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 Witajcie! 
Słońce coraz wyŜej, dzień coraz dłuŜszy 
i niejeden geograf snuje coraz śmielsze marze-
nia o wakacjach, ambitnie zakładając, Ŝe będą 
trwały aŜ do końca września ;).Wielu Kołowi-
czów zapamięta rok 2007 szczególnie. Jak wie-
lu z Was wie, w Kole organizowane są obecnie 
cztery duŜe przedsięwzięcia. Numer, który trzy-
macie  w rękach, jest właśnie im poświęcony: 
trzem wyprawom oraz Kongresowi Rocznemu 
EGEA. Specjalnie dla Was koordynatorzy tych 
projektów napisali o nich kilka słów oraz odpo-
wiedzieli na pytania „Globusika”, za co Redak-
cja w tym miejscu serdecznie im dziękuje. 
 MoŜna jednak zapytać, po co poświęcać aŜ tle 
miejsca na zaprezentowanie przedsięwzięć, do 
których właściwie nie moŜna juŜ dołączyć… 
Chodziło nam o pobudzenie Waszej wiosennej 
wyobraźni. Jak podkreślają uczestnicy wypraw, 
kaŜdy z tych projektów rozpoczął się od wiel-
kiego marzenia - później wszystko jest kwestią 
silnej woli i odrobiny szczęścia… Tak, warto. 
MoŜe nie od razu będzie to Japonia, ale warto 
zdać sobie sprawę, Ŝe większość geograficz-
nych marzeń moŜna spełnić ;). 
Czytelnikom, którzy wolą patrzeć w przeszłość 
polecamy reportaŜ z Dętek. Zaś wszystkim bez 
wyjątku - wywiad z nowym Opiekunem Koła, dr 
Mirosławem śelaznym. 
Miłej lektury!       
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To juŜ było… 
 
Od ponad miesiąca Koło Geografów ma nowego opiekuna naukowego. Jest nim dr Mirosław śelazny z Za-
kładu Hydrologii, w studenckich czasach aktywny Kołowicz, były prezes Koła. Zarząd liczy na owocną współ-
pracę z nowym Opiekunem jednocześnie serdecznie dziękując dotychczasowemu - prof. dr hab. Bolesławowi 
Domańskiemu.  
 
W dniach 23-25.02.2007 pod szczytem Lasek w Pasmie Pewelskim między Beskidem śywieckim  a Małym 
odbyły się VI Mistrzostwa w Zjeździe na Dętce o Puchar Koła Geografów. Przy rekordowej frekwencji, 
wśród 32 druŜyn, miejsca na sześciostopniowym podium zajęły zespoły: 
   I - „Zespół Dałna” (pisownia oryginalna - przyp. red.), Kamila Motyka i Tomek Marzetz, KGUJ Kra-
ków (!!!) 
   II -  „Kubanko na Okawango”, Marta Gawron i Krzysztof Piotrowski, Poznań 
   III - „Ponczo i ŚnieŜne Ranczo”, Michał Piętka i Daniel Piętka, Warszawa 
 Gratulujemy Kamili i Tomkowi !!! To pierwsze zwycięstwo naszego Koła w historii zawodów. Oby tak dalej! 
 
W weekend 23-25.03. odbyła się (m.in.. w tramwaju) pierwsza część wymiany z Wrocławiem. Globusik cze-
ka na relację :)! 
 

To nas czeka… 

 
W Kole powstaje Grupa Tatrzańska, której celem są badania hydrologiczne w Dol. Chochołowskiej. Badania 
te są częścią większego projektu kierowanego przez dr Mirosława śelaznego, który będzie  teŜ opiekunem na-
ukowym Grupy. Jest to szansa zaistnienia w powaŜnym naukowym przedsięwzięciu. Termin wyjazdu: 
przełom sierpnia i września, w ciągu roku moŜliwość kolejnych wyjazdów. Lista i informacje - na drzwiach 
Koła.  
 
JuŜ teraz serdecznie zapraszamy na wieczorek poetycki byłej Kołowiczki, p. Doroty Lorenowicz, który od-
będzie się 12.04.2007 (czwartek) o 19:00 w lokalu Koła (czytaj teŜ - str. 14). 
 
Studenci geografii z Wrocławia zwrócili się z propozycją wspólnych badań depozycji zanieczyszczeń oraz 
inwentaryzacji szkód w ekosystemach leśnych na obszarach górskich (Sudety i Karpaty Zachodnie). Projekt 
jest w początkowej fazie rozwoju, potrzeba więc entuzjastów! Osoby z Zarządu dysponują bliŜszymi informa-
cjami. To szansa na ciekawe badania i integrację (dotąd niewielką) z geografami z Wrocławia :) ! 
 
NajbliŜsze konferencje: 
• Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, „Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokal-

nego”, PWSZ w Nowym Sączu i Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 27-28.04, zgłoszenia 
do 31.03. 

• „Agroturystyka - stan i perspektywy rozwoju” Politechnika Białostocka, Białystok, 30-31.05.2007, 
zgłoszenia do 15.04. 

 
Nie masz jeszcze pomysłu na długi weekend, za to masz rower? MoŜesz dołączyć do uczestników wyprawy 
Vuelta a Europa, którzy wybierają się w tym czasie na Zakarpacie! Więcej informacji - mgr Paweł Struś.   
 
