po przekroczeniu granicy Brześciu Litewskim Ŝegnamy się z nimi. My udajemy się 
do Moskwy pociągiem, naszym kolegom pozostaje poczekać jeszcze kilka godzin. Przejazd rosyjską 
koleją to dla niektórych z nas pierwsze spotkanie, dla innych to juŜ zwykła rzeczywistość. Wybraliśmy 
klasę ekonomiczną (czyt. najtańszą) popularnie nazywaną „plackarta”. Jest to wagon, w którym nie 
występują przedziały. Zamiast tego  przez całą długość występują boczne nisze w których znajdują się 
miejsca do siedzenia i spania. Po jednej ze stron znajdują się cztery miejsca do spania (po dwa na górze 
i na dole), po drugiej natomiast dwa. Górne miejsca z lekka przypominają prycze więzienne, natomiast 
pod dolnymi miejscami moŜna schować swoje rzeczy w czymś przypominającym trumnę. Model ta-
kich pociągów nie zmienia się praktycznie w ogóle na obszarze całej Rosji i państw byłego ZSSR. Po-
dobne pociągi spotkaliśmy na Ukrainie i Białorusi. Początkowo pędzimy przez terytorium republiki 
Białorusi, następnie niepostrzeŜenie wjeŜdŜamy do Federacji Rosyjskiej. Granica między tymi pań-
stwami nie istnieje z powodu ZBiR'u (Związek Białorusi i Rosji), jednak pewne róŜnice są zauwaŜalne. 
Białoruś jest zewnętrznie „estetyczna” oraz wygląda bardziej europejsko, ale funkcjonalnie wydaje się 
na niŜszym poziomie niŜ Rosja. Natomiast Rosja, będąc mniej estetyczną i nowoczesną – funkcjonuje 
lepiej. DojeŜdŜamy do Moskwy na dworzec Białoruski (jeden z siedmiu, jakie są zlokalizowne 
w stolicy – z kaŜdego z nich ciągną się linie kolejowe w róŜne części Federacji). Nocleg w stolicy ma-
my zapewniony dzięki uprzejmości ks. Stefana, którego Łukasz Stachnik poznał podczas kongresu 

Ural Polarny,  
wyprawa na pogranicze Europy i Azji 
  

Łukasz Stachnik 
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geograficznego w lutym b.r. W godzinach popołudniowych tego samego dnia ruszamy w miasto. Od-
wiedzamy turystyczne standardy takie jak Plac Czerwony, Cerkiew Wasyla Błogosławionego, podzi-
wiamy Kreml, Arbat – największe targowisko z pamiątkami w Moskwie, cerkiew Chrystusa Zbawicie-
la. Podczas zwiedzania bardzo pomocny jest nam Misha, student moskiewskiego uniwersytetu oraz 
prezes moskiewskiej jednostki Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Geografów EGEA. W jednym 
z punktów przechadzki zatrzymujemy się przed ogromnym gmachem, w którym mieścił się rosyjski 
odpowiednik polskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Misha opowiadał, Ŝe etaty przeszło 90% 
osób które pracują w tym kilkunastopiętrowym budynku nie mają sensu i polegają na wykonywaniu 
bezsensownej biurokratycznej pracy. Pracownicy maja korzystne warunki dlatego, Ŝe pracują zaledwie 
20 lat po czym otrzymują wysokie emerytury. Dnia następnego nasza wyprawę z powodu spraw ro-
dzinnych opuszcza Tomek. Zostaje nas ośmioro. Na szczęście w Rosji moŜna oddawać niewykorzysta-
ne bilety i odzyskać za to część pieniędzy. Oddajemy bilety Tomka, co prawda ze stratą około 200 ru-
bli (30zł) na bilecie (wysokość prowizji od zwrotu biletu jest uzaleŜniona od jego ceny). Przy dostaniu 
się na dworzec Jarosławski skąd miał być odjazd do Workuty mieliśmy mały wypadek. Ale na sam po-
ciąg 7-8 min przed odjazdem udało nam się zdąŜyć.  

Przed nami otworzyła się perspektywa ponaddwudniowej przejaŜdŜki rosyjską koleją. Przy oka-
zji smakowaliśmy dosłownie i w przenośni jej całego kolorytu. Na pierwszej dłuŜszej przerwie - pierw-
sze spotkanie z „babuszkami”. Starsze panie chodzące wzdłuŜ peronu i sprzedające rosyjskie przysma-
ki tj. pieroŜki, kartoszki, naleśniki, ryby czy czeburieki. PieroŜki – to jest ciasto naleśnikowe z róŜnym 
nadzieniem - jedne, bardziej obiadowe, były nadziewane kapustą, mielonym mięsem, ziemniakami; 
natomiast inne, bardziej deserowe - musem z jabłek, brusznicą, borówkami. Generalnie niedrogie, 10-
15 rubli za pieroŜka (za około 20-30 rubli moŜna było się nasycić). Przy wyjściu z wagonu otaczały do 
nas róŜne zapachy – aŜ trudno było się oprzeć. W wagonach rosyjskich wybranej przez nas klasy (na 
końcu) znajdują się samowary. W kaŜdej chwili dnia i nocy temperatura wody jest wystarczająca do 
zrobienia herbaty, popularnego „chińczyka” (pospolite określenia zupki chińskiej) czy „gorącego kub-
ka”. Właśnie samowar to kolejny charakterystyczny przedmiot dla Rosji. Jeśli chodzi o Rosjan - zacho-
wywali się bardzo spokojnie i zdaje się, Ŝe w całym wagonie to nasza ekipa była najgłośniej. Piszę to, 
Ŝeby rzucić pewien cień na popularne w Internecie relacje opowiadające o wielkiej skali pijaństwa 
w pociągach w tej części świata. Nie jest to do końca prawdą. PodróŜni są bardzo kulturalni i picie al-
koholu kończy się co najwyŜej na piwie. Dla Rosjan najwaŜniejsza jest rozmowa i poznanie towarzy-
sza podróŜy. Popularne są głębokie zwierzenia czy opowiadanie historii swojego Ŝycia czynione przez 
przygodnie spotkanych pasaŜerów. Przykładowo, po niespełna dziesięciominutowej rozmowie 
z niejakim Saszą (polski odpowiednik: Aleksander) dowiedziałem się Ŝe słuŜył w Afgnistanie, był kie-
rowcą cięŜarówki. Opowiadał o strachu, o wyborach na granicy Ŝycia i śmieci. Obecnie jest ustatkowa-
ny, załoŜył rodzinę i mieszka w Wołogdzie. Inna osoba – lekkoatletka - opowiadała o mistrzostwach 
w Polsce, w których brała udział oraz o tym, Ŝe mieszka w Workucie. Ciekawym wydaje się fakt, Ŝe 
wielu Rosjan, jakich poznaliśmy bywało w Polsce lub posiada tam rodziny. Nie powinno to dziwić – 

historia Polaków na obszarze Federacji radzieckich byłych 
republik radzieckich rozpoczyna się od zesłań w XVI  w. za 
Stefana Batorego.  
Rosyjskie piwa są niemal przeznaczone do podróŜowania – 
duŜe plastikowe butelki o pojemności sięgającej 2,5l, są 
one jasne o małej zawartości alkoholu (około 4,5-5%) 
a takŜe nie posiadają sztucznych dodatków. I moŜe najwaŜ-
niejszy plus: są bardzo tanie - butelka 2,5l kosztowała nas 
65 rubli (8,5zł).  
„Workuta priwestwujet Was” – taki napis powitał nas na 
dworcu w Workucie. Po złoŜeniu plecaków w poczekalni 
część z nas (Łukasz S., Michał i Kasia) poszła szukać 
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„wiezdiechoda” (połączenie gąsienicowego podwozia z czołgu z metalową konstrukcją słuŜącą jako 
nadwozie). Jest to praktycznie jedyny sposób przemieszczania się w podmokłej tundrze. W związku 
naukowym celem naszego wyjazdu chcieliśmy oszczędzić jak najwięcej czasu na dojście do lodowca 
Obruczewa, dlatego istotne było wynajęcie takiego pojazdu. Po spędzeniu kilku godzin na poszukiwa-
niach niczego nie udało się zorganizować. „Wszystkie wiezdiechody poszły w stronę Kary” – słyszeli-
śmy odpowiedź. Chodziło oczywiście o rzekę wpadającą do morza karskiego, popularny cel wizyt tu-
rystycznych. Co do kosztów, oscylowały w granicach 10-20 tys. rubli za 12h podróŜy. Jak dla nas, były 
zaporowe. W końcu wróciliśmy na dworzec. Tutaj kolejne zaskoczenie. Tamtejsi policjanci pilnujący 
dworca, niemalŜe dbali o nas. Ilekroć ktoś z autochtonów próbował z nami rozmawiać, funkcjonariusz 
podchodził i kazał mu odejść. Co więcej? Nie sprawdzono naszych paszportu, pozostając jedynie przy 
zapytaniu skąd jesteśmy i dokąd jedziemy. O samej Workucie naleŜy wspomnieć ze względu na łagry, 
które znajdowały się w tym mieście. Powstały one około 1928r., a początek ich powstania jest związa-
ny z jednej strony z bogatymi złoŜami węgla kamiennego wieku permskiego (około 250mln lat temu) 
w ObniŜeniu Peczorskim a z drugiej z ludobójczą polityką Józefa Stalina. Węgiel wydobywano 
i wydobywa się do tej w kopalniach głębinowych (po rosyjsku „szachtach”) rozłoŜonych na kształt 
pierścienia wokół Workuty. Całość pracy naukowej w instytutach geologicznych skupia się na odkry-
waniu węgla. W latach „świetności” w mieście mieszkało 300tys. ludzi. Ilość istnień ludzkich, jaką po-
chłonęło to miejsce, sięga 2mln. Całkowita liczba ofiar, którą pochłonęły stalinowskie obozy zagłady 
rozmieszczone w byłym ZSSR znacznie przekracza hitlerowskie odpowiedniki z II wojny światowej. 

