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►► Wstępniak ◄◄ 
 
 Minęły wakacje, minął październik — i oto po 
dłuŜszej przerwie wraca „Globusik”. Wiele się 
przez ten czas wydarzyło i nie wystarczy jed-
nego numeru, aby to opisać, dlatego w pierw-
szej edycji w nowym roku akademickim pro-
ponujemy po trochu wszystkiego: relację 
z tegorocznego obozu adaptacyjnego, spra-
wozdanie z Kongresu Rocznego EGEA, arty-
kuł z badań Nowej Hucie. Czytelnikom z I ro-
ku proponujemy przeznaczony dla nich arty-
kuł „Witajcie na geografii!”, który pomoŜe  zo-
rientować się w tym, w czym moŜe jeszcze 
nie do końca się orientujecie ;). Korzystając 
z okazji, serdecznie zachęcamy naszych 
najmłodszych kolegów do włączenia się w 
pracę Redakcji! Jak zawsze, a ostatnio 
szczególnie, „Globusik” czeka na Wasze 
świeŜe pomysły, humor i zapał!...  
Z okazji nadchodzącej uroczystości Wszyst-
kich Świętych drukujemy plan Cmentarza Ra-
kowickiego, gdzie pochowanych jest wielu 
znanych geografów z naszego Instytutu, a na 
listopadową chandrę polecamy najświeŜsze 
„Marginesy notatek”. 
I wreszcie — na deser —  wywiad z prof. Ka-
zimierzem Krzemieniem.    
     
    Miłej lektury! 
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W tegoroczne wakacje odbyły się następujące wyprawy Koła: Ural Polarny, Mongolia, Vuelta a Europa 
(wyprawa rowerowa wokół Europy). „Globusik” czeka na Wasze relacje z tych i innych wyjazdów! 
 

W dniach 17-22 września 2007 w Ustroniu pod hasłem "Europe in transition - development policies fa-
cing current issues" („Europa w trakcie przemian - strategie rozwoju a trudności w ich realizacji”) odbył 
się XIX Kongres Roczny EGEA organizowany przez EGEA Kraków we współpracy z Kołem. Była to 
jedna z największych imprez współorganizowanych przez KGUJ w ostatnich latach, gdyŜ gościli-
śmy 190 uczestników z 23 krajów Europy. KGUJ i EGEA Kraków serdecznie dziękują Dyrekcji IGiGP 
UJ za wsparcie moralne, organizacyjne i materialne. (Relacja z Kongresu — str. 10) 
 
W dniach 25-28 września w Hawiarskiej Kolibie w Gorcach odbył się obóz adaptacyjny („adapciak”) 
dla studentów I roku, a w dniach 26-28 października Otrzęsiny w Chatce pod Niemcową (Beskid Sądec-
ki). Serdecznie dziękujemy studentom II roku (szczególnie Agnieszce Rajwie i Marcie Czernialis) za 
zorganizowanie obu wyjazdów. 
 
Trwa projekt kartowania hydrochemicznego w Tatrach, który ma na celu stworzenie map hydrogra-
ficznej i hydrochemicznej Doliny Chochołowskiej. Pierwszy wyjazd z tego cyklu odbył się w dniach 12-
14 października, wkrótce planowane są kolejne (moŜna się wciąŜ włączyć!). Opiekę naukową sprawuje 
dr Mirosław śelazny. Więcej informacji u Agaty Warchalskiej (awarchalska@yahoo.com) oraz w Kole. 
  

 

To nas czeka... 
 
15 listopada (czwartek) o godz. 18:00 w Sali 1.21. odbędzie się WALNE ZEBRANIE Człon-
ków Koła Geografów UJ. Jest to jedno z najwaŜniejszych wydarzeń w Ŝyciu KGUJ, podczas 
którego m.in. prezentowane są sprawozdania z działalności za poprzedni rok oraz wybierany 
nowy Zarząd. Przypominamy, Ŝe choć zaproszeni są wszyscy zainteresowani, czynne i bierne 
prawo wyborcze będą miały jedynie osoby z opłaconą składką (10 zł) za rok akademicki 2007/-
2008. Składki przyjmuje skarbniczka, Anita Bernatek, do 14. listopada. 
 
Godziny dyŜurów członków Zarządu: 
Łukasz Jankowski (prezes) środa 12:30-14:00, Agata Warchalska (wiceprezes) czwartek 
15:00-16:00, Anita Bernatek (skarbnik) środa 13:52-14:24, Ania Łobodzińska (sekretarz) 
wtorek 11:00-12:00 , Adam Kołodziej (bibliotekarz) wkrótce poda!!!, Iza Walczak (członek 
ds. Organizacyjnych)  środa 15:00-16:00, Kamila Jankowska (EGEA Kraków Contact Person) 
środa 15:00-16:00. 
 