Przypominamy o istnieniu forum Koła: http://www.kguj.fora.pl 
 
Ze względu na wydłuŜanie się dnia oraz wzrost temperatury Sekcja Górska zaprasza do śledzenia ogłoszeń 
o kolejnych wyjazdach 
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Dętkowe szaleństwo 

 
Ewelina Mocior 
 

Co sprawia, Ŝe co roku  do małej chatki studenc-
kiej w Beskidach zjeŜdŜają liczne grupy geografów z od-
ległych zakątków Polski? Czy to chęć posesyjnego od-
stresowania? Czy pragnienie zdrowej sportowej rywaliza-
cji? Czy moŜe niezapomniana atmosfera tej niepowtarzal-
nej imprezy? Bez wątpienia kaŜdy uczestnik przyzna, Ŝe 
nie tylko to, ale wiele innych niezwykłych przeŜyć, któ-
rych dostarcza nasze wielkie dętkowe szaleństwo. 
 W ostatni weekend lutego (23-25.02.2007) 
pod szczytem Lasek w Pasmie Pewelskim (między Beski-

dem śy-
wieckim a Małym) odbyły się VI Mistrzostwa 
w Zjeździe na Dętce o Puchar Koła Geografów UJ. 
Na imprezę zjechała blisko setka studentów geografii, 
pobijając rekord pojemności chatki. 
 Od początku pobytu w chatce rozpoczęły się przy-
gotowywania do zawodów: pompowanie dętek (co naj-
waŜniejsze!), sporządzenie i ogłoszenie regulaminu 
(w którym to „dezorganizatorzy” zastrzegli, Ŝe nie pono-
szą Ŝadnej odpowiedzialności za odniesione szkody, 
z moralnymi włącznie) oraz wyznaczenie toru zawodów 
(zadanie niezmiernie odpowiedzialne, Ŝeby jednak, mi-

mo zastrzeŜenia, „warszafka” się nie pozabijała). 
Oprócz tego (last but not least) rozpoczęła się naj-

bardziej zabawna część przygotowań: zgłaszanie grup 
uczestników i tworzenie ich nazw – geograficzno-
kreatywnych i oryginalnych, jak na geografów przystało, 
np. Litohronohoryzonty, Wilgotność Względna, Zintegrowa-

ny Zespół Ręcznych Zbieraczy Herbaty Assam ze stanu As-

sam, Uziarnienie Frakcjonalne, Krystyna German, Dyferen-

cjał Semantyczny, itp. Jednocześnie (do późna w nocy) 
trwała międzyuczelniana integracja studentów. 

 Następnego 
dnia – punkt kul-
minacyjny całej imprezy, który moŜna skomentować jednym 
zdaniem: Ale jazda! Jedni szybciej, drudzy wolniej, jedni 
płynnie, inni odrobinkę pokracznie…;) Ale najciekawsze by-
ły wydarzenia w rejonie mety. Jak zatrzymać nazbyt rozpę-
dzoną dętkę? Którą częścią ciała hamować i w jaki sposób 
się katapultować? Geografowie w tej dziedzinie okazali się 
nadzwyczaj pomysłowi - dzięki temu mieliśmy wspaniały 

pokaz wyczynów kaskaderskich. A wszystko 
pod czujnym okiem sędziów…  

Integracja trwa 

Sędziowie dumają nad regulaminem 

Raz na dętce, raz za dętką 

Nie obyło się bez wypadków. 
Co tym razem? Brawura czy alkohol? 
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 Po dwóch seriach emocjonujących zawodów, gdy 
grono sędziowskie udało się na tajne obrady, dalszy ciąg 
dętkowego szaleństwa trwał. Bito kolejne rekordy ilości 
osób na jednej dętce i testowano róŜnorodne konfiguracje 
zjazdów wielodętkowych. 
 Wieczorem nadszedł długo oczekiwany moment: 
ogłoszenie wyników. Do tej pory sędziowie skrzętnie 
ukrywali toŜsamość zwycięzców i dodatkowo wypusz-
czali zwodnicze plotki, jakoby to geografowie z Poznania 
po raz kolejny okazali się dętkowymi mistrzami. Dlatego 
wynik za-

skoczył wszystkich. Zdobywcami upragnionego pucharu 
pierwszy raz w historii Mistrzostw zostali reprezentanci 
KGUJ!!! Zespół Kamili Motyki i Tomka Marzetza 
o wdzięcznej (?) nazwie „Zespół Dałna” (pisownia ory-
ginalna) pokonał wszystkich dętkowiczów, osiągając re-
welacyjny wynik 7,2 sekundy. Zwycięska para nie ukry-
wając wzruszenia przyznała, Ŝe było to największe ma-
rzenie ich Ŝycia. 
 Kolejne nagrodzone miejsca zajeli: „Kubango na 
Okawango” (Poznań), „Pańczo i ŚnieŜne Ran-
czo” (Warszawa), „Królicza Łapa i Kocie 
Oko” (Poznań), „Międzymiastowa” (Łódź, Warszawa) oraz „Litohronohoryzonty” (Poznań). 
 Po rozdaniu oficjalnych nagród i dyplomów przyszedł czas na trochę tajemniczą Nagrodę Biblio-
tekarza KGUJ za najefektowniejszy upadek. Była to półlitrowa „Krakowska” (no bo przecieŜ nie 
„Gdańska”) oraz niezmierny zaszczyt wypicia jej wraz z szacownym gronem sędziowskim, do którego 
notabene naleŜał ww. bibliotekarz. Otrzymała ją druŜyna „Dyferencjał Semantyczny” (Monika Jaczew-
ska i Michał Plaza). 

 Ogłoszen ie 
wyników uświado-
miło dętkowiczom, 
Ŝe juŜ jutro koniec 
zabawy. NaleŜało 
więc wykorzystać 
piękny zimowy 
wieczór i jeszcze 
raz pooddychać 
świeŜym powie-
trzem. „Poprawka” 
d ę t e k  t r w a ł a 
do późna. Czemu 
tak trudno rozstać 
się geografom 
z kawałkiem dętko-
wej gumy…? 

Ach, ci pasaŜerowie na gapę… 

Obiekt poŜądania kaŜdego 
dętkowicza… 

Radości  nie było końca 
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Tekst: Uczestnicy wyprawy 

PPPPolar UUUUrals EEEEnvironmental 

ChChChChange  

after Last Ice Age  (PUECHPUECHPUECHPUECH) 

 
Ural Polarny jest obszarem o bardzo szczególnym połoŜeniu geogra-

ficznym. Znajduje się on w strefie granicznej kontynentów azjatyckiego i europejskiego stanowiąc barierę klimatycz-
ną dla przepływu mas powietrza. Cecha ta decydowała w przeszłości oraz decyduje nadal o specyficznym, asyme-
trycznym rozkładzie zlodowacenia Uralu Polarnego, a znaczna rozciągłość południkowa prawdopodobnie silnie de-
terminowała stan i warunki środowiska w cyklach glacjalno-interglacjalnych. 