Siedzieliśmy i czekaliśmy na godzinę 21, kiedy to miał przyjechać wagon z Labytnangi, 
w którym spędziliśmy nocleg. Koszt 90 rubli. W dniu następnym udaliśmy się koleją w stronę stacji 
„Polarny Ural 110km” znajdującego się na trasie Workuta - Labytnangi. PodróŜ na odcinku 170km 
trwała 7h. Obrazowo to przedstawiając jadąc na rowerze moŜna w takim czasie pokonać taką odle-
głość. Przyczyną takiego tempa były bardzo długie postoje dochodzące do 2h, jak na przykład było 
w stacji Siejda. A propos rowerów, spotkaliśmy ekipę czeską która jechała w stronę tej samej stacji. 
Dalszą podróŜ chcieli pokonać uŜywając bicyklów.  

Wracając do naszej podróŜy. 
Stacja „Polarny Ural 110 km”. Korekta 
mapy, na której stacja, gdzie wysiedli-
śmy jest prawdopodobnie zafałszowana 
na „Polarny Ural 106km”. Stamtąd po 
negocjacjach z lokalnym kierowcom 
udało nam się zdobyć transport przez 
35km odcinek drogi. Droga – był to 
nasyp o wysokości 2-3m, który na po-
wierzchni pokryty był utwardzonym 
szutrem. Co jakiś czas pojawiały się 
głębokie kilkumetrowe wcięcia – efekt 
fluwiogenicznej erozyjnej deformacji 
stoków w klimacie peryglacjalnym 
(Ŝart), które nasz kierowca z wprawą 
pokonywał. Całą ekipę podzieliliśmy 
na osoby jadące “na pace” oraz 
w szoferce. Po odczuciu nierówności 
syberyjskich dróg, w końcu dojeŜdŜamy nad brzeg Bolszej Pajpudyny skąd rozpoczyna się piesza część 
naszej podróŜy. WraŜenie, do którego przyzwyczajał nas widok z okna pociągu urzeczywistnił się – 
idziemy tundrą. Drzewa, za wyjątkiem kilku skupionych biogrup, nie występują. Zastąpione są przez 
niskie krzewiaste zarośla brzozy Betula nana, wierzby oraz porastających miejsca szczególnie podmo-
kłe wełnianków. Przeciętna wysokość nie przekracza wysokości kolan. Niska roślinność sprawia, Ŝe 
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odległość wydaje się mniejsza niŜ jest 
w rzeczywistości. Początkowo podczas marszu 
nie zauwaŜamy róŜnic w zbiorowiskach roślin-
nych, a szczegółnie ich preferencji na ilość wody. 
Wraz z pokonywanymi kilometrami potrafimy 
wybierać drogę która jest stosunkowo mało pod-
mokła. O miejscach względnie suchych świadczą 
głównie zbiorowiska Betula nana, wrzosowiska 
oraz kępy turzyc. Natomiast szerokim łukiem 
omijamy zielone pola nabijane białymi plamami 
wełnianków oraz jasnozielone zbiorowiska wierz-
by lapońskiej. Taka jest teoria, ale w praktyce 
trudniej z jej realizacją. Cały obszar, po którym 
się poruszamy, znajduje się na obszarze wielolet-
niej zmarzliny, czyli przemroŜonego 
w przeszłości gruntu, który w wyniku dodatniej 
temperatury ulega wytapianiu. Jest to przyczyną 
występowania duŜej liczby zabagnień 
i podmokłości. Szczególnie ciekawe są miejsca 
stromo nachylone, w których występuję stojąca 
woda. Cały czas przemieszczamy się drogą wy-
tyczoną przez zastępy wiezdiechodów – spuści-
zną po latach eksploracji i zdobywania Syberii. 
Tundra nie zabliźnia swoich ran tak szybko 
i ślady zostają przez dziesiątki lat czy setki lat. 
Wielokrotnie podczas naszej podróŜy widzieli-
smy wzgórza pocięte jasnozielonymi wstęgami. 
Do trudów podróŜy naleŜy włączyć wszystkie 
kąsające insekty. Były to nieodłączne towarzy-
sze naszej podróŜy – komary oraz meszki. Na 
szczęście temperatury stawały się niŜsze co zmniejszało mityczne ilości tych owadów – tak popularne 
dla relacji podróŜniczych. W drodze dojściowej opieraliśmy się kolejno na rzekach: Bolszej Pajpydu-
nie, Usie oraz Izjaszor. Podczas większości czasu pieszego odcinka znajdowaliśmy się w dorzeczu Obu 
(najdłuŜszej rzece Syberii oraz drugiej co długości rzece Azji) a jedynie krótki kawałek jaki okonywali-
śmy wzdłuŜ Usy znajdował się w granicach topograficznych Europy. Doliny posiadały szerokie 
i płaskie dna porośnietę przez rośliny bagienne. Sposobem na ich pokonanie było obejście po stromych 
stokach. Drugie spostrzeŜenie to wysokie deniwelacje – róŜnice pomiędzy wysokością, po której się 
poruszamy, a szczytami gór sięgają do 1000m. Z kaŜdym dniem marszu góry zmieniały swój charakter 
– w pierwszy dzień były to wapienne, łagodne i trawiaste wzgórza WyŜyny Krakowsko-
Częstochowskiej, dwa następne to niemalŜe łąki alpejskie Tatr Zachodnich, dojście oraz obóz to góry 
typowo alpejskie z widocznymi formami polodowcowymi. Punktem orientacyjnym staje się zakrecają-
cyku wschodowi fragment jeziora Chadata-Jegar-Lor, skąd ruszamy w kierunku wschodnim w stronę 
miejsca obozowania. Rozpoczyna się dziesięciodniowy czas badań okolicznych dolin. Dnia następnego 
po przybyciu ruszamy na wstępny rekonensans. W obozie zostają Łukasz Uzarowicz i Kasia Bajor. Lo-
dowiec Obrucheva swoją nazwę wziął od słynnego rosyjskiego badacza. W latach 1958-1981 
w pobliŜu lodowca znajdowały dwie radzieckie stacje badawcze, czego wyrazem jest wielki smietnik 
jaki tworzą beczki, porozbijane deski i powyginane kawałki metalu. Przedmiotem badań był bilans ma-
sy lodowca – czy lodowiec powiększa swoją objętość, czy zmniejsza. Po pokonaniu pierwszej moreny, 
na której znajdowaly się ruiny pierwszej stacji przed naszymi oczami pojawia się koliste jezioro 
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o jasnoniebieskiej wodzie, tuŜ ponad nim ostatni pas moren z ruinami drugiej stacji. Sięgając wzrokiem 
wyŜej trafimy na lodową biel poprzecinaną poprzecznymi szczelinami. NajwyŜej ukazują się spod 
skrawków chmur ostre granie zamykające lodowiec. Idziemy dalej na pole firmowe okrąŜając Obru-
cheva z dwóch stron. Przy drode dojściowej wielokrotnie spotykamy się ze szczelinami lodowcowymi. 
Sami natomiast przemieszczamy się po gruzie skalnym spoczywającym na lodzie lodowcowym. Cieka-
wym jest fakt, Ŝe lód lodowcowy (ostatnie stadium ewolucji śniegu) jest koloru niebieskiego, 
w odróznieniu od lodu firnowego, który jest biały. Na tym nie koniec ciekawostek – śniego posiada 
kolor czerownawy natomiast na polu firmowym dochodzi nawet do zielonego. Wynika to z obecności 
glonów kriofilnych – organizmów jednokomórkowych Ŝyjących na w lodzie mimo niskiej temperatury. 
Będąc na górze czujemy się niezbyt bezpiecznie z powodu rzek spływających po powierzchni lodu. 
Dodatkowo wszechobecny odgłos płynącej wody i szum powietrza rozcinanego przez brzytwy skał nie 
nastraja optymistycznie. Dochodzi do nas ogólne odczucie wielkości i majestacie gór. Z powodu póź-
nej pory wracamy w stronę obozu. Nastepne dni są podobne jeden do drugiego. Rano pobudka, potem 
śniadanie, wyjście na lodowiec, 1 seria pomiarów, drugie śniadanie (baton i pół czekolady), 2 seria po-
miarów, powrót do bazy i obiadokolacja. Monotonia ta przerywana jest czasem przez wyjście do in-
nych dolin bocznych. Podobną kolei codziennych obowiązków badawczych ma nasz meterolog – 
mgr Piotrek Wałach. Do obozowiska zazwyczaj dochodzę na około 16-17, choć zdarzają się sytuacje, 
w których jestem później. Następny zwyczaj który staramy(ci wszyscy, którzy chodzą na Lodowiec 
obrucheva) się kultywować to zabieranie drewna. Z racji znacznego deficytu tego typu paliwa, kaŜdy 
odwiedzający lodowiec miał niepisany obowiązek zabrać kilka desek. Dlatego teŜ po 2-3 dniach na lo-
dowiec chodzili tylko Łukasz S. i Piotrek z racji powmiarów. Na ich uŜycie zapasów drewna nie przy-
chodzi nam długo czekać – Piotrek oraz Michał posiadają wędki i parę dni po przyjściu łapią 
w “Chadacie” 11 rybek (prawdopodobnie lipieni). Efektem połowu jest uczta, i ogólna radość, kwito-
wana radosnymi tańcami. Nad obozowiskiem grupy Polaków w zapomnianej tundrze Uralu Polarnego 
pozostawionych na łaskę i niełaskę uniósł się dym. Czas przedstawić naszą mała ekipę (według kolej-
ności alfabetycznej)… Kasia Bajor – geologia oraz smarowanie stóp, Magda Bregin – tworzenie zielni-
ka, Michał Łyp – geomorfologia, Dominik Płoskonka – gleboznawstwo, Łukasz Stachnik – hydrologia, 
mgr Piotr Wałach – meteorologia, mgr Dominika Wrońska – geomorfologia, mgr Łukasz Uzarowicz – 
geologia oraz gleboznawstwo. W czasie naszego pobytu kaŜdy z uczestników zajmował się swoimi ba-
daniami. Podczas prowadzenia prac terenowych pogoda była wyjątkowo zmienna. Na osoby przebywa-
jące w pobliŜu lodowca niemalŜe kaŜdego dnia padał deszcz. Słońce rzadko kiedy zaglądało ku scho-
wanemu Obruchevowi. Podczas naszego pobytu na miejscu kilkakrotnie spotkalismy wędrujących Ro-
sjan. Większość turystów praktykowała spływy po rzekach połączone z wędkarstwem zwane przez 
nich “rybaczeniem”. Podczas takich wyjazdów uŜywali połączonych metalowymi Ŝerdziami kajaków 
tzw. katamaranów. Z powodów niskich stanów wody Rosjanie mieli problemy z przeprawianiem się, 
często więc byli zmuszeni przenosić bajdaraki (kajaki). Generalnie taki sposób podróŜowania jest typo-
wy dla pomokłej i trudnodostępnej tundry. W sumie w ciągu całego etapu górskiego spotkaliśmy kilku-
nastu Rosjan. Po dziesięciu dniach spędzonych w obozie udaliśmy się w drogę powrotną. W dzień wyj-
ścia niebieskie i bezchmurne niebo pobłogosławiło nasz powrót. Droga powrotna trwała 3 dni czyli tyle 
samo, co podczas dojścia. Wkraczając w dolinę Bolszej Pajpudyny szliśmy droga zwaną przez nas 
“Pajpudyna Highway”. Był to intensywanie wyjeŜdŜony przez wiezdiechody fragment zbiorowiska 
z dominującym Betula nana. Dzieki obfitym połowom w ostatni dzień drogi powrotnej nasza dieta ule-
gła istotnemu wzbogaceniu w ryby. Tym razem korzystając z jednej wędki udało nam się złowić około 
czterdziestu rybek. Największy szacunek naleŜy się Piotrkowi, który złowił ich znakomitą większość. 
Dzień po dojściu do szutrowej drogi przypisało nam szczęście i spotkalismy kierowcę-hanta który pod-
wiózł nas w drodze dojściowej. Mimo tego, Ŝe nie mieliśmy juŜ pieniędzy ten serdeczny człowiek za-
brał nas kilkanaście kilometrów do miejsca gdzie Bolszaja Pajpudyna wpada do Malej Pajpudyny. Do 
stacji “Polarny Ural 110km” zostało nam niewiele ponad 4km. Na pobyt w tym miejscu mielismy jesz-
cze 1,5 dnia. Na następny dzień planowana wycieczka w góry została odwołana z powodu złych  
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warunków atmosferycznych. Dlatego teŜ, Łukasz S. z Piotrkiem udali się do stacji w celu potwierdze-
nia czasu odjazdu oraz po zakup chleba. Po powrocie okazało się, Ŝe dostali 3 bochenki chleba, paczkę 
ciastek oraz sami zjedli obiad, w skład którego wchodziła kasza, ogórki konserwowe, sałatka z papryki 
oraz mięso – niesamowity rarytas po ponad dwutygodniowym objadaniu się kaszą i musli.  