Przypominamy o cotygodniowych spotkaniach Koła:  kaŜda środa 16:15, s. 1.25., tematy 
slajdowisk będą się na bieŜąco pojawiały na plakatach :)  
 
Przypominamy, Ŝe decyzją Zarządu klucz do lokalu Koła jest obecnie wydawany jedynie oso-
bom znajdującym się na liście wywieszonej wewnątrz Koła i przekazanej Portierom. 
 
              Zarząd KGUJ 

 → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wiesci → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści →  
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI  
 

To juŜ było... 
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 → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut → Instytut   

Ze względu na zbliŜającą się uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, „Globusik” zamieszcza poniŜej skan planu Cmentarza 
Rakowickiego z oznaczonymi miejscami pochówku wybitnych geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Plan ten otrzymało Koło Geogra-
fów od pracowników Instytutu przed zeszłorocznym sprzątaniem na grobach przed uroczystością Wszystkich Świętych. 
Zachęcamy do odwiedzenia grobów wykładowców w nadchodzących dniach zadumy nad Ŝyciem i przemijaniem. 

              
 [Redakcja] 

Oznaczenia: [1] prof. Zdzisław Czeppe (1917-1991), [2] prof. Franciszek Czerny-Schwarzenberger (1947-1917),  
[3] prof. Jan Flis (1912-1993), [4] prof. Mieczysław Teodor Hess (1931-1993), [5] prof. Mieczysław Klimaszewski (1908-
1995), [6] doc. Władysław Milata (1911-1954), [7] doc. BoŜena Modelska-Strzelecka (1916-1974), [8] dr Stanisława Niem-
cówna (1891-1961), [9] doc. Wiktor Ormicki (1898-1941; miejsce symbolicznego pochówku), dr Maria Irena Ormicka,  
[10] prof. Ludomir Sawicki (1884-1928), [11] prof. Jerzy Smoleński (1880-1940), [12] prof. Antoni Wrzosek (1908-1983), 
[13] prof. Kazimierz Trafas (1939-2004) 
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WITAJCIE  

NA GEOGRAFII!!! 

 

 

ZwaŜywszy na to, Ŝe jeszcze całkiem niedawno rozpoczął się nowy rok akademicki, 

Globusik ma zaszczyt powitać nowe pokolenie świeŜo upieczonych geografów z pierwszego roku. 

Na początek przyda Ci się, drogi geografie, kilka rad od bardziej doświadczonych. Wypływa-

jąc na szerokie wody wiedzy geograficznej, pamiętaj, aby regularnie uczęszczać na wykłady. Poznasz 

na nich wiele fascynujących rzeczy. Na geografii człowieka dowiesz się, co mają wspólnego szyszki 

syberyjskie, wraŜliwość ludności południowoazjatyckiej na zapach i fabryka Ŝarówek w Łodzi. Wy-

słuchasz równieŜ słynnego juŜ wykładu o pączkach. Na geografii fizycznej z pewnością nie umknie 

Twojej uwadze związek synantropizacji z królikami australijskimi. Na wykładach z astronomii do-

wiesz się, ile razy moŜna spojrzeć na Słońce przez teleskop. 

Zajęcia ze statystyki pomogą Ci opanować sztukę całkowania, jeśli wcześniej nie dojdziesz 

do wniosku, Ŝe to wcale do szczęścia niepotrzebne. Dowiesz się teŜ, kim był tajemniczy „Student”, 

a poza tym opanujesz sztukę błyskawicznego robienia notek (oczywiście, jeśli nie korzystasz z innych 

zdobyczy cywilizacji, np. aparatu cyfrowego albo po prostu masz pamięć fotograficzną ;-). 

Poznając prawa ekonomii, zauwaŜysz, Ŝe dosyć dziwny pomysł wielkiego ekonomisty, który 

proponował kopanie dołków przez jedną grupę ludzi i zakopywanie ich przez drugą grupę, przyczynił 

się do powstania autostrad w Niemczech. A dlaczego Ludwik XIV uŜywał perfum i dlaczego jest to 

przykład dobra substytucyjnego to juŜ pewnie wiesz… 

Na geologii dowiesz się, co ma wspólnego matriks z Matrixem i dlaczego nazwanie kogoś ko-

prolitem jest podwójnie obraźliwe. Kartografia stanie się dla Ciebie motywacją, Ŝeby nauczyć się wy-

miarów kartki A4 – wtedy bez problemów zmieścisz na niej kaŜde odwzorowanie. Dowiesz się teŜ 

duŜo o mapach (broń BoŜe, nie mapkach!). A na wykłady warto chodzić, Ŝeby podziwiać elokwencję 

prowadzącego. 