Nadal nie istnieje jednak jeden wspólny pogląd na historię zlodowacenia Uralu Polarnego, zarówno w kwestii zasięgu lodow-
ców, jak i potencjalnego istnienia i rozwoju czapy lodowej w czasie ostatniego zlodowacenia. Większość dotychczasowych badań 
na ten temat prowadzone było jedynie na obszarach sąsiadujących z Uralem Polarnym. Dlatego szansą na lepsze zrozumienie 
historii tego obszaru moŜe być poznanie obecnego stanu elementów środowiska przyrodniczego wnętrza tych gór. 

Trwający obecnie IPY (International Polar Year – przyp. red.) jest doskonałą okazją dla przeprowadzenia badań, mających 
na celu uzyskanie nowych danych, które pozwoliłyby dokładniej określić współczesny obraz środowiska Uralu Polarnego od 
czasu ostatniego glacjału. Dostarczone informacje zostaną wykorzystane do określenia zmian aŜ po czasy współczesne. 

Dzięki prowadzonym w ostatnich latach badaniach naukowych w strefach polarnych, wiele problemów dotyczących zagad-
nień zasięgów i wieku zdarzeń glacjalnych zostało bardzo szczegółowo poznanych i opisanych. Większość regionów polarnych 
Europy posiada szczegółowe dane klimatostratygraficzne i chronostratygraficzne, co pozwala dobrze zrozumieć współczesny 
stan środowiska, a takŜe zestaw czynników, jakie miały nań bezpośredni wpływ. Ural Polarny jest obszarem, na temat którego 
wyraźnie brakuje potwierdzonych danych, a istniejące teorie dotyczące paleogeografii często wykluczają się nawzajem. W wielu 
opracowaniach obszar ten był często traktowany jako mniej istotny lub nawet pomijany w szczegółowych analizach. Wspomina-
na sytuacja moŜe dziwić z kilku powodów. Ural Polarny jest bardzo szczególnym regionem połoŜonym na granicy Europy i Azji. 
Stanowi on naturalną barierę dla transportu mas powietrza znad Atlantyku. 

Nasz projekt będzie obejmować badania współczesnego zlodowacenia Uralu Polarnego, jego powiązań mikroklimatycznych 
i hydrologicznych, pozwalających na określenie uwarunkowań występowania, zasięgu  
i funkcjonowaniu współczesnych lodowców. Szczegółowa analiza form geomorfologicznych (zasięgi wałów morenowych, obec-
ność stoŜków fluwioglacjalnych, teras, generacje form segregacji mrozowej, aktywność form stokowych, stopień wykształcenia 
lodowców gruzowych) pozwoli nam na przybliŜenie warunków paleogeograficznych Uralu Polarnego. Badania geobotaniczne 
natomiast dostarczą informacji na temat zasięgu roślinności, oraz pozwolą na datowanie form geomorfologicznych metodami 
dendrochronologicznymi oraz lichenometrycznymi. 

 
Nasze badania skupią się na: 

„Określeniu skali i wzorców procesów indukowanych specyficznymi cechami i połoŜeniem obszaru badań.” 
„Wskazaniu na etapy, w których zmiany środowiska zachodziły najszybciej i/lub z największą intensywnością”.  
„Dostarczeniu nowych danych dla przyszłych badań nad dynamiką gór strefy polarnej”.  

Efektem będzie próba odpowiedzi na pytanie o postglacjalną ewolucję rzeźby Uralu Polarnego. 
 
Nasze działania oparte są na współpracy z instytucjami naukowymi takimi jak:  

Instytut Badań Arktyki i Antarktyki Federalnej SłuŜby Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska Federacji Rosyj-
skiej – prof. D. Bolshiyanov, 

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk – doc. A. Chlebicki, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski – mgr M. Bregin, 
Komitet dla Organizacji IV MRP w Polsce: prof. J. Jania, 

 
Część terenowa projektu będzie trwała od 15 lipca do 30 sierp-
nia, przy czym badania w okolicach bazy – od 20 lipca do 25 
sierpnia. 
 
W projekcie uczestniczą:  
Magdalena Bregin (UŚ), Michał Łyp (IGiGP), Jan Nadachowski 
(IGiGP), Norbert Niedziałek (IGiGP), Łukasz Stachnik 
(IGiGP), Piotr Wałach (IGiGP), Dominika Wrońska (IGiGP). 
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Kiedy i jak powstał pomysł wyjazdu właśnie w to miejsce? Co Was zainspirowało? 
Pomysł tego wyjazdu jest efektem zainteresowań (i to niebagatelnych) strefami polarnym Ziemi. Tak się składa, Ŝe od pewne-

go czasu kilka osób zaczęło bardziej interesować się (Ŝeby nie napisać wnikliwiej „studiować”, bo chyba studiowanie ma dzisiaj 
kilka róŜnych znaczeń) tematami związanymi ze środowiskami zimnymi. Ludzie ci, chociaŜ związani z róŜnymi dziedzinami, 
coraz częściej spotykali się, dyskutowali, wymieniali nowe informacje i w końcu postanowili pojechać „TAM”. Najlepiej, jeśli to 
„TAM” będzie gdzieś w górach, nie będzie znane z powszechnej literatury i będzie nosiło znamię nieznanego. 

Tak było, ale… dwa lata temu, kiedy to postanowiliśmy pierwszy raz pojechać na Ural Polarny.  
Tegoroczny projekt to juŜ bardzo dobrze wykrystalizowana idea prowadzenia badań nad zagadnieniami ewolucji środowiska 

przyrodniczego od czasu ostatniego glacjału. Będą one opierały się na wynikach zeszłorocznych wstępnych prac, których celem 
było jak najszersze poznanie środowiska i cech szczególnych Uralu Polarnego. Co waŜne dla tegorocznej wyprawy, właśnie ta 
„szczególność” regionu, w który powracamy, była głównym czynnikiem motywującym nas do powtórnego podjęcia trudu or-
ganizacji wyprawy. Trwający właśnie IV Międzynarodowy Rok Polarny to takŜe element motywujący. Jest to największe na 
świecie przedsięwzięcie naukowe dotyczące Arktyki i Antarktyki odbywające się raz na 50 lat! Polacy uczestniczyli w kaŜdym 
z dotychczasowych: podczas pierwszego MRP polscy zesłańcy na Syberię prowadzili badania tego obszaru. H. Arctowski 
i A. Dobrowolski to czołowi polscy badacze Antarktyki podczas II MRP, a podczas III MRG (Międzynarodowego Roku Geo-
fizycznego – chwilowa zmiana nazwy) powstała stacja naukowa u wylotu fiordu Hornsund na Spitsbergenie Zachodnim. 
Wśród załoŜycieli tej stacji znalazł się teŜ profesor Z. Czeppe. Chcemy móc uczestniczyć w tak waŜnym przedsięwzięciu, kon-
tynuować tradycje wypraw polarnych naszego Instytutu, ale takŜe wskazać nowy kierunek działalności wśród studentów. 