Powrót w stronę Workuty spędziliśmy na delektowaniu się zadziwiającym gorącem jakie pano-
wało w wagonie. Niektórzy z utęsknieniem wyczekiwali chwili, w której będą mogli zjeść pieroŜki. 
Niecałą godzinę od Workuty przysiadło się do nas kilku Rosjan. Byli to turyści z Sankt Petersburga, 
a jeden z nich odwiedzał swojego brata który, mieszkał w Workucie. TuŜ przed zatrzymaniem pociągu 
zapropnowali nam nocleg w ich mieszkaniu. Z propozycji skorzystali Łukasz Stachnik i Michał, reszta 
skorzystała z wypróbowanego noclegu w wagonie za 90rubli. Okazało się, Ŝe kwatera naleŜała do na-
czelnika stacji kolejowej w Workucie, który zajmował się zabiezpieczeniem Ŝelaznej drogi w pobliŜu 
miasta. Pracuje on cały rok. W lecie zajmuje się głownie wykolejeniami pociągów, natomiast zimą od-
śnieŜa tory. Pokazywał zdjęcia, na których wysokość śniegu sięga do okien maszynisty (ponad trzy me-
try). Pokazywał nam swoje zdjęcia z wyjazdów myśliwskich, które odbywał latem i zimą. Rozmowy 
skończyły się około północy po czym poszliśmy spać. Na następny dzień dotarli do reszty grupy na 
dworzec. “Poznaliśmy ciekawych ludzi, pojedliśmy i popiliśmy – Ŝałujcie, Ŝe was nie było” – skomen-
towali. Resztę dnia spędziliśmy na oglądaniu miasta. Odwiedziliśmy Instytut Geofizyki, gdzie otrzy-
maliśmy materiały z konferencji nt. Arktyki oraz mapę okolic. O 17:10 czasu moskiewskiego ruszyli-
śmy w stronę stolicy. Dalszy powrót przebiegał kolejno przez Kijów, Lwów i w Szegini przekroczyli-
śmy granicę polsko-ukraińską. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTYCZNE RADY: 
♦ registracja w Rosji jest róŜnie przestrzegana np. w Archangielsku powiedzia-

no nam, Ŝe jest to przestarzały przepis, Czesi w Wortkucie zakupili registrację 
10 rubli za dzień. Chcąc uniknąć sprawdzania registracji wrcaliśmy przez 
Ukrainę 

♦ ceny pociągów 
♦ jest bezpośrednie połączenie Moskwa-Labytnangi. 
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Marta Gawlik 
BłaŜej Zamojski 
 

Zapomniany zakątek Europy 
Relacja z wyprawy do Mołdawii, zorganizowanej we wrześniu 2006 roku przez KGUJ 
 
JuŜ tylko kilka dni dzieliło nas od wyjazdu. Przygotowania wchodziły w ostateczną fazę, coraz bar-

dziej czuło się atmosferę przygody. Tysiące myśli przebiegało nam przez głowę... jak będzie, jak długo 
pojedziemy, co tam zobaczymy, jak się dogadamy z miejscową ludnością.  

Mołdawia kojarzyła nam się z... no właśnie, z czym? W sumie to nie wiedzieliśmy o tym kraju pra-
wie nic. Stolica to Kiszyniów, była republika radziecka, nie ma dostępu do morza, chociaŜ interpretacja 
niektórych map jest odmienna... Oczywiście są czarnoziemy. Tyle. I tak wydawało się, Ŝe wiemy wię-
cej niŜ przeciętny Polak. Gdy mówiliśmy, Ŝe jedziemy do Mołdawii niektórzy pytali jak daleko to jest 
i czy nie boimy się jechać do Azji lub sugerowali wstąpienie na Akropol, bo Mołdawia to przecieŜ są-
siad Grecji. Właśnie w takiej atmosferze zaczynała się nasza wyprawa do tego zapomnianego zakątka 
Europy. 

Pociąg osobowy relacji Kraków–Rzeszów o 7:35 ruszył o czasie. I na tym jego punktualność się 
skończyła... Wlekliśmy się niemiłosiernie... Częste postoje dały nam podstawę, by twierdzić, Ŝe loko-
motywa jest na węgiel i właśnie następuje załadunek... Finalnie, po ekstremalnie szybkiej przesiadce, 
udało nam się dojechać do Przemyśla. Teraz tylko 15 godzin w autobusie dzieliło nas od dotarcia do 
Bielc, drugiego pod względem liczby ludności miasta Mołdawii. Oczywiście autobus przyjechał opóź-
niony o godzinę, a do tego załadowany młodymi ludźmi jadącymi na ślub koleŜanki do Kiszyniowa. 
Opowieść o tym, co się działo w tym autobusie to temat na osobny artykuł... 

Przekroczenie granicy polsko–ukraińskiej poszło sprawnie (jedyne 2 godziny). O drugiej w nocy 
przekroczyliśmy granicę ukraińsko–mołdawską. Biedny Struś nie mógł odnaleźć swojego paszportu. 
Nie na Ŝarty wszyscy zaczęli go szukać. PrzecieŜ nie zostawimy Pana Prawie Doktora na granicy J. Na 
szczęście zguba się odnalazła i mogliśmy wjechać do Republiki Mołdowy. 