→ I rok → I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok   

For
 cat
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→ I rok → I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok→ I rok   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nawet, jeśli ktoś juŜ przestraszył Cię kartografią czy statystyką (albo sami się przestraszyliście 

bez niczyjej pomocy), to nie martwcie się. Jeśli nie zdacie kartografii w pierwszym terminie, to prze-

cieŜ jest jeszcze drugi termin! A jeśli w drugim terminie szczęście równieŜ was opuści, to nie zała-

mujcie się, tylko przyjdźcie do Koła Geografów na gorącą herbatkę, a z pewnością nikt Wam nie po-

skąpi kilku słów wsparcia i podzieli się z Wami własnymi doświadczeniami… W końcu kartografię 

moŜna zdać teŜ na drugim roku… 

 

A teraz teścik! Sprawdź, czy poznałeś juŜ swoich wykładowców, czyli: kto ma zwyczaj tak 

mawiać? 

 

1. Niepotrzebne skreślić 

2. Studenci nie umieją czytać 

3. Zamykamy kramik 

4. Naukowcy nie są złośliwi 

5. Nie wypada, Ŝeby geograf tego nie wiedział 

6. Jest taka odległość, z której klient po pączki juŜ nie przyjedzie 

 

 

 

 

 

  

[Redakcja] 

6 październik  2007 Globusik 



 

Globusik październik 2007 7 

 

Adapciak 2007 
 

 

Perspektywa wysokich, malowniczych gór i spotkania ludzi myślących podobnie jak ja zachęciły 

mnie do wyjechania we wrześniu na obóz adaptacyjny. Jak było? Przeczytajcie! 

 

„W górach jest wszystko to, co kocham”- to hasło 

miał zapewne w głowie kaŜdy z nas, gdy z wielkim 

plecakiem wchodził na Dworzec PKS w Krakowie. 

Było to miejsce zbiórki uczestników obozu adapta-

cyjnego organizowanego przez Koło Geografów 

UJ. Mimo bardzo wczesnej pory wszyscy tryskali 

optymizmem. Zanim autobus podjechał na stanowi-

sko, pierwsze przyjaźnie zostały zawarte, więc po-

dróŜ do Nowego Targu wcale się nie dłuŜyła. 

 

Naszym celem były Gorce, a konkretnie Hawiarska Koliba - schronisko studenckie połoŜone 

opodal Ochotnicy Górnej. Z Nowego Targu w Gorce juŜ blisko, więc jakieŜ było nasze zdziwienie, gdy 

okazało się, Ŝe pojedziemy autobusem jeszcze 56 kilometrów! Ale nie ma tego złego, co by na dobre 

nie wyszło: przy okazji zobaczyliśmy Pieniny (co prawda zza szyby autobusu:)) i poznaliśmy bardzo 

sympatycznego kontrolera biletów, który dziękował za podane mu bilety i na koniec Ŝyczył wszystkim 

podróŜnym miłego dnia... Nieczęsto się tacy trafiają… 

Na tym nasza podróŜ się nie skończyła, bo okazało się, Ŝe wysiedliśmy na złym przystanku. 

CóŜ było robić, zarzuciliśmy bagaŜe na plecy i maszerowaliśmy 5 kilometrów po asfalcie. CięŜkie ple-

caki i upał sprawiły swoje, przystanek przed sklepem był więc tym, czego najbardziej potrzebowali-

śmy. Później jeszcze 40 minut Ŝółtym szlakiem w towarzystwie kota i psa z chatki i w końcu naszym 

oczom ukazało się schronisko. 

Jeśli jest chatka, jest teŜ chatkowy. Zwykle to interesująca osoba i nie inaczej było tym razem. 

Na początek zostaliśmy odpytani, skąd jesteśmy. Słysząc nazwę miejscowości, chatkowy Mariusz do-

powiadał od siebie numery dróg przebiegających przez miejscowość, rzeki i ich przepływ, obliczając 

przy tym, czy załoŜenie na nich elektrowni wodnych byłoby opłacalne... Idealny kandydat na geogra-

fa:) 

→ adapciak → adapciak→ adapciak→ adapciak→ adapciak→ adapciak→ adapciak→ adapciak→ adapciak   



Nasi starsi koledzy od razu przystąpili do 

działania i dowiedzieliśmy się jak przetrwać 

na geografii. Dzięki temu przedmioty 

i wykładowcy nie zaskoczyli nas tak bardzo, 

jak tych, którzy na obozie nie byli. Oczywi-

ście postraszono nas kartografią i statystyką, 

więc weźmiemy to sobie do serca:). Swą 

obecnością zaszczycił nas teŜ sam prezes 

Koła Geografów Łukasz Jankowski. 