 
Co jest największym atutem Waszej wyprawy? 
Mamy ich kilka :) zaleŜnie od aspektu.  
Naukowo (bo właśnie to jest dla nas najwaŜniejsze):  inter- i multidyscyplinarność. Nasza wyprawa będzie składała się ze 

specjalistów róŜnych dziedzin: doktorantów biologii, geomorfologii, klimatologii i magistrantów gleboznawstwa, hydrologii, 
geomorfologii i GIS, a badania będą prowadzone właśnie Dzięki ścisłej współpracy. Np.: współczesne zmiany środowiska będą 
tematem zainteresowań zespołu geomorfologiczno-biologicznego, zagadnieniami paleogeografii plejstocenu i holocenu zajmie 
się zespół geomorfologiczno-gleboznawczy, oddziaływaniem klimat-lodowce – zespół meteorologiczno-hydrologiczno-
geomorfologiczny. Dodatkowo badania nasze są konsultowane z naukowcami rosyjskimi z Instytutu Badań Antarktyki i Arkty-
ki oraz ze znanymi krajowymi badaczami Arktyki.  

Technicznie: nasz projekt stanowi kontynuację rozpoczętych prac z ubiegłego roku, ich uszczegółowienie i rozszerzenie. 
Będziemy na Uralu przez ponad półtora miesiąca, co znacznie zwiększy ilość uzyskanych danych hydro-meteorologicznych, 
a takŜe pozwoli na dokładniejsze analizy paleogeograficzne. Poznaliśmy juŜ moŜliwości prowadzenia wypraw w te regiony Ro-
sji, co takŜe moŜe być bardzo przydatne w tym roku.  

No i co najwaŜniejsze, jedziemy tam w znacznej części w tym samym składzie – powodzenie wypraw właśnie od tego najbar-
dziej zaleŜy. 

 
Co kaŜdy geograf powinien wiedzieć o miejscu, w które się udajecie? 
śe o tym obszarze naprawdę watro duŜo czytać, a nawet tam pojechać. Środowisko Uralu Polarnego jest nigdzie indziej nie 

spotykanym łącznikiem pomiędzy strefą polarną a umiarkowaną, między kontynentem europejskim a azjatyckim i między pięk-
nem gór a ich skomplikowaną geografią. 

 
Jakie napotykacie trudności? 
Największym problemem jest transport. Przekonaliśmy się o tym rok temu podczas pokonywania 90 km tundry, by dostać 

się na miejsce, gdzie tak naprawdę dopiero wszystko się zacznie. Trzeba sobie wyobrazić, ile zabiera się jedzenia na trzydniowy 
wypad w nasze góry, gdzie i tak zazwyczaj jeszcze coś sobie dokupujemy w wiejskim sklepiku, a mimo to zajmuje ono 1/4 ple-
caka. Na tegoroczną wyprawę zabieramy jedzenia na 40 dni bez dostępu do jakiegokolwiek sklepu, kiosku czy chociaŜby drze-
wa z jabłkami. 

I jeszcze jedno – komary. To jest naprawdę element trudny. Najgorsze są te, które się tak niepohamowanie naŜłopią krwi, Ŝe 
juŜ z namiotu nie dają rady same wyfrunąć i muszą uciekać piechotą!  

 
Jak przygotowujecie się do wyjazdu? 
Roboty jest mnóstwo. NajwaŜniejsza jest oczywiście literatura. Niestety całe załatwianie spraw prawnych (wizy, zaproszeń 

IPY) i technicznych (sprzęt, jedzenie) zajmuje tyle czasu, Ŝe na literaturę czas przypada wieczorami, w tramwaju i wszędzie 
gdzie się jeszcze da.  

 
Wyprawę uznacie za udaną, jeśli… 
Wrócimy z materiałami. Wrócimy bezpiecznie. Wrócimy wszyscy. Wrócimy szczęśliwi i chyba, co najwaŜniejsze, wrócimy 

z chęcią następnych wypraw. 
 

Czego najbardziej Ŝyczyć Wam przed odjazdem? 
Owocnej i nieprzerwanej przez Ŝadne problemy pracy w tym pięknym terenie.  

O resztę juŜ sami się zatroszczymy...  
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Paweł Struś 
 

     

 Vuelta a Europa 2007 
 
 
 
 
W lipcu tego roku wyruszamy w bardzo ciekawą podróŜ…. 

Głównym celem naszej wyprawy jest przemierzenie Europy rowerami: dotarcie do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii i szczęśliwy powrót do Krakowa. Trasa wyprawy obliczona jest na około 
10 000 kilometrów i trzy miesiące jazdy. Nasza grupa będzie liczyła 5-7 osób, członków Koła Geogra-
fów UJ. Przedsięwzięciu patronują JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Karol Musioł, Pre-
zydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz oczywiście Dyrektor Instytutu Geografii, 
prof. Bolesław Domański. 
 