Po nocnym desancie na dworcu autobusowym w Bielcach okazało się, Ŝe liczba plecaków wyłado-
wanych z autobusu jest o 1 sztukę większa niŜ liczba osób. Jakiś biedny gość weselny musiał przeŜyć 
szok, gdy okazało się, Ŝe nie ma jego plecaka... (Na szczęście, po kilku dniach rozmowach wielu roz-
mowach telefonicznych, pakunek wraz z zawartością wrócił do rąk prawowitego właściciela.). Nad ra-
nem opancerzona plecakami kolumna studentów geografii przeszła w tryumfalnym pochodzie na 
ogromny plac (defiladowy?) w centrum Bielc. ZałoŜyliśmy bazę pod teatrem narodowym i grupą udali-
śmy się na rekonesans terenu. Pierwszym celem była hala targowa. Na większości z nas zrobiła ona 
ogromne wraŜenie. Rzędy wag lśniących w porannym słońcu, rzędy słoików i butelek wypełnionych 
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miodem i olejem, rzędy zamykanych na kłódki lodówek... Biały ser w reklamówkach, bakłaŜany, pa-
pryka, pomidory w ogromnych ilościach, połówki świń leŜące niedbale na straganie... A do tego złote 
i srebrne uśmiechy pań ekspedientek zachęcające nas do spróbowania (i kupna) wszystkiego. My sku-
siliśmy się na chałwę słonecznikową z bakaliami oraz wafle z kremem kakaowym. Młoda Mołda-

wianka, u której kupowaliśmy owe 
dobra stwierdziła, Ŝe polski jest 
bardziej podobny do rosyjskiego 
niŜ myślała. Właśnie po rosyjsku 
porozumiewaliśmy się w Mołdawii 
najczęściej. Niektórzy z nas 
z autopsji znali czasy powszechnej 
nauki rosyjskiego w szkołach, 
większość uczyła się na bieŜąco 
„dziwnych” literek i ich wymowy. 
Drugim językiem uŜywanym 
w Mołdawii jest swoisty dialekt 
rumuńskiego... Niestety nikt z nas 
nie przyswoił sobie tego języka w 
wersji obszerniejszej od słów 
„a jujujujujuju, a jujujujujuju”, za-
słyszanych w radiu w autobusie 
podczas podróŜy do Styrczy – pol-
skiej wioski w Mołdawii. 

Miejscem naszego zakwaterowania był Dom Polski. Tamtejsze warunki były wprost wymarzone, 
wręcz lepsze niŜ w niektórych krakowskich mieszkaniach... łazienka, toaleta, bieŜąca woda, pralka 
i spora kuchnia z lodówką... tego było nam trzeba po długiej podróŜy. Niestety szybko okazało się, Ŝe 
razem z nami zamieszkało ogromne stado much. Z kaŜdym dniem ich liczba wzrastała logarytmicz-
nie. Rozwiązaniem okazało się zdobycie w pobliskim mieście (Glodeni) lepów na muchy. Zakup ten 
przyczynił się do pierwszego waŜnego odkrycia. OtóŜ istnieją dwa sposoby łapania much na lep: sta-
tyczny i dynamiczny. Podczas gdy pierwszy znany był kaŜdemu z nas, drugi został odkryty przez 
Pawła Strusia (dla niewtajemniczonych – po co mucha ma lecieć do lepu skoro lep moŜe przylecieć 
do muchy ). 
Ze względu na naukowy charakter 

naszego wyjazdu od momentu przy-
bycia do Styrczy rozpoczęliśmy po-
szukiwania problemów badawczych. 
Na pierwszy ogień poszły okoliczne 
gleby. Na podstawie wykonanej 
przez nas odkrywki dokonaliśmy 
kolejnego waŜnego odkrycia: 
w Mołdawii występują czarnozie-
my!!! I to nie byle jakie... 70 cm po-
ziomu A!!! Ziemia jest tutaj praw-
dziwym skarbem. Potwierdził to 
znajdujący się za Polskim Domem 
ogródek, będący dla nas bezcennym 
źródłem papryki, pomidorów 
i winogron. Do tego doszły jeszcze 
melony i arbuzy zakupione po atrak-



16 listopad  2006 Globusik 

wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy → wyprawy   

cyjnych cenach w mieście (arbuz – 
10gr/kg, melon – 30gr/kg) lub podaro-
wane przez mieszkańców wsi. Produk-
ty te stanowiły podstawę naszego wy-
Ŝywienia... Jadaliśmy bardzo zróŜni-
cowane posiłki – leczo z chlebem, le-
czo z ryŜem, leczo z makaronem, le-
czo z naleśnikami (polecamy!)... Nikt 
jednak nie narzekał stojąc w kolejce 
po swoją rację Ŝywnościową. Zdecy-
dowanie bardziej urozmaicone były 
wytrawne wina pijane przez nas do 
obiadu w celu poprawienia trawienia. 
Rozpoczęliśmy równieŜ regularne 

pomiary meteorologiczne – temperatu-
ry, zachmurzenia, przejrzystości po-
wietrza i innych obserwowalnych zja-
wisk meteorologicznych. Zgodnie ze wszystkimi standardami pomiary wykonywaliśmy trzy razy 
dziennie oraz zachowaliśmy ciągłość obserwacji podczas całego pobytu w Styrczy! Oprócz meteorolo-
gii i gleboznawstwa zajęliśmy się równieŜ hydrologią. Mierzyliśmy temperaturę, pH oraz kondunktan-
cję wody pobranej z reprezentatywnych stanowisk. 

Z racji tego, Ŝe byli wśród nas 
i geografowie społeczno–
ekonomiczni, chcieliśmy zacie-
śniać więzi z miejscowa spo-
łecznością. Na początku udali-
śmy się więc z wizytą do miej-
scowego proboszcza. Pracujące 
tam siostry zakonne przygoto-
wały dla nas pyszną kolację 
(i po co wcześnie robiliśmy to 
leczo?), a ksiądz częstował nas 
własnoręcznie robionym wi-
nem i nalewkami. ChociaŜ ba-
wiliśmy się wspaniale słucha-
jąc opowiadań sióstr, następne-
go dnia mieliśmy przyjść do 
kościoła na mszę św. 
(z plebanii byłyby dwa kroki), 
więc zdecydowaliśmy się udać 
na spoczynek. Poranne wsta-

wanie nie szło nam zbyt dobrze, ale udało nam się dotrzeć do kościoła nawet na róŜaniec poprzedzają-
cy mszę. Podnieśliśmy tym samym róŜańcową frekwencję o około 300%. Po mszy zostaliśmy zapro-
szeni na obiad do Pani Neli/Anieli/Joli... do dziś nie dowiedzieliśmy się jak naprawdę miała na imię, 
a co najciekawsze kaŜdy mieszkaniec wsi wskazywał nam do niej inną drogę. Udaliśmy się więc 
wszyscy w poszukiwaniu domu gdzieś na jakimś rogu. Gdy juŜ go znaleźliśmy, nasza gospodyni przy-
witała nas pysznym kompotem wspólnego i zaprosiła do wspólnego gotowania. Tak więc kobiety za-
brały się za obieranie, krojenie, szatkowanie, mieszanie itp., a męŜczyźni przygotowywali w tym cza-
sie stół i wyjadali co smaczniejsze kąski z misek. Gdy juŜ wszystko było gotowe zasiedliśmy do stołu 
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zastawionego wszelkiego rodzaju dobrami – pierogi, sosy, sałatki, sery, owoce, soki i oczywiście wino, 
którym wznieśliśmy toast za gospodynię. Kto myślał, Ŝe zrzuci w Mołdawii zbędne kilogramy bardzo 
się mylił... Wyszliśmy z brzuchami wypełnionymi po brzegi, a w rękach nieśliśmy kabaczki, maliny 
i arbuzy. 

ChociaŜ odwiedzanie mieszkańców i próbowanie lokalnych specjałów było bardzo miłym aspektem 
naszego pobytu w Styrczy, mieliśmy coś więcej do zrobienia – chcieliśmy uporządkować zaniedbany 
cmentarz polski. Rosły tam ogromne chwasty, które trzeba było usuwać piłą. Prezes robił porządki 
z takim zapaleniem, Ŝe potem przez 2 dni Marta wyciągała mu drzazgę. Ile łez, przelanej krwi, 
„Kiszyniowa” wypitego w celu znieczulenia (przez stronę wyciągającą równieŜ)... nikt nie zliczy. (dla 
niewtajemniczonych: „Kiszyniów” – „Chisinau Blonda” – napój piwopodobny spoŜywany nagminnie 
w celu zaspokojenia pragnienia). 

Następnego dnia udaliśmy się znów do Pani Neli/Anieli/Joli, tym razem w celu uporządkowania jej 
ogródka oraz ugotowania tradycyjnej mołdawskiej potrawy – mamałygi. Była tak dobra, Ŝe musieliśmy 
robić drugą. Największą atrakcją dnia była jednak sauna na... plebanii. Zostaliśmy tam zaproszeni pod-
czas pamiętnego, sobotniego wieczoru. CięŜko zmieścić się w 14 osób w czteroosobowej saunie, ale 
my udowodniliśmy, Ŝe da się przynajmniej w 10 ;-). 

Ostatni dzień pobytu w Styrczy minął nam pod znakiem Ŝubrów i krzyŜy. Dokładniej – podzielili-
śmy się na dwie grupy – jedna pojechała do rezerwatu Ŝubrów ofiarowanych Mołdawii przez Białowie-
ski Park Narodowy, a druga szukać starych krzyŜy w wiosce oddalonej o 10km. Kilka osób 
z „Ŝubrowej” grupy pierwszy raz widziała z bliska te zwierzęta, a co więcej kompletnie nic o nich nie 
wiedziała, co bardzo dziwiło oprowadzającą nas dziewczynę. 