Rozmowy przy ognisku trwały do późna w nocy, więc rano trudno było wstać, zwłaszcza, 

Ŝe przed nami była długa trasa na Turbacz. Tym razem nie zgubiliśmy trasy, bo szedł z nami pan 

Józef. Musiał przenieść naczynia i sztućce do Kurnytowej Koliby, więc kaŜdy uczynny geograf 

wziął coś do plecaka i tym sposobem nosiliśmy cały dzień zastawę stołową. Choć początkowo 

mgła zasłaniała wszystko, nikt się nią nie przejmował. Raźno maszerowaliśmy pod górę i juŜ na 

Jaszczurówce doczekaliśmy się ładnych widoków. Niedaleko szczytu połoŜona jest jaskinia Zbó-

jecka Jama, więc wszyscy chcieliśmy ją zobaczyć. Dzięki naszemu przewodnikowi (który miał 

sprawić, Ŝe nie pobłądzimy) nie mogliśmy jej znaleźć, bo... dla Ŝartu wskazał nam zły kierunek... 

Mówi się, Ŝe do trzech razy sztuka, ale my juŜ za drugim razem ją znaleźliśmy. Wyglądała niepo-

zornie, ale kto zszedł na dół, odkrył, Ŝe ma co najmniej 15 metrów długości. Bez czołówki się nie 

obeszło, więc jaskinię zobaczyli tylko wybrańcy (czytaj: zapobiegliwi). 

Po kilku godzinach, juŜ trochę zmęczeni, dotarliśmy na Turbacz. Bardzo miły pan Gopro-

wiec opowiedział nam o uŜywanych tam narzędziach ratowniczych i ciekawych akcjach ratunko-

wych. Powrót do chatki był bardzo mozolny – zejście do Ochotnicy, znów te same 5 km asfaltem 

i znów pod górę. Część uczestników oszczędziła sobie tych 5 kilometrów i podjechała autobusem 

lub autostopem, pozostali wybrali wariant pieszy. Nie pojawiali się w chatce przez kilka godzin. 

Gdy juŜ chcieliśmy wysłać po nich akcję ratunkową, w końcu przyszli. Okazało się, Ŝe mieli spo-

tkanie integracyjne przed sklepem połączone z degustacją napojów:). A my się martwiliśmy, Ŝe 

po ciemku zgubiliśmy szlak! 

Chwała koledze, któremu po tym wszystkim chciało się jeszcze po ciemku zbierać drewno 

i rozpalić ognisko! Przy nim odbył się konkurs wiedzy o studiowaniu na geografii. Pytania były 

trudne, ale kto wcześniej uwaŜnie słuchał opowieści starszych kolegów, ten znał odpowiedzi. 

Drugi konkurs to kalambury geograficzne, równieŜ niełatwe. No bo jak pokazać siłę Coriolisa? 
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Kolejny dzień to kolejna cięŜka trasa. Tym 

razem na Kudłoń i Gorc. Pomimo zakwasów 

z poprzedniego dnia, ruszyliśmy śmiało przed sie-

bie! 

 

Potem znów długie Polaków nocne rozmo-

wy, a następnego dnia trzeba juŜ było wracać do 

Krakowa… 

        

       

Poznaliśmy wielu sympatycznych ludzi, zawarliśmy nowe przyjaźnie, no i Koło Geogra-

fów przestało być dla nas wielką niewiadomą.  

Po „adapciaku” łatwiej studiować na geografii. Ten, kto nie był, niech Ŝałuje. Ale ma 

szansę nadrobić tę stratę w przyszłym roku, jeśli podejmie się zorganizować obóz dla nowego 

rocznika! 

              Ala Kosman 
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→ egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea → egea →  

XIX Kongres Roczny Europejskiego Stowarzyszenia Studen-

tów Geografii i Młodych Geografów (EGEA XIX Annual Con-

gress) 
Podsumowanie 

 
 
Dziewiętnasty Kongres Roczny EGEA odbył się w dniach 17-22 września 2007 w Ustroniu. Został on zorganizowany 

pod hasłem "Europe in transition - development policies facing current issues" („Europa w trakcie przemian - strategie 
rozwoju a trudności w ich realizacji”). 