Cele szczegółowe naszej wyprawy to: 
• przejazd rowerami na trasie Kraków - Santiago de 
Compostela – Kraków; 
• odwiedzenie przylądków Finistere, Roca, 
Św. Wincentego nad Oceanem Atlantyckim 
•  przejazd najwyŜej (3380 m n.p.m) poprowadzoną 
drogą Europy na Pico de Veleta w górach Sierra Nevada; 
• zdobycie najwyŜszych szczytów europejskiej części 
Hiszpanii: Mulhacén, 3479 m., Gibraltaru: The Rock, 
419 m.; Andory: Pic Alt de la Coma Pedrosa, 2946 m.;    
Monako: bez nazwy, 165 m., Węgier: Kekes, 1015 m; 
• przeprowadzenie badań z dziedziny bioklimatologii 
dotyczących wpływu warunków atmosferycznych na sa-
mopoczucie i sprawność turysty rowerowego 
(we współpracy z Zakładem Klimatologii IGiGP UJ i AWF w Krakowie) 
• sprawdzenie uŜyteczności niemieckich ścieŜek rowerowych wzdłuŜ rzeki Men i Ren, na temat któ-
rych pojawiają się sprzeczne informacje 
•     odwiedzenie miast partnerskich dla miast małopolskich (Bordeaux, Budapeszt, Frankfurt 
n. Menem, Sewilla, Solura, Strasburg, Zagrzeb) 
 
Wszelkie szczegóły dotyczące wyprawy moŜna poznać spoglądając na naszą stronę internetową: 
www.santiago2007.pl 

Jest marzec, a my juŜ teraz nie moŜemy usiedzieć w miejscu. Zbieramy informacje  
o krajach, które zamierzamy odwiedzić po drodze. Intensywnie wzmacniamy naszą kondycję fizyczną 
zsiadając z roweru, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Nie ustajemy równieŜ w poszukiwaniu spon-
sorów starając się zastosować coraz ciekawsze triki marketingowe. W maju ostatecznie zweryfikujemy 
nasze marzenia. Podczas długiego weekendu wyruszamy w sentymentalną podróŜ na Zakarpacie. 
W kilka dni przejedziemy przez fragmenty pięciu państw – Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii 
i Węgier, choć na początku XX wieku nie musielibyśmy przekraczać Ŝadnej granicy. Będzie to dosko-
nały sprawdzian dla ludzi i sprzętu przed późniejszymi zmaganiami z pyłem europejskich dróg. 

→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→Vuelta→   
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Kiedy i jak powstał pomysł wyjazdu właśnie w to miejsce i w taki sposób? Co Was zainspirowało? 

 

Pomysł wyprawy powstał w naszych głowach juŜ jakieś dwa lata temu. To wtedy narysowaliśmy prze-
widywaną trasę – palcem, hm…, to znaczy ołówkiem na mapie. Podstawą projektu była chęć zobacze-
nia duŜej części Europy Zachodniej z perspektywy innej niŜ okno autobusu. Rower jest dla nas 
„naturalnym” środkiem transportu, więc od początku wiadomo było, Ŝe tak będziemy podróŜować. 
 

Co jest największym atutem Waszej wyprawy? 

 
Pełny przekrój przez Europę zarówno pod względem klimatycznym jak i kulturowym. 
 
Co kaŜdy geograf powinien wiedzieć o miejscu, w które się udajecie? 

 

O Europie geograf powinien wiedzieć wszystko. Wybraliśmy taką trasę, Ŝeby zweryfikować tę wiedzę 
i wzbogacić ją o tajemne szczegóły. 
 

Jakie napotykacie trudności? 

 

Oprócz braku wystarczających środków finansowych nie mamy Ŝadnych trudności – idziemy jak bu-
rza. 
 
Jak przygotowujecie się do wyjazdu? 

 

Staramy się codziennie przejechać kilkanaście kilometrów na rowerze. Planujemy wyjazd ćwiczebny 
na Zakarpacie podczas długiego weekendu. 
 

Wyprawę uznacie za udaną, jeśli… 

 

….uda nam się wyruszyć i szczęśliwie wrócić 
 

Czego najbardziej Ŝyczyć Wam przed odjazdem? 

 

Tysiąca przebitych opon. A tak naprawdę, to Ŝebyśmy stawili się na starcie (10 lipca) 
z kieszeniami wypchanymi europejską walutą ;) 
 
 
Trzymajcie za nas kciuki !!! 
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Przemysław Sobolewski 

 

JAPONIA 2007 

 

Hej, jak wiecie niemal na bieŜąco, Koło Geo-

grafów realizuje wyprawy w najciekawsze zakątki 

świata. Tym razem nie mogło być inaczej.  

 

 

Na początku listopada padł pomysł wyjazdu do Japonii, który to 

pierwotnie miał być formą „naukowych wakacji” dla członków 

grupy „Wschód” działającej przy KGUJ. W wyniku wyjątkowego 

entuzjazmu  towarzyszącemu planowaniu wyjazdu oraz sporego 

zaangaŜowania członków grupy powstał szczególny projekt. Jest 

on złoŜony z czterech etapów, w skład których, prócz wyprawy, 

wchodzą równieŜ terenowe i kameralne prace badawcze oraz mi-

sja nawiązania współpracy naukowej z Japończykami. Za cel na-

szej wyprawy obraliśmy Kyoto – siostrzane miasto Krakowa. 

  Projekt ma na celu identyfikację współczesnych procesów zmia-

ny struktury funkcjonalno-przestrzennej Kyoto – historycznego 

centrum kultury japońskiej. Badania obejmą analizę róŜnych ele-

mentów przestrzeni miejskiej, zabudowy, społeczności, sieci ko-

munikacyjnej miasta oraz przestrzeni społeczno - funkcjonalnej. 

W szerszej perspektywie projekt będzie wstępem do analizy po-

równawczej miast Kyoto i Krakowa, jako dwóch stolic kultury - 

europejskiej oraz dalekowschodniej. Prace badawcze przeprowa-

dzone w ramach projektu zostaną zwieńczone publikacją nauko-

wą. 