Następnego dnia rano opuściliśmy Styrczę. Kolejnym celem naszej podróŜy było nadgraniczne mia-
sto połoŜone na wschodzie kraju – Soroka. Dawno nie jechaliśmy w tak komfortowych warunkach 
(kaŜdy z nas miał miejsce siedzące!). Doświadczenie nauczyło nas, Ŝe warunki transportu w Mołdawii 
bywają znacznie gorsze (podczas wyjazdu do Ŝubrów pan kierowca busa pobił wszelkie rekordy – 3,5 
pasaŜera/m2 powierzchni pojazdu). Po przyjeździe do Soroki udaliśmy się w kierunku średniowiecznej 
twierdzy w poszukiwaniu nowoprzybyłych z Polski członków wyprawy. Jakie było nasze zaskoczenie, 
gdy od siedzącego tam przewodnika usłyszeliśmy przyjazne dla ucha „Hello, where are you from?”. Po 
ponad tygodniu porozumiewania się dialektem polsko–rosyjsko–rumuńskim była to bardzo miła od-
miana. Oprócz historii twierdzy dowiedzieliśmy się takŜe, Ŝe Polki mają najpiękniejsze nogi ;-). Kolej-
nym naszym celem stało się znalezienie noclegu. Szybko okazało się, iŜ pobliski „Dom Turysty” pro-
ponował pokój z łazienką „gdzie moŜna robić wszystko jednocześnie” (Asia, 2006), za cenę zbliŜoną 
do hotelu, więc większość z nas zdecydowała się na nocleg w namiotach. Za miejsce rozbicia obozu 
posłuŜył nam niewielki skrawek terenu pod połoŜonym wysoko nad rzeką pomnikiem–świecą wdzięcz-
ności Mołdawii. Cały wieczór spędziliśmy na podziwianiu nocnej panoramy miasta oraz integrowaniu 
się ze straŜnikiem pomnika. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, Ŝe ta noc dostarczy nam niezapomnia-
nych wraŜeń... Około 3:30 czasu miejscowego zostaliśmy odwiedzeni przez pijanych policjantów. Naj-
pierw chcieli zobaczyć nasze paszporty, później zaczęli wydawać odgłosy przypominające szczekanie 
psa. Sytuacja wydawała się być niebezpieczna, ale niezastąpiony Misza („prezes”) skutecznie zniechę-
cił szalejącą grupę i wszyscy mogliśmy dalej spać spokojnie w cieplutkich śpiworach. Nocną przygodę 
wynagrodził nam wspaniały wschód Słońca nad zamgloną doliną Dniestru. 

Kolejnym miastem na naszej trasie była połoŜona w prorosyjskiej Republice Naddniestrza Rybnica. 
Pierwszych wraŜeń dostarczyła nam sama podróŜ rozklekotanym autobusem z butlami gazu na dachu. 
PobieŜne oględziny instalacji gazowej pozwoliły nam stwierdzić, iŜ mamy spore szanse dojechania 
w jednym kawałku. Po przekroczeniu granicy, której notabene nie ma na Ŝadnych mapach, rozpoczęli-
śmy intensywne poszukiwania pamiątek Związku Radzieckiego. Niestety, jedyne co znaleźliśmy, to 
czerwona gwiazda z bukietem kwiatów. Pomników Lenina/Stalina nie odnaleziono ;-). W wielu miej-
scach dało się zauwaŜyć plakaty informujące o zbliŜającym się referendum za połączeniem z Rosją 
(w którym, jak się później okazało, 98% ludności było „za”). Powrót do bardziej przyjaznej części 
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Mołdawii przebiegł sprawnie, dalszą część dnia przeznaczyliśmy na dotarcie do wioski Saharnej. Na 
miejscu, po rozbiciu namiotów w malowniczej dolinie, urządziliśmy sobie ognisko, do którego zaprosi-
liśmy równieŜ przebywających w okolicy studentów z Kiszyniowa. Tym razem noc przebiegła spokoj-
nie, a rano trójka odwaŜnych (nazwiska znane redakcji) wybrała się na kąpiel do Dniestru. W tym sa-
mym czasie pozostali zwiedzili połoŜony w dolinie zakon oraz pobliskie wzgórza, obfitujące w piękne 
skały organogeniczne (z tego względu niektórzy wyjechali stąd z troszeczkę cięŜszymi plecakami). 

Prawie cały dzień zajęła nam podróŜ do Orchei Vechi – chyba największej atrakcji turystycznej Moł-
dawii. Na niesamowitym meandrze, stworzonym przez rzekę Raut, usadowiła się cerkiew i mała ka-
pliczka – jak się później okazało – wejście do cel mnichów. Patrzyliśmy na to cudo z otwartymi usta-
mi. Kilkoro z nas weszło do podziemnych cel mnichów. Schodząc uwaŜnie po kamiennych schodach 
coraz wyraźniej słyszeliśmy śpiew – dźwięki modlitwy układały się w swego rodzaju mantrę. Poczucie 
odrealnienia wzmacniał intensywny zapach kadzideł i innych wonności. Weszliśmy po cichu, na pal-
cach, jakbyśmy oczekiwali tam matki kołyszącej do snu dziecko. Nie chcieliśmy niszczyć tej cudownej 
atmosfery. Chwilo trwaj! – chciałoby się wykrzyknąć. Z wraŜenia Marta chciała zmienić wyznanie. 
Stwierdzenie Strusia „ale byś zrobiła – ich msze trwają trzy godziny!” sprowadziło ją na ziemię. 

Szczęśliwi, którzy obudzili się wcześnie rano! Widok Orchei we mgle zapisał się nam na trwałe 
w pamięci. Pyszne śniadanie, zjedzone niespiesznie, dodało nam siły do dalszej eksploracji okolicy. 
Chyba kaŜdy z nas przywiózł stamtąd kawałek wapienia muszlowego i zdjęcie z krzyŜem, przy którym 
kaŜdy Mołdawianin musi stanąć przynajmniej raz w Ŝyciu. 

Tego samego dnia dostaliśmy się wynajętą 
poprzedniego dnia „marszrutą” (po naszemu 
busem) do Kiszyniowa. Wszystkie znaki na 
niebie i ziemi wskazywały na to, Ŝe zbliŜamy 
się do stolicy – zaorane pola coraz częściej 
przeplatały się z ładnymi, nowymi domkami. 
Po długiej i zaŜartej dyskusji ustaliliśmy, Ŝe 
moŜna ten obszar uznać za suburbium. Po 
szybkim wypakowaniu się przy stoiskach 
kiszyniowskich kwiaciarek znaleźliśmy się 
w centralnym parku stolicy. Za miejsce tym-
czasowego obozu wybraliśmy niewielki 
trawnik, otoczony kilkoma drzewami. Oczy-
wiście wzbudzaliśmy wielkie zainteresowa-
nie przechadzających się w okolicy miesz-
kańców miasta. W Polsce zostalibyśmy dość 
szybko uznani za Ŝuli, tutaj jednak wydawa-

ło się, Ŝe miejscowi mieli nas za oryginalnych turystów. Przewijające się przez nasz obóz tłumy dały 
nam podstawę do stwierdzenia, iŜ w parku odbywa się jakaś impreza. Rzeczywiście... miał tam miejsce 
festiwal mniejszości etnicznych. Podekscytowani moŜliwością spotkania rodaków udaliśmy się na ich 
poszukiwania. Dosyć szybko udało nam się nawiązać kontakt z polską mniejszością narodową, której 
głównym przedstawicielem był pan Liwiusz. Doskonała łacina i niebywale prostolinijny chód utwier-
dziły nas w przekonaniu, iŜ jest on rodowitym Polakiem. Po wymienieniu kilku zdań (oraz kieliszków 
doskonałego mołdawskiego koniaku) doszliśmy do wniosku, Ŝe czas wracać do obozu. Okazało się 
wówczas, Ŝe znaleźliśmy rozwiązanie naszego problemu mieszkaniowego. OtóŜ przypadkiem napotka-
ny młody człowiek zaproponował nam nocleg u siebie w mieszkaniu (jakieŜ musiało być zdziwienie 
jego rodziców, gdy poinformował ich przez telefon, Ŝe wpadnie do niego na noc piętnastu znajomych 
z Polski ;-)). Mało tego... powiedział, Ŝe daje nam swój telefon w zastaw, jakbyśmy mu nie wierzyli 
(później okazało się, Ŝe miał tych telefonów całe mnóstwo). Gdy całej grupie udało się wreszcie ze-
brać, udaliśmy się na zaproponowane nam miejsce noclegu. Okazało się, Ŝe warunki były bardzo do-
bre... ŁóŜko (niestety nie dla wszystkich), kuchnia do dyspozycji i łazienka z ciepłą wodą...  
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Nagromadzenie tych luksusów zmusiło nas do radykalnego kroku. W celu zachowania płynności wy-
znaczyliśmy 5-minutowe racje przebywania w łazience. Przed samym snem udaliśmy się jeszcze na 
(jak powiedział nam gospodarz) najlepszy punkt widokowy na miasto. Rzeczywiście nocna panorama 
była imponująca (mimo iŜ część z nas myślała, Ŝe w tym czasie ktoś obrabia nam plecaki ). 

Kolejny dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Kiszyniowa. Na pierwszy ogień poszło muzeum hi-
storii naturalnej, jednak okazało się iŜ, podobnie jak w Polsce, obiekty tego typu są zamknięte 
w poniedziałki. Korzystając z tego, iŜ reguła ta nie dotyczy sklepów, udaliśmy się na eksplorację pobli-
skich placówek handlowych. Poza miejscowym bazarem obowiązkowym punktem był firmowy sklep  

Cricovej – największej w kraju piwnicy win (warto wspomnieć, iŜ był to drugi podczas całej wypra-
wy moment kiedy usłyszeliśmy język angielski). 