Przez 5 dni konferencji hotel „Tulipan” gościł ponad 170 studentów geografii z 23 krajów Europy. Wśród uczestni-
ków przewaŜali Niemcy, Austriacy, Holendrzy i Belgowie, ale mieliśmy takŜe liczną grupę z krajów bałkańskich 
(Słowenii, Serbii, Grecji) i nadbałtyckich (Finlandia, Estonia), jak równieŜ gości z Portugalii, Mołdawii, Rumunii, Ukrainy 
czy centralnej Rosji – moŜna więc spokojnie powiedzieć, iŜ reprezentowana była cała Europa, a nie tylko Unia Europejska 
czy najbliŜsi sąsiedzi Polski. 

Kongres zorganizowała krakowska jednostka Stowarzyszenia (EGEA Kraków) działająca przy Kole Geografów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, wybrana do tego zadania w drodze głosowania podczas zeszłorocznego Kongresu. 

Organizacja tak duŜej imprezy wymagała długich przygotowań i sprawnej koordynacji działań. JuŜ jesienią 2006 roku 
stworzony został kilkunastoosobowy zespół organizatorów, na którego czele stanął Łukasz Jankowski, dziś student IV 
roku geografii na UJ. 

Niemal od samego początku udało nam się uzyskać wsparcie u przedstawicieli mediów (Radio Katowice i TVP Kato-
wice, portal ox.pl, „Głos ziemi cieszyńskiej”), zaś patronat honorowy objęli: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. Karol Musioł, Wojewoda Śląski dr Tomasz Pietrzykowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan 
Olbrycht). Mogliśmy takŜe liczyć na wsparcie macierzystego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Uniwer-
sytetu w Utrechcie, a takŜe sponsorów komercyjnych: m.in. firmy ESRI, PolarSport, Compass, Centrum Wspinaczkowe 
„Forteca” i  Małachowski. 

Zasadniczą częścią Kongresu były zajęcia w grupach warsztatowych. KaŜdy z uczestników mógł wybrać spośród 14 
grup, które poświęcone były zagadnieniom od erozji gleb i antropogenicznych zmian w systemach rzecznych poprzez pro-
blematykę obszarów chronionych i zanieczyszczenie środowiska w miastach aŜ po warsztaty z pogranicza ekonomii i geo-
grafii. Do kaŜdej z grup trafiły osoby z bardzo róŜnych krajów. Ideą warsztatów była dyskusja na temat, jak określone 
problemy rozwiązuje się w poszczególnych państwach, wymiana poglądów i doświadczeń. W trzecim dniu Kongresu od-
były się wycieczki w ramach grup warsztatowych, a w dniu czwartym – całodniowe wycieczki ogólnotematyczne (m.in. 
do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, na Babią Górę i wokół Euroregionu „Śląsk Cieszyński”). Przedostatni dzień 
zajęło walne zebranie przedstawicieli wszystkich obecnych jednostek terenowych, podczas którego m.in. wybrano nowy 
Zarząd EGEA oraz miejsce kolejnego Kongresu Rocznego – Moskwę. 

W ramach programów wieczornych odbyły się m.in. prezentacje krajów oraz Polski Wieczór. 
Choć trud zorganizowania Kongresu był niemały, opinie uczestników w pełni wynagrodziły nam miesiące przygoto-

wań. Jesteśmy pewni, Ŝe równie pozytywnie zapamiętali oni Ustroń, Podbeskidzie, jak i podróŜ przez Polskę. 
Aby cenne doświadczenia Kongresu pozostały w trwałej formie, EGEA Kraków planuje wydanie publikacji pokon-

gresowej z wybranymi prezentacjami, referatami i relacjami. 
 
 

Agata Warchalska 

Od Redakcji: Ze względu na zaistniały brak miejsca w październikowym numerze „Globusika” zamieszczamy na razie 
jedynie to krótkie, oficjalne sprawozdanie. Relacja nieoficjalna i znacznie bardziej ilustrowana - w kolejnym numerze. 
Zresztą echa kongresu zapewne nie umilkną jeszcze długo... 
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Wstęp 
We wszystkich kulturach osiadłych moŜemy zaobserwować róŜne formy i rodzaje przywiązania do własne-

go terytorium (Rykiel 1999 za Tuan 1987). Wówczas, na pewnym etapie rozwoju społecznego, pojawia się poję-
cie świadomości terytorialnej. „Świadomość terytorialna to ta część świadomości społecznej, która odnosi się do 
poczucia odrębności własnego terytorium, a wtórnie równieŜ własnej grupy społeczno-terytorialnej” (Rykiel 19-
1985). Za pracą Rykla (1999) na temat świadomości terytorialnej mieszkańców Łodzi w niniejszym opracowa-
niu przyjęto, Ŝe starsi ludzie deklarują raczej przynaleŜność do swoich dzielnic podstawowych i tradycyjnych 
podziałów wewnątrz miasta, z kolei ludzie młodzi - przynaleŜność do osiedli mieszkaniowych. Jest to istotne dla 
niniejszej pracy, poniewaŜ dotyczy ona tej drugiej grupy wiekowej.  