  Jesteśmy przekonani, Ŝe wyprawa Japonia 2007, stanowiąca 

część projektu badawczego, pozwoli na nawiązanie kontaktów 

naukowych z Uniwersytetem w Kyoto, co zapoczątkuje proces 

wymiany studenckiej. Tym samym projekt nabiera wymiaru sym-

bolicznego, wzbogacając kulturalną i naukową współpracę pomię-

dzy Polską a Japonią. 
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Kiedy i jak powstał pomysł wyjazdu właśnie w to miejsce? Co Was zainspirowało? 
W zasadzie od początku wiedzieliśmy, Ŝe chcemy jechać do Japonii. Jednak nie moŜna tworzyć „sztuki dla sztu-
ki”. Zaczęliśmy zastanawiać się, jakiego typu badania moŜna byłoby przeprowadzić w Japonii, w jakim miejscu 
i ile mogłyby one trwać. Na pierwszym spotkaniu dotyczącym stricte wyprawy ustaliliśmy wstępne wytyczne 
programu badawczego i przede wszystkim miejsce i zakres badań. Dalej wszystko potoczyło się juŜ bardzo 
szybko. Mając wyraźny cel, określiliśmy program badawczy, plan działania zespołu, dokładny zakres obowiąz-
ków i ruszyliśmy szukać poparcia. Obecnie, po akceptacji projektu przez UJ oraz podpisaniu umowy partner-
skiej z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, ruszamy na „podbój sponsorów”. 
 
Co jest największym atutem Waszej wyprawy? 
Na pewno ludzie - taka wyprawa to masa obowiązków, juŜ same przygotowania do niej pochłaniają masę czasu. 
PoniewaŜ przedsięwzięcie jest wyjątkowo kosztowne, jego realizacja jest niebywale czasochłonna. Inną sprawą 
jest, iŜ członkowie wyprawy prócz szkolnych obowiązków i wspomnianych wyŜej działań organizacyjnych re-
alizują badania kameralne. Czyni to nas nieco oderwanymi od rzeczywistości istotami, które ciągle się gdzieś 
śpieszą. Dlatego jeŜeli kiedykolwiek dojrzycie na korytarzu nieco roztrzepaną, pozornie zagubioną istotę, niemal 
na pewno to ktoś z naszego zespołu... 
 
Co kaŜdy geograf powinien wiedzieć o miejscu, w które się udajecie? 
Heh… to dobre pytanie. O Japonii napisano mnóstwo publikacji naukowych, szereg ksiąŜek beletrystycznych, 
ogrom przewodników, wykreślono wiele map. WciąŜ jednak pozostaje ona nieuchwytna. WciąŜ inspiruje 
i zachwyca. Dlatego ten, kto choć raz zaczerpnie wody ze źródła wiedzy o Japonii, będzie pragnął jej więcej 
i więcej. Jednocześnie typowo geograficzną literaturą są publikacje prof. dr hab. Rajmunda Mydela. I to właśnie 
je szczególnie gorąco polecam wszystkim entuzjastom kraju Kwitnącej Wiśni. 
 
Jakie napotykacie trudności? 
Podstawową trudność, i tu pewnie nie będę oryginalny, stanowi brak chętnych i odpowiednio szczodrych spon-
sorów. Oczywiście, znalazły się firmy i instytucje, które niemal natychmiast udzieliły nam pomocy, za co ser-
decznie dziękujemy. Mimo to, wciąŜ jeszcze nie mamy wystarczającej ilości środków, a w zasadzie mamy ich 
zaskakująco mało. Dzieje się tak głównie ze względu na z samą wysokość kwoty potrzebnej do realizacji wypra-
wy i badań. Mimo to wierzymy, Ŝe uda nam się osiągnąć upragniony cel. 
 
Jak przygotowujecie się do wyjazdu? 
Pracowicie. Jak juŜ wspomniałem, wyprawa jest tylko częścią projektu badawczego. Cały czas trwają badania 
kameralne i przygotowania natury organizacyjnej. Jako ciekawostkę mogę zdradzić, iŜ członkowie projektu spe-
cjalnie dla wyprawy zgłębiają tajniki języka japońskiego, a  „fizyczna” część zespołu niebywale pilnie przyswaja 
wiedzę z zakresu geografii miast i geografii społecznej. 
 
Wyprawę uznacie za udaną, jeśli… 
 Jak wszyscy naukowcy będziemy się cieszyć, gdy nasz projekt dojdzie do skutku, a przeprowadzone badania 
przyniosą ciekawe i godne uwagi wyniki. MoŜe wprowadzimy jakąś nową jakość w badaniach geografii miast 
(śmieję się :D). Jako studenci pragniemy poznać świat, zrozumieć go, poznać nowych ciekawych ludzi i przede 
wszystkim razem przemierzyć kręta ścieŜkę nauki, bo jak mówią: w zespole siła. 
 
Czego najbardziej Ŝyczyć Wam przed odjazdem? 
Realizując to przedsięwzięcie wzięliśmy na drogę wiele nadziei, trochę strachu, szczyptę szaleństwa oraz ogrom-
ną ilość optymizmu. Myślę, Ŝe to, odpowiednio połączone, przyniesie nam szczęście i zapewni powodzenie 
wyprawy. Oprócz tego, by przeznaczenie się dopełniło, Ŝyczcie nam przychylności bóstw Shinto oraz uśmiechu 
Buddy na drogę… ;)  
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Łukasz JankowskiŁukasz JankowskiŁukasz JankowskiŁukasz Jankowski    
 
Dlaczego część spośród nas niespokojnie sypia? Bo jest ...Dlaczego część spośród nas niespokojnie sypia? Bo jest ...Dlaczego część spośród nas niespokojnie sypia? Bo jest ...Dlaczego część spośród nas niespokojnie sypia? Bo jest ...    
 