Wspólnie zjedzony obiad w dobrej i w taniej jadłodajni zakończył naszą przygodę w Kiszyniowie. 
Niestety zmuszeni kolejami losu (zbliŜający się egzamin z angielskiego Marty), udaliśmy się na dwo-
rzec autobusowy i złapaliśmy najbliŜszy autobus do Lwowa. Stamtąd marszrutka zabrała nas bezpo-
średnio do przejścia granicznego w Medyce. Rekordowo szybka (planujemy juŜ wpis do Księgi Rekor-
dów Guinessa) odprawa celna, trwająca jedyne 40 minut (słownie: czterdzieści minut!), pozwoliła nam 
na sprawne dotarcie do Krakowa około godziny 18. Większość grupy pozostała jednak w Mołdawii. 
Kolejnym punktem ich podróŜy była winiarnia Cojusna, gdzie dogłębnie przeprowadzili degustację 
miejscowych specyfików. Kolejny tydzień spędzili na zwiedzaniu Odessy i Krymu, co jednak nieko-
rzystnie odbiło się na czasie przekroczenia granicy w Medyce (jedyne 7 godzin). Ostatecznie wyprawa 
zakończyła się sukcesem: liczba osób które wyjechały równa była liczbie osób, które szczęśliwie dotar-
ły do domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po dwóch tygodniach spędzonych w tym kraju wciąŜ odczuwaliśmy niedosyt. Mołdawia na 

trwałe zapisała się w naszych sercach i umysłach. JuŜ planujemy kolejne wyprawy, wciąŜ bowiem 
jeszcze tyle przed nami... Wyjazd dał nam do zrozumienia, iŜ istnieją jeszcze w Europie miejsca, 
gdzie Ŝycie wygląda zupełnie inaczej niŜ w Polsce. Wierzcie nam... po powrocie byliśmy zaurocze-
ni stanem polskich dróg i polskiej słuŜby zdrowia. 
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Zabłąkane duszyczki studentów I roku geografii z ogromnymi plecakami niespokojnie rozglą-

dają się po hali głównej dworca PKP. „To na pewno oni” – przemyka przez myśl młodym geografom, 
kiedy widzą podobne sobie, obładowane istoty z karimatami, które zaczynają się gromadzić w kątku 
hali. 
– Hej, czy wy jesteście z obozu? – pytają coraz nowe, nieśmiałe głosiki. Nasze gronko się powiększa. 
Rozpoczynają się rozmowy. Ja jestem z Suwałk… A ja z Łodzi… Ja ze Śląska… A ja z Warszawy… 
 Całą kompanią ruszamy do pociągu. Pakujemy się do wagonu i zaczynamy się integrować na ca-
łego. Wesoły gwar naszych głosów zwraca uwagę podróŜnych. 

 DojeŜdŜamy do Piwnicznej Zdro-
ju. Krótka wizyta w sklepie w celu uzu-
pełnienia prowiantu i ruszamy 
pod górkę na zapowiedziany 
„spacerek” do „Chatki pod Niemcową”. 
Początkowo wszyscy ochoczo idą rów-
nym krokiem, ale plecaki zaczynają 
ciąŜyć coraz bardziej. Niejeden niedo-
świadczony wędrowiec Ŝałował nazbyt 
obfitych zakupów, poczynionych przed 
chwilą (w szczególności płynów – i nie 
chodzi tu tylko o wodę mineralną ;-)). 
Trudno. Nadrabiamy miną i, jak 
na młodych geografów przystało, nie-
strudzenie idziemy dalej, nie zapomina-
jąc oczywiście o prowadzeniu jedno-

cześnie wnikliwej obserwacji krajobrazu, wywiadu terenowego oraz eksplorowaniu napotkanych inte-
resujących elementów przestrzeni geograficznej. 

Ewelina Mocior 

 

Na szlakach adapciaka 
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Pnąc się pod górę wreszcie docieramy do naszej 
przystani. Po przywitaniu z panem chatkowym, 
szybko zadomawiamy się pod gościnną strze-
chą. 
 Teraz czeka nas „konferencja”. 
W oświetlonej tylko światłem świec wspólnej, 
przytulnej izdebce starsi koledzy z Koła Geo-
grafów roztaczają przed nami urozmaiconą 
przestrzeń uniwersyteckiego Ŝywota (słowem: 
góry i doliny). Radzą, jak robić notatki pięć ra-
zy szybciej niŜ jest to fizycznie moŜliwe, gdzie 
odnaleźć najbardziej zasobne złoŜa materiałów 
naukowych, jak nie wpaść w wiry kół, komisów 
i tym podobnych, jak wyjść zwycięsko z kampanii wrześniowej i zdobywać szczyty (niekoniecznie le-
nistwa), a jednocześnie nie stracić nic z uroków studenckiego Ŝycia… 
 Następnego dnia czekała nas długa i ambitna wyprawa po górskich szlakach Beskidu Sądeckiego 
(dla mniej ambitnych była alternatywa :-). Wróciliśmy grubo po zmroku. Nie sprawiło nam to  
trudności, poniewaŜ byliśmy wyposaŜeni w latarki-czołówki najnowszej generacji, przy świetle któ-
rych moŜna dostrzec nawet siekierę, zgubioną przez nieopatrznych (notabene nie do końca trzeźwych) 
Górali. 
 Tego dnia Koło Geografów przygotowało nam jeszcze miłą niespodziankę. Ognisko i wspólny 
śpiew przy gitarze (czyŜ nie warto było nieść ją aŜ tutaj na tę okazję?). Były teŜ przekąski. To nie, Ŝe 
tłusta kiełbasa jest niezdrowa na kolację. A jedno piwo jeszcze nikomu nie zaszkodziło. I nie zaszkodzi 
nawet takim kociakom, nieznającym Ŝycia studenckiego, jak my. 
 Nazajutrz nasza druŜyna ruszyła na kolejny szlak, interesujący nie tylko z geograficznego punktu 
widzenia. Tym razem poszliśmy w Pieniny. Wdrapaliśmy się na Wysoką, przeszliśmy się przez wąwóz 
Homole i zobaczyliśmy wiele wspaniałych widoków. 
 To była nasza ostatnia wyprawa. Następnego dnia musieliśmy się poŜegnać z chatkowym-
filozofem i innymi ciekawymi ludźmi, których tu poznaliśmy. Ruszyliśmy w drogę powrotną. 
 Kilka dni później spotkaliśmy się na rozpoczęciu roku akademickiego. Kiedy z oŜywieniem roz-
mawialiśmy ze sobą w kółeczku, podchodzi do nas pewna zagubiona studentka I roku: 
– Ej, wy teŜ jesteście z geografii? – pyta. 
Tak, tak, jesteśmy z geografii. Tak w ogóle, to my się wszyscy znamy. Jesteśmy z jednej miejscowości. 
Mieszkamy w jednej chatce, w „Chatce pod Niemcową”… 
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Anna Bieniasz 

 
 

    

Koło    na    areni e        

mi ędzynarodowej  

 
 
 
 
 
Koło Geografów  działając aktywnie w skali lokalnej i krajowej ma równieŜ czym się po-

chwalić w działalności na forum pozakrajowym. Są to na przykład liczne wyprawy badawcze 
w róŜne zakątki świata jednakŜe polem największej Kołowej 
działalności międzynarodowej jest EGEA. 

 
EGEA jest to europejskie stowarzyszenie geografów, mają-

ce na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy i informacji 
oraz promowania wiedzy geograficznej. Koło Geografów praktycz-
nie od samego początku istnienia tej organizacji aktywnie działa 
pod nazwą EGEA Kraków, lokalnie działalność ta objęta jest nazwą 
Sekcji Międzynarodowej Koła. EGEA nakierowana jest na dawanie 
geografom okazji do jak najczęstszych spotkań. Głównym przeja-
wem tej działalności są odbywające się kila razy w roku, w róŜnych częściach Europy kongresy. W 
czasie odbywających się tam warsztatów dzielimy się wiedza zdobytą na naszych Uniwersytetach. Po-
dejmując jeden temat badawczy w małych grupach staramy się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. 

Nie zawsze jest to moŜliwe, jednakŜe 
okazja do wymiany poglądów i wiedzy 
okazuje się cenniejsza od końcowych 
wniosków. Ponadto waŜnym aspektem 
jest praca w terenie. Wraz z rozwojem 
taniej i szybkiej komunikacji wzrasta 
zapotrzebowanie na tego typu wyda-
rzenia. Tutaj na przykład włoŜyło swój 
wkład Koło Geografów organizując 
Seminarium Tatrzańskie (maj 2006 r.), 
podejmujące tematykę funkcjonowania 
obszarów przygranicznych. 
 
Jest takŜe wiele innych moŜliwości by 
realizować swoje zainteresowania. 
Głównym ich przejawem są wymiany 
studenckie i narodowe weekendy. Wy-
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darzenia te są nieco bardziej nastawione krajoznawczo, jednakŜe często mają równieŜ charakter czę-
ściowo naukowy  
(np. podczas z jednej wymian przeprowadziliśmy pomiar chemizmu śniegu w róŜnej odległości od 
Krakowa). Wymiany organizujemy jak najniŜszym kosztem, z zwyczajową Ŝyczliwości i pomocą 
IGiGP. Mieliśmy przyjemność gościć geografów z najróŜniejszych zakątków Europy. Ponadto w ostat-
nim czasie Koło dzięki częstemu uczestnictwu w polskich konferencjach naukowych miało moŜliwość 
zaprezentowania swojej międzynarodowej działalności i wzbudzenie zainteresowania wśród innych 
Kół. Zaowocowało to powstaniem kilku nowych ośrodków w Polsce. Jednym z planów na scemento-
wanie współpracy jest organizacja Polish weekend- spotkania geografów z polski aktywnie działają-
cych  w EGEA w celu wymiany doświadczeń, zaplanowaniu wydarzeń w kraju na najbliŜszy czas oraz 
wspólnych inicjatyw.  