Badania podobne do opisanych tutaj w Krakowie prowadził dotąd mgr Piotr Trzepacz z IGiGP UJ, który w 
2006 roku opracował futbolową mapę Krakowa, opublikowaną w maju 2007 roku na łamach krakowskiego do-
datku do „Gazety Wyborczej”. 

 
Cel pracy i jej zakres przestrzenno-czasowy 
Celem niniejszej pracy było zbadanie faworyzacji klubowej kibiców osiedli nowohuckich w Krakowie, 

stworzenie mapy ilustrującej ową faworyzację i przedstawienie jej analizy wraz z wnioskami. Pod uwagę wzięto 
jedynie te grupy kibiców, w których wykształciła się pewna świadomość terytorialna i wyraŜa się ona przez 
oznaczanie swojego terytorium za pomocą „graffiti” z nazwą klubu piłkarskiego, którego są fanami. Przedmio-
tem niniejszej pracy jest preferencja klubowa tychŜe grup, która według autorów decyduje o tym, komu 
„oficjalnie” kibicuje dane „osiedle”, nie zaś faktyczna liczba kibiców i ich preferencje. 

Przyjęto następujące załoŜenia: 
- na większości osiedli badanego obszaru istnieją opisane wyŜej grupy kibiców i faworyzują one jeden z trzech 

głównych krakowskich klubów piłkarskich: KS „Hutnik Kraków”, TS „Wisła Kraków” lub KS „Cracovia”, 
- za podstawowe terytorium grupy kibiców uznają swoje osiedle mieszkaniowe lub rzadziej jego fragment 

i oznaczają je malując napisy na murach, 
- grupy te nastawione są negatywnie do zwolenników innych klubów piłkarskich; niekiedy wyraŜa się to 

przez: zwalczanie przeciwników i/lub oznaczanie terytoriów innych grup jako własnych (dlatego teŜ po jakimś 
czasie mapa moŜe się zdezaktualizować), 
- osiedla mogą być tak homogeniczne jak i heterogeniczne pod względem faworyzacji klubowej.  
Przedmiotem niniejszej pracy jest jedynie stan, nie zaś procesy, które prowadzą do stwierdzonych i opisa-

nych w dalszej części pracy podziałów na mapie preferencji klubowych. 
Obszar badań stanowią osiedla mieszkaniowe (pierwotnie przeznaczone dla pracowników i budowniczych 

kombinatu hutniczego) połoŜone w granicach krakowskich dzielnic XVIII Nowa Huta, XVI Bieńczyce, XV Mi-
strzejowice, XIV CzyŜyny oraz dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. W latach 1951-1990 dzielnice te wcho-
dziły w skład jednej dzielnicy nazwanej Nową Hutą (Mydel 1996). Stąd teŜ, w powszechnej świadomości cały 
badany obszar funkcjonuje dziś właśnie jako Nowa Huta i takie kryterium przestrzenne zastosowano w niniej-
szej pracy. 

Badania trwały od grudnia do 2006 r. do marca 2007 r. 
 
Metody badań  
Przyjmując powyŜsze załoŜenia i traktując osiedle jako podstawową jednostkę w badaniu faworyzacji 

(wyjątkiem były fragmenty osiedli, w których jednoznacznie moŜna było wydzielić podstrefy „obcych” druŜyn), 
podliczono napisy wyraŜające sympatię (punkty dodatnie) i antypatię (punkty ujemne) dla danych klubów. Po 
zsumowaniu punktów dla klubów na danym osiedlu obliczono procentowy udział napisów danego klubu w ogó-
le napisów osiedla. Przyjęto, Ŝe: 

- osiedle jest homogeniczne, jeśli liczba napisów wyraŜających sympatię dla jednej z druŜyn stanowi więcej 
niŜ 70% lub napisy dwóch kolejnych druŜyn stanowią mniej niŜ 20% ogółu, 

- osiedle jest heterogeniczne: a) dominacja dwóch klubów, jeśli ich napisy stanowią 50-70% i 30-50%;  
b) w innym przypadku osiedle jest podzielone między trzy druŜyny. 
Osiedla, na których całkowita liczba napisów nie osiągnęła 10 uznano za neutralne.  