    
XIX Kongres Roczny EGEAXIX Kongres Roczny EGEAXIX Kongres Roczny EGEAXIX Kongres Roczny EGEA    

 
 XIX Kongres Roczny EGEA (European Geography 
Association) organizowany jest w tym roku przez 
Koło Geografów UJ oraz EGEA Kraków. W dniach 17 
– 22 września w Ustroniu gościć będziemy ponad 
150 studentów, absolwentów i doktorantów geogra-
fii z całej Europy. Temat kongresu to „Europa 
w trakcie przemian. Strategie rozwoju 
a trudności w ich realizacji”. Celem projektu 
jest przedstawienie problemów oraz przemian za-
chodzących w Europie na przykładzie Górnego Ślą-

ska i Beskidów, w kontekście takich dziedzin geografii jak: hydrolo-
gia, geomorfologia, klimatologia, Geograficzne Systemy Informacji, 
geografia turyzmu, geografia transportu czy geografia społeczna. Za-
gadnienia te omawiane będą w czasie warsztatów tematycznych prowa-
dzonych przez wybrane uprzednio osoby. Efektem spotkań warsztatowych 
będą prezentacje wniosków w poszczególnych grupach tematycznych, wy-
prowadzone w drodze zajęć plenerowych, wykładów i dyskusji. W czasie 
trwania projektu przeprowadzonych zostanie szereg zajęć tematycz-
nych, wycieczek warsztatowych, wykładów oraz prezentacji, prowadzo-
nych m.in. przez pracowników naukowych oraz studentów Instytutu Geo-
grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Dla lepszego poznania i zrozumienia kwestii poruszanych w trakcie 
kongresu odbędą się równieŜ całodniowe wycieczki obejmujące progra-
mem najbardziej interesujące miejsca regionu. Jak do tej pory patro-
nat honorowy nad projektem objął Rektor UJ oraz wojewoda śląski. JuŜ 
wkrótce planujemy uruchomić naszą stronę internetową gdzie znajdą 
się na bieŜąco aktualizowane informacje.  

 
www.egea.eu/congresses/ac07 
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Kiedy i jak powstał pomysł zorganizowania kongresu? Co Was zainspirowało? 
 
Idea zorganizowania kongresu zrodziła się chyba juŜ w czasie przygotowań do Seminarium Tatrzań-
skiego (10-14 maja 2006), ale jest to tylko mój domysł. Tak naprawdę nie wiem czy niektórzy nie snuli 
takich planów juŜ wcześniej, wysuwając plany zorganizowania wspomnianego Seminarium. Oficjalnie 
ten pomysł został zgłoszony w czerwcu 2006 roku, po bardzo udanym pod względem organizacyjnym 
Seminarium Tatrzańskim. Do organizacji tego kongresu pociągała nas takŜe chęć wykazania się przy 
naprawdę duŜym przedsięwzięciu, o którym głośno byłoby w całej Europie. 
 
Co jest największym atutem tego przedsięwzięcia? 
 
Moim zdaniem niezaprzeczalnym i zarazem największym atutem tego wydarzenia są ludzie. Konkret-
nie chodzi mi tutaj o ponad 150 studentów, absolwentów i doktorantów z całej Europy. Jest to ogromna 
rzesza ludzi „Ŝyjących” geografią na co dzień i potrafiąca w znakomity sposób porozumieć się między 
sobą, nawet pomimo tego, Ŝe spodziewamy się przybycia uczestników z około 30 krajów europejskich. 
To właśnie ci ludzie, potrafiący stworzyć wspaniałą atmosferę, są naszym największym atutem. 
 
Co Kongres Roczny EGEA da Kołu Geografów? 
 
Doświadczenie wyniesione przez organizatorów na pewno znajdzie w przyszłości przełoŜenie na bar-
dzo sprawną organizację przeróŜnych wydarzeń, w które koło będzie zaangaŜowane. Będzie to takŜe 
jedno z największych przedsięwzięć (o ile nie największe) realizowanych przez nasze Koło w całej je-
go historii. Oczywiście kongres przyczyni się do znacznej promocji Koła, nie tylko na arenie krajowej, 
ale takŜe międzynarodowej. Ponadto nawiązane kontakty z pewnością zaowocują niejedną propozycją 
współpracy, czy chociaŜby wymiany międzynarodowej. 
 
Jakie napotykacie trudności w przygotowaniach? Jakich spodziewacie się potem? 
 
Wydaje mi się, Ŝe tak jak w przypadku szeregu innych projektów największą bolączką organizatorów 
jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych potrzebnych dla sprawnej realizacji projektu. 
Kolejną z trudności jest brak czasu wolnego, bo pomimo tego, Ŝe do kongresu pozostało jeszcze pół 
roku, ogrom pracy pozostającej do zrobienia zabiera nam resztę czasu jaki pozostaje poza zajęciami. 
Na późniejszym etapie największą trudnością na pewno będzie odpowiednia logistyka i sprawne dzia-
łania juŜ w czasie trwania kongresu. 
 
Przedsięwzięcie uznacie za udane, jeśli… 
 
Jeśli wszyscy będą z niego zadowoleni, zarówno uczestnicy, organizatorzy jak i wszelkie inne zaanga-
Ŝowane instytucje. 
 
Czego najbardziej Wam Ŝyczyć? 
 
Wystarczającej ilości czasu, duŜo wytrwałości i udanej sesji (tak abyśmy we wrześniu mogli się zająć 
juŜ tylko organizacją kongresu).  
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Bibliotekarz (nareszcie - przyp. red.) poleca 
 
Witam wszystkich i zachęcam do lektury ksiąŜek, jakie skrywają się w zamkniętych czeluściach Koło-
wej Biblioteki :). 

 
Ostatni rok wzbogacił nasze geograficzne zbiory o pokaźną 
liczbę nowych tytułów. 
Znaleźć tutaj moŜna większość z ostatnich wydawnictw 
IGIGP, wydawnictwa UAM otrzymane podczas wymiany 
z EGEA Poznań, przewodniki (m.in. o Czechach, Bukowi-
nie, Ukrainie, Lwowie, Wilnie czy Petersburgu). Powięk-
szył się takŜe skromny zbiór naszych map, mamy nowe 
„50” Beskidów: Śląskiego, śywieckiego, Małego; Gorców; 
Bieszczad oraz Jury. 
 
Podczas obchodów 125-lecia KGUJ otrzymaliśmy od Pana 
J. Partyki (za co bardzo dziękujemy :)) reprint jednej 
z ksiąŜek Ludomira Sawickiego. 
Jest to Elementarz Geograficzny wydany w 1921 roku. 
Treść ujęta jest w ciekawej konwencji wędrówki. Przyciąga 
język autora oraz sposób przedstawiania problemów 
i zagadnień geograficznych. 
      Bibliotekarz Szuwarek 
    

            Fot. Szuwarek  

 
Mówię do Ciebie  
strofami  
moich wierszy.  
 