Ponad niezmiernie cenna edukację naukową działalność w EGEA daje Kołu nieocenione korzy-
ści dzięki wymianie kulturowej. Spotykając się podejmujemy dyskusje na zarówno geograficzne jak 
i polityczne czy społeczne tematy. KaŜdy z nas wychowany w swoim rodzinnym kraju nosi w sobie 
bagaŜ przyzwyczajeń, stereotypów, pewnego sposobu patrzenia, zarówno na geografię, jak i szerzej 
ujmując samego siebie, swoja ojczyznę czy Europę. Bezcennym jest poznanie, Ŝe jako młodzi ludzie 
myślimy i czujemy tak samo. Czasami trudno jest znaleźć nic porozumienia, są oczywiste aspekty 
gdzie wspólne podejście nie jest moŜliwe. Niezmiernie budujące jednak jest to, Ŝe mimo tych róŜnic 
nieraz wręcz konfliktów oraz dzielących nas odległości moŜliwe jest budowanie trwałych przyjaźni. 
MoŜe trudno jest uwierzyć, Ŝe w krótkim czasie jest to moŜliwe, a jednak! EGEA pełna jest historii lu-
dzi przemierzających cały kontynent, by móc spotkać się częściej. Często zdarza się, Ŝe ze względu na 
poznanych ludzi wybierane jest miasto pobytu na stypendium Socrates-Erasmus itp. 
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Anita Bernatek 
 

Euromediterranean EGEA Congress – Pohorje 2006  
 

 
W tym roku kongres EGEA krajów śródziem-
nomorskich odbył się w Pohorje, w północnej 
Słowenii. Choć z Moniką byłyśmy jeszcze wte-
dy świeŜo upieczonymi studentkami geografii, 
właśnie w ten sposób postanowiłyśmy rozpo-
cząć naszą przygodę z Europejskim Stowarzy-
szeniem Geografów. Decyzja o wyjeździe była 
szybka i spontaniczna, jak zresztą cała później-
sza „wyprawa” - sam kongres trwał bowiem 5 
dni (24-28 kwietnia 2006), a nas w Polsce nie 
było przez prawie 2 tygodnie :). 
 

Pierwsze przygody miałyśmy juŜ w drodze do Słowenii. Razem z Dorotą (EGEA Sosnowiec) 
wybrałyśmy podróŜ na miarę studenckiej kieszeni (tanią, długą i bardzo ciekawą ;-)). Oznaczało to 
między innymi jazdę pociągami osobowymi przez Słowację i Węgry, przechodzenie granic piechotą 
(np. polsko-słowacką szlakiem turystycznym, a węgiersko-słoweńską przejściem dla samochodów oso-
bowych :-)), spędzenie nocy w Bratysławie (połączone ze zwiedzaniem Starego Miasta i obserwacją 
nocnego Ŝycia na dworcu Bratislava Hlavna Stanica). Po przekroczeniu granicy słoweńskiej wkroczy-
łyśmy w strefę wysokich cen transportu publicznego, więc przerzuciłyśmy się na prywatne samocho-
dy;), dzięki czemu juŜ w pierwszych minutach pobytu w Słowenii przekonałyśmy się o niesamowitej 
Ŝyczliwości jej mieszkańców (z czego przyznamy się szczerze, korzystałyśmy później przez cały wy-
jazd, zjeŜdŜając niemal wszystkie zakątki tego kraju autostopem). Nie spodziewałyśmy się, Ŝe cała po-
dróŜ przebiegnie nam zgodnie z planem i dotrzemy „zaledwie” w 28 godzin do celu, dlatego jeden 
dzień zapasowy (przeznaczony na ewentualne „zawirowania na trasie”) wykorzystałyśmy na zwiedze-
nie najstarszego miasta tego malutkiego państwa – XIV-wiecznego Ptuj. 

Sam kongres rozpoczął się w poniedziałek późnym popołudniem. Do malutkiej górskiej wioski 
Gorenje pri Zrečah zjechało ponad 60 studentów geografii z kilkunastu państw Europy, w tym z Polski 
silna 6-osobowa reprezentacja kobieca (Hanka Krasuska i Weronika Sarniak z UW, Dorota Betlej z UŚ 
i my – Monika śarnowiecka, Ania Bieniasz, Anita Bernatek). Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł 
czas na mniej oficjalną część – „integrację europejską” trwającą do późnej nocy. 

Następnego dnia z rana wszyscy, 
choć lekko niewyspani, zjawili się 
na swoich warsztatach. Tematyka dyskusji 
była bardzo zróŜnicowana: od mniejszości 
narodowych przez euroregiony po rozwój 
turystyki, więc kaŜdy mógł znaleźć coś cie-
kawego dla siebie. Zajęcia zakończyły się 
tuŜ przed kolacją, ale to nie był koniec 
atrakcji. Wieczorem (zgodnie z tradycją 
kongresową) kaŜde państwo miało 10 minut 
na krótką prezentację. Między innymi obej-
rzałyśmy walc wiedeński, tradycyjny taniec 
słoweński, wysłuchałyśmy hymnu hiszpań-
skiego i spróbowałyśmy wielu narodowych 
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smakołyków. Kolejny dzień kongresu przeznaczony był równieŜ na pracę w grupach warsztatowych, 
tym razem w terenie (np. w ramach moich zajęć o mniejszościach narodowych pojechaliśmy na pogra-
nicze słoweńsko-węgierskie Prekmurje, rozmawialiśmy z dyrektorem szkoły dwujęzycznej 
w Lendavie, z redaktorem naczelnym węgierskiej gazety, by zobaczyć jak funkcjonuje i rozwija się 
mniejszość węgierska w Słowenii). Natomiast wieczór regionalny, przygotowany przez organizatorów 
(EGEA Ljubljana), przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Oprócz minikoncertu lokalnego zespołu 
męskiego, występu genialnie grającej na akordeonie 12-letniej dziewczynki i pokazu tradycyjnego tań-
ca słoweńskiego, skosztowaliśmy świetnych wypieków, wędlin i wina. A resztę nocy przetańczyliśmy 
przy dźwiękach akordeonu i gitary. 

W czwartek z rana wybraliśmy się na całodniową wycieczkę. Zwiedziliśmy kopalnię soli 
w Velenje, przespacerowaliśmy się zabytkowymi uliczkami Mariboru, a na koniec czekała nas degusta-
cja win w jednej ze słoweńskich winiarni. Choć niektórzy mieli dość wybredne gusta (czyt. koledzy 
z Burgundii ;-)), nam się bardzo podobało. Wieczorem zaś przyszedł czas na podsumowanie pracy 
i prezentację wniosków, do jakich doszliśmy w trakcie warsztatów. 

Ostatni dzień wypełniony był poŜegnaniami i po oficjalnym zamknięciu kongresu kaŜdy (no 
prawie kaŜdy;) udał się w swoją stronę... A my juŜ wtedy wiedziałyśmy z Moniką, Ŝe EGEA to coś 
więcej niŜ zwykła organizacja studencka i planowałyśmy, jak by tu pojechać na kolejny kongres… 

Ale póki co nasza wyprawa wcale się nie skończyła – juŜ tylko we dwie (Monika i ja) zdecydo-
wałyśmy się zostać jeszcze parę dni, wykorzystując weekend majowy, by trochę pozwiedzać. Udało 
nam się dotrzeć do niemal wszystkich ciekawszych miejsc w Słowenii. Byłyśmy u podnóŜa Alp Julij-
skich, by znad jeziora Bohinj (największe naturalne jezioro kraju) podziwiać Triglav, najwyŜszy szczyt 
tamtejszych gór. W Bled popłynęłyśmy łódką na wyspę Blejski Otok, by obejrzeć najpiękniej połoŜony 
słoweński kościół. W Postojnej Jamie oglądałyśmy formy krasu podziemnego, a później dzięki niesa-
mowitemu zbiegowi okoliczności (złapałyśmy na stopa kolegę z Ljubljany poznanego na kongresie) 
miałyśmy moŜliwość zobaczenia na Ŝywo WyŜyny Kras z jej wszystkimi powierzchniowymi formami. 
Dojechałyśmy teŜ do wybrzeŜa Adriatyku, do Kopru i Piranu (piękne miasteczka, gdzie przeplata się 
kultura słoweńska z włoską). Słowenia wywarła na nas olbrzymie wraŜenie. Wszędzie czysto, zielono. 
To malutkie państwo jest połączeniem austriacko-niemieckiej skrupulatności z mentalnością połu-
dniowców. 

Trzeba było niestety powoli myśleć o powrocie. Cały ten wyjazd był dość spontaniczny i tak 
samo wyglądała podróŜ powrotna. Wiedziałyśmy tyle tylko, Ŝe chcemy wracać przez Węgry. Jednak 
czekając w Ljubljanie na pociąg do Budapesztu, stwierdziłyśmy, Ŝe do Zagrzebia jest tak blisko (ok. 
140 km), więc… po 2 godzinach byłyśmy juŜ w Chorwacji, gdzie na dworcu czekali na nas koledzy 
z Aten (którzy tak jak my, po kongresie postanowili trochę okręŜną drogą jechać do domu). W ten spo-
sób zwiedziliśmy razem Zagrzeb i dopiero następnego dnia z rana oni pojechali do Wenecji, a my do 
Budapesztu. Jednak to miasto strasznie nas przytłoczyło swoją wielkością i monumentalnością (jeszcze 
świeŜo w pamięci miałyśmy malutką i przytulną Ljubljanę), dlatego po kilku godzinach latania 
po mieście w pociągu padłyśmy i spałyśmy do samego Krakowa. 