Faworyzacja klubowa osiedli nowohuckich,  

czyli „Kto jest za kim na Hucie”?  
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Analiza wyników 
Ilustracją treści niniejszej części pracy jest załączona mapa. 
Na badanym obszarze stwierdzono występowanie obszarów homogenicznych faworyzujących kaŜdą z dru-

Ŝyn, obszarów heterogenicznych (zarówno podzielonych między dwie, jak i wszystkie trzy druŜyny), a ponadto 
obszarów „neutralnych”. W badaniach potwierdziło się, iŜ granice faworyzacji klubowej i terenów przenikania 
się faworyzacji dla poszczególnych druŜyn, zazwyczaj pokrywają się z granicami osiedli. Inaczej (konieczność 
wyznaczenia podstrefy wewnątrz osiedla ze względu na wyraźnie odmienną faworyzację) było w trzech przy-
padkach: 1) strefa heterogeniczna (Hutnik-Wisła) na Os. Willowym, 2) strefa heterogeniczna na granicy Osie-
dli: Na Stoku i Na Wzgórzach, 3) Os. Złotego Wieku (obszar zwolenników Cracovii otoczony obszarem pod 
wpływem kibiców Wisły). 

Zarówno pod względem ilości osiedli, jak i zajmowanej przez nie łącznej powierzchni, przewaŜają osiedla 
homogeniczne. Osiedla, które według przyjętych w niniejszej pracy kryteriów zostały uznane za neutralne, sta-
nowiły zdecydowaną mniejszość. Osiedli „podzielonych” było wyraźnie mniej niŜ „jednolitych”. 

 Dla wszystkich trzech druŜyn moŜna wyznaczyć obszary, gdzie dominują osiedla je  faworyzujące. Jed-
nakŜe, dla druŜyn Cracovii i Wisły jest to nieco trudniejsze, gdyŜ ich obszary wpływów niekiedy silnie przepla-
tają się ze sobą. I tak: „terytorium” Hutnika Kraków to południowo-wschodnia część badanego terenu, obszar 
tzw. „starej Nowej Huty”, skoncentrowany wokół Placu Centralnego. Gdyby zmierzono środek cięŜkości dla 
rozmieszczenia osiedli popierających tę druŜynę, wypadłby on zapewne w okolicach zbiegu osiedli Centrum A, 
Centrum B, Hutniczego i Szklane Domy. Przesuwając się w kierunku  północno-zachodnim stopniowo domina-
cję zyskują osiedla kibicujące Wiśle Kraków, a następnie Cracovii. Środek cięŜkości dla pierwszej z tych dru-
Ŝyn wypada przypuszczalnie na granicy Osiedli Kazimierzowskiego i Na Lotnisku. Zwarte obszary popierające 
Cracovię grupują się w trzech głównych miejscach: 1) praktycznie cała przebadana część Mistrzejowic (z wyłą-
czeniem większej część Os. Złotego Wieku), 2) Os. Albertyńskie i Os. Niepodległości, 3) rozległe Os. 2 Pułku 
Lotniczego. Ze względu na rozproszenie, środek cięŜkości dla tego przypadku jest trudniejszy do wyznaczenia, 
jednak trzeba przypuszczać, iŜ wypadł by on dalej na północny-zachód niŜ dla Wisły.  

Warto przy tym zaznaczyć, iŜ preferencje klubowe mogą mieć związek z zasiedziałością ludności. I tak – 
osiedla najstarsze (z lat 50. i 60. XX wieku), gdzie mieszkańcy są najbardziej zasiedziali i przywiązani do swo-
jego terytorium, faworyzują w większości Hutnika Kraków – druŜynę tradycyjnie z tym obszarem związaną 
(wpływ moŜe mieć teŜ fizyczna bliskość stadionu tej druŜyny, który znajduje się nieopodal Os. Młodości, przy 
ul. Ptaszyckiego 4). W stosunku do innych osiedli, generalnie sprawdza się prawidłowość, Ŝe im niŜszy jego 
wiek, będzie kibicowało kolejno Wiśle, a najmłodsze – Cracovii.  

Na podstawie zgromadzonych danych wyznaczono kilka obszarów heterogenicznych. Zdaniem autorów ich 
istnienie moŜna wyjaśnić następująco:  

a) są to obszary będące terenem rywalizacji kibiców z sąsiednich, „wrogich” sobie osiedli bądź to posiada-
jące „miejscową” grupę kibiców „odwiedzaną” przez kibiców z sąsiedniego, nieprzychylnego osiedla bądź po-
siadające dwie/trzy takie wrogie grupy wewnątrz osiedla 

b) są to w rzeczywistości (w sensie preferencji mieszkańców) obszary neutralne, na których przenikają się 
wpływy grup pochodzących z obszarów sąsiednich.  