Ale kto dziś  
rozumie poezję ?  

(Zapomniałeś, To ja...kobieta, 2001) 

 
Serdecznie zapraszamy na wieczór poetycki Pani Doroty Lorenowicz, absol-
wentki geografii UJ, autorki tomików p.t. Tobie męŜczyzno,  To ja...kobieta..., Moje 7 
światów oraz, co najwaŜniejsze, byłego członka KGUJ. Spotkanie będzie okazją do 
zapoznania się z twórczością Pani Lorenowicz, dyskusji, posłuchania wspo-
mnień z „Kołem w tle” i nie tylko… :) 
         Ania Łobodzińska 
         Zdjęcia: www.lorenowicz.prv.pl 

 
Czas i miejsce: 12.04.2007, godz. 19:00, najprawdopodobniej lokal KGUJ 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poezji Doroty Lorenowicz: www.lorenowicz.prv.pl  
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humor → humor → humor → humor → humor → humor → humor → humor → humor → humor → humor  

 
 
 
 
 

 
Kartografia i topografia 

 

• To są znowu pomysły odlotowe nawiedzonych kartografów. 

• Inny przykład: połączenia lotnicze. Bardzo się cieszymy. Lubimy latać. Tylko nie wszyscy 

wracają. 

• Mapy mogą być róŜne i róŜniste. 

• Kartografia to małŜeństwo geometrii z grafiką. Nie wiem, czy udane. 

• Program mapy. Na co dzień mamy do czynienia z programem telewizyjnym, kinowym... Par-

tie polityczne teŜ mają swój program. Trochę inny niŜ telewizyjny oczywiście. 

• Dziennik to dokument, gdzie zapisuje się wyniki pomiarów geodezyjnych. Dziennik, bo geo-

deci pracują w dzień. Gdyby pracowali w nocy, to byłby nocnik. 

• Student: Aaa... psik! 

Dr Szewczuk: Sto lat...! 

Student: Dziękuję! 

Dr Szewczuk: ...na Kampusie! 

• Dr Szewczuk: Jaką rzeką jest Wisła? 

Studenci: ? 

Dr Szewczuk: No... no... jaką? 

Studenci: ? 

Dr Szewczuk: DuŜą! Wisła jest duŜą rzeką! 
 

Kształtowanie przestrzeni wiejskiej 
 

• Film „Elektra” pokazał zdewastowane przez wypas kóz stoki górskie 

• W czasie burz pyłowych na amerykańskich preriach cząsteczki gleby osadzały się na blatach 

biurek biznesmenów 

• Przestrzeń społeczna – wartości wytworzone przez grupy społeczne inicjujące wciąŜ nowe 

formy stosunków 

• Rodzina chłopska bezustannie przemierza w swoim Ŝyciu drogę do poszczególnych pól 

i z powrotem 

• Wędrówki rodzin rolniczych do pola i po polu wytworzyły spontaniczną infrastrukturę 

• MłodzieŜ po szkole szuka rozrywki – powinna ona być odpowiednia, konkurencyjna dla miej-

scowej gospody 

• We wspólnocie parafialnej wszyscy znają potrzeby wszystkich 

• Pierwsze zarobione w Ameryce pieniądze Podhalanie przeznaczali na kupno i wyposaŜenie 

domu – m.in. grube, włochate dywany 

• Dziś pomoc amerykańskich rodaków jest symboliczna – zwłaszcza po ich śmierci. 

• Widok sadu to przedsmak raju, który człowiek stracił za sprawą i jabłka, i Ewy, i zwodnicze-

go węŜa. 

Marginesy notatek... 

Uwaga! Redakcja jak zawsze czeka na Marginesy... z notatek Czytelników!  
Nie śmiejcie się sami! 



Dr Mirosław  śelazny 
Zakład Hydrologii IGiGP UJ 

 
Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 

   - poniewaŜ porządkowana jest przestrzeń 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
 - jest interdyscyplinarna  
 

Moje miejsce na Ziemi: 
- Kraków  

 
Chciałbym zmienić w sobie: 

 - nie warto tymi zmianami absorbować innych  
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
  - jeśli uda mi się zmienić cokolwiek u siebie wtedy będę miał moralno-etyczne prawo do zmiany (naprawy?) świata 
 

Największe moje osiągnięcie: 
- nie mnie to oceniać 

 
A jestem niepocieszony z powodu... 

 - generalnie, staram się nie narzekać 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
 - Koło, wtorkowe spotkania w sekcjach, obozy naukowe, wycieczki autokarowe organizowane przez Koło!!! i słynne bale geo-

grafów, aŜ do białego rana  
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
- tych wspomnień jest zbyt wiele, niezapomniane chwile związane były z obozami naukowymi w Piwnicznej w czasie których 
chcieliśmy sami (kilkanaście osób) coś „naukowego” dokonać (mierzyliśmy infiltrację i kartowaliśmy hydrologicznie potok 
Czercz), to była próba charakterów  

 
W geografii zawsze najmniej lubiłem: 

 - teorię  
 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
- przyczynowo-skutkowe widzenie zjawisk na pograniczu wielu dziedzin nauki 

 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 

- inŜynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne nauki z większą dawką wiedzy z zakresu miernictwa podstawowych 
parametrów środowiska 

 
Moje zainteresowania badawcze: 

 - ciągle szukam nowych zadań dotyczących wody, monitoring w odniesieniu do jej ilości i jakości 
 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
 - szachy  
 

U studentów cenię... 
    - pomysłowość, zapał do pracy i róŜnorakie idee, wiarę w zmianę świata 
 

Na pewno obleję studenta który...  
  - nie wyleje z siebie odpowiedniej ilości wiedzy 
 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
- jest kilka takich miejsc, chociaŜby ekstremalne środowiska Ziemi - pustynia, tropik, Arktyka itp. 
 

Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
bardzo trudne pytanie, uproszczę do zasady postępowania w Ŝyciu, zacytuję fragment z Ewangelii wg Św. Mateusza 7,12, 
„Wszystko więc, co byście chcieli, Ŝeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! ..,  i jestem głęboko przekonany Ŝe wtedy ja, my i 
świat będziemy dąŜyć ku lepszemu 