Wybierając się na kongres, nie spodziewałyśmy się, Ŝe te kilka dni przerodzi się w taką wypra-
wę. W ciągu prawie 2 tygodni zdąŜyłyśmy połknąć bakcyla EGEA, przejechać wzdłuŜ i wszerz Słowe-
nię, zwiedzić 3 stolice, a przede wszystkim poznać świetnych ludzi z całej Europy, którzy tak jak my, 
zakochali się w geografii i podróŜach. 

 
 

* W trakcie kongresu dotarła do nas bardzo waŜna wiadomość – Unia Europejska po raz pierwszy zde-
cydowała się finansowo wesprzeć EGEA! 

 
 
 
 



26 listopad  2006 Globusik 

 → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea →  

Kierujący realizacją projektu 

Łukasz Jankowski 

 
 

Seminarium Tatrzańskie 
 

W dniach 10-14 maja odbyło się w Zakopanem Seminarium Tatrzańskie. Inicjatywę w sprawie 
organizacji tego przedsięwzięcia wykazała EGEA Kraków pełniąca funkcję sekcji międzynarodowej 
Koła Geografów. W ten sposób, po pokonaniu wszystkich przeciwności udało się zrealizować projekt 
który okazał się wielkim sukcesem Koła Geografów i EGEA Kraków. Co więcej wydarzenie to jest 
jednym spośród wielu, które organizowane są dla uczczenia 125 rocznicy załoŜenia Koła Geografów 
UJ. 

 W seminarium uczestniczyły 52 osoby, w większości 
z zagranicy. W ten sposób mieliśmy okazję spotkać młodych 
geografów z takich krajów jak Austria, Belgia, Chorwacja, 
Finlandia, Holandia, Niemcy, Rumunia czy Słowenia. Spośród 
polskich jednostek EGEA w Zakopanem pojawili się przedsta-
wiciele z Warszawy i Poznania. W trakcie seminarium doszło 
takŜe do zawiązania nowej jednostki (EGEA Toruń), która - 
mamy nadzieję - będzie szybko rosła w siłę. Pomimo dyspono-
wania większą ilością miejsc nie udało nam się zgromadzić 
większej liczby uczestników, co jednak nikomu nie przeszka-
dzało w dobrej zabawie i uczestnictwie w warsztatach. 
 W trakcie rejestracji uczestnicy mieli moŜliwość wyboru 
warsztatów tematycznych, w ramach których prowadzone były 
zajęcia na róŜnorodne tematy. Największą liczbę zgłoszeń za-
notowaliśmy na warsztaty dotyczące geografii fizycznej Tatr 
i parków narodowych (oba prowadzone przez uczestniczki 
z Warszawy). DuŜym zainteresowaniem cieszyła się tematyka 
tradycji góralskich i turystyki w Tatrach którą przygotowali 
Marta Gawlik i BłaŜej Zamojski z naszej rodzimej entity. Nie 

zapomniano takŜe o zajęciach dla osób mających inne przedmioty zainteresowań. Warsztaty dotyczące 
Euroregionu Tatry poprowadziła Anna Bieniasz z Krakowa i Anouk Adang z Utrechtu, a tematykę toŜ-
samości narodowej wobec jedności europejskiej omówił Michał Plaza i Filip Vujasniović z Zagrzebia. 
Dla osób zaciekawionych tematyką komputerowej prezentacji danych geograficznych mgr Paweł Struś 
przygotował warsztaty GIS w trakcie których sprawdzano zastosowanie sprzętu GPS oraz dokonano 
opracowania i wizualizacji zebranych danych. Tutaj naleŜy zaznaczyć, Ŝe programy uŜywane w trakcie 
tych warsztatów zawdzięczamy firmie ESRI Polska. 
  (...)* 

Pragnę podkreślić, Ŝe Seminarium w ocenie wielu osób wypadło bardzo dobrze, przynosząc 
ośrodkowi krakowskiemu nieco splendoru. Wielkie słowa uznania naleŜą się wszystkim organizatorom 
oraz osobom które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do sprawnej organizacji Seminarium. Pra-
gniemy szczególnie podziękować Dziekanowi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 
prof. dr hab. Kazimierzowi Krzemieniowi, Dyrekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
na czele z prof. dr hab. Bolesławem Domańskim oraz dr hab. Wiesławem Ziają , prof. Stefanowi Ski-
bie, dr Jarosławowi Balonowi, dr Miłoszowi Jodłowskiemu oraz mgr Pawłowi Strusiowi. Ponadto kie-
rujemy słowa uznania dla Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w podzięce za znakomitą współ-
pracę. 

 
 
* skrót pochodzi od redakcji 
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To juŜ było… czyli w ostatnich 25 latach „Globusik” donosił m.in.: 
 

• Z posiedzenia Zarządu 17.02.1987: „Kol. Drzymała opuściła zebranie w celu obejrzenia kolejne-
go odcinka serialu, przy czym Zarząd zobowiązał ją do zreferowania tegoŜ odcinka na następnym 
zebraniu” 

•  „Pani GraŜynka ma juŜ kartki na grudzień/smacznego!/” 
•  „butelka wódki na Balu Geografa kosztowała 4,5 tys. zł” 
•  „Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi - sekcja ekologiczna juŜ działa” 
•  Miss Zarządu ’89:  „jury (...) po długich i burzliwych obradach, niejednogłosnie wybrało jedyną 

niewiastę w Zarządzie - Gospodarza Jolę Szul z Łańcuta” 
•  I Festiwalu Piosenki Geograficznej - „w atrakcjach: występy śpiewającej kadry IG...” 
•    nagroda publiczności - GEO PALEO VIDEO GROUP (quintet Karteczka, Kaszowski, Ziaja, 

Widacki, Libelt)” 
•  „Dzisiejszy numer po raz pierwszy został napisany i wydrukowany przy pomocy komputera. By-

ło to moŜliwe dzięki uprzejmości dr Domańskiego i dr Paszkowskiego” 
•  „Nieprawda, Ŝe: - mgr J.Balon jest potomkiem Kazimierza Wielkiego 
                              - wszyscy członkowie sekcji górskiej muszą naleŜeć do Unii Polityki 
                                 Realnej” 
• „ Nieprawda, Ŝe na XXII Zjeździe SKNG: - uroczystym strojem Poznaniaków jest 
                                                                       błękitny podkoszulek 
                                                                       - Koło po zjeździe jest niewypłacalne 
                                                                       - dr L. Luchter nie potrafiła się rozpoznać na 
                                                                       Globusikowej reprodukcji 
                                                                       - doc. S. Skiba przekazywał Komitet 
                                                                       Koordynacyjny Warszawiakom ze łzami 
                                                                       w oczach” 
• „Obowiązkiem studenta jest: - uczęszczanie na nieobowiązkowe wykłady u prof. Jelonka 
                                                  - szczera troska o psychiczne zdrowie naszych pań 
                                                     w sekretariacie (...) „ 
•  „ Rewers!!! 
 Niniejszym oświadczam, Ŝe wypoŜyczyłem 2-palnikową kuchenkę gazową (biała, do butli 11 kg) 
z węŜem i reduktorkiem na III Wyprawę Polarną UJ. Zobowiązuję się oddać ją po wyprawie tzn przed 
końcem września 1992 
                                                                      Wiesław Ziaja”  (’92) 
• „ II Wielki Turniej BrydŜowy o nagrodę Prezesa KG UJ! Wpisowe w kwocie 30 000 zł od pary” 
•  „Do wszystkich bezdomnych! Widoki na dodatkowe akademiki są MARNE” 
•  „Miło nam poinformować, Ŝe nasz kolega Marek Skawiński zakwalifikował się do udziału w 

telewizyjnej „WIELIEJ GRZE” z zakresu Historii Odkryć Polarnych” 
•  „myjemy po sobie kubki – umywalki SĄ blisko!!!” (po przenosinach na Kampus ;-) ) 
 

     Zebrała: Agnieszka Mijalska 
 



Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
Wiatry wieją ze wszystkich stron, wszędzie, więc po co uciekać? 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
Niestety, jest tylko królewną, nie ma nagrody Nobla z geografii... 
 

Moje miejsce na Ziemi: 
Na stałe Kraków, przelotnie – ciepłe kraje z Australia na pierwszym miejscu. 
 

Chciałabym zmienić w sobie: 
DuŜo lat mniej 
 

Chciałabym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Lepiej nie zmieniać – człowiek prawie zawsze psuje przyrodę 
 

Największe moje osiągnięcie: 
...to brak wielkich osiągnięć 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Wycieczki terenowe – TATRY! 
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Dyplom za udział w reaktywacji Koła Geografów 
 

W geografii zawsze najmniej lubiłam: 
Przemysł cięŜki 
 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Energia natury – siły tworzące i niszczące góry 
 

Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
Geologia-wulkanologia 
 

Moje zainteresowania badawcze: 
Zbyt wiele, by wymieniać 
 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
KsiąŜki podróŜnicze i kryminalne 
 

U studentów cenię... 
Solidność, słowność i uśmiech 
 

Na pewno obleję studenta który...  
Nie przekroczy progu wymaganego minimum 
 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
?? 
 

Potomnym bym przekazała (mądrość Ŝyciowa): 
NIKT NIE JEST TAK MĄDRY, JAK MYŚLI O SOBIE, ANI TAK GŁUPI, JAK MYŚLĄ O NIM INNI 
 
              [DP] 

prof. dr hab. Janina Trepińska, 
Kierownik Zakładu Klimatologii IGiGP UJ 