Do kategorii a) i b) autorzy zaliczyliby Osiedla: Handlowe, Wandy, Kościuszkowskie, a ponadto fragmenty 
Osiedli Na Wzgórzach i Na Stoku. Dokładne wyznaczenie tego wymagałoby dalszych badań, np. ankietowych 
wśród mieszkańców i w środowisku kibiców. 

c) na danym terenie trwa proces zmiany preferencji klubowych (np. na skutek migracji większej grupy lu-
dzi młodych, posiadających odmienne preferencje co do druŜyn piłkarskich niŜ kibice z obszaru, na który się 
przenieśli). Takimi wydają się być Osiedla: Urocze, Krakowiaków i Górali; tak teŜ moŜna tłumaczyć popiera-
nie Cracovii przez nowowybudowane osiedle przy ul. Ks. Bp. Tomickiego (tu takŜe sprawdza się teza 
o korelacji preferencji klubowych ze stopniem zasiedziałości). 

Obok mniej lub bardziej zwartych obszarów faworyzacji jednej z druŜyn lub stref „przejściowych” 
w terenie stwierdzono istnienie kilku „obszarów szczególnych”: 

- dwie „enklawy” Hutnika Kraków poza starymi osiedlami Nowej Huty: rejon ul. Petrofiego i ul. Central-
nej, 

- „enklawa” Cracovii przy ul. Ks. Bp. Tomickiego (tłumaczona wprowadzeniem się nowej, młodej ludno-
ści), 
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- bardzo podzielony (kibice wszystkich druŜyn) niewielki obszar przy ul. WęŜyka otoczony bezpośrednio 
obszarami neutralnymi – moŜe to być przypadek, gdy neutralne osiedle stało się „terenem spornym” kibiców 
wrogich druŜyn, którzy docierają tu z nieco większej odległości lub teŜ dokładność badania została zaburzona 
np. ze względu na malowanie bloków w okresie bezpośrednio je poprzedzającym i tereny przylegające do bu-
dynków przy ul. WęŜyka nie są w rzeczywistości neutralne  

- Os. Mistrzejowice Nowe, gdzie ścierają się wpływy nie tylko kibiców Cracovii i Wisły, ale takŜe Hutnika 
mimo znacznego oddalenia od zwartych terenów faworyzujących ten klub. 

Obszary, które według przyjętych kryteriów określono „neutralnymi”, to: Os. Złotej Jesieni, zabudowania 
przy ul. Fatimskiej, Narciarskiej, Rondzie CzyŜyńskim i al. Pokoju. Są to osiedla niewielkie (być moŜe za ma-
łe, aby wytworzyć aktywna grupę kibiców), a ponadto na krótko przed badaniem były odmalowywane. Ponadto 
osiedle przy al. Pokoju jest zamykane (kibice z zewnątrz mają tam utrudniony dostęp).  

 
Podsumowanie 
NajwaŜniejsze wnioski z opisanych badań są następujące: 
- zdecydowanej większości obszaru Nowej Huty moŜna przypisać preferencje klubowe, 
- faworyzacja klubowa rozkłada się w przestrzeni w sposób nieprzypadkowy; tereny wykazujące poparcie 

dla danej druŜyny mają tendencję do współwystępowania, 
- faworyzacja klubowa jest zjawiskiem bardzo dynamicznym, o czym świadczą zidentyfikowane „strefy 

przejściowe”/„strefy przenikania wpływów” – prześledzenie tej dynamiki jest trudne, ale bardzo interesujące 
i warte dalszych badań, 

- ostrość niektórych granic terytoriów odpowiada granicom osiedli, co potwierdza prawdziwość załoŜenia 
o osiedlu jako podstawowej jednostce przestrzennej w świadomości mieszkańców Nowej Huty. Nie stoi to 
w sprzeczności z tym, iŜ ta podstawowa jednostka moŜe rozwinąć się w strefę (co teŜ zaobserwowano). 

Największymi problemami podczas przygotowywania niniejszego opracowania były: zbytnie rozciągniecie 
kartowania w czasie (najlepiej, by było przeprowadzone w ciągu 1-2 tygodni, a następnie powtórzone raz lub 
dwa razy), brak skonfrontowania danych np. z wynikami ankiety/wywiadu (wywiady wprawdzie przeprowa-
dzono, lecz na zbyt małej grupie kibiców) oraz ryzyko błędu ze względu na róŜny okres od ostatniego malowa-
nia budynków na poszczególnych osiedlach.  

Badania faworyzacji klubowej są warte kontynuacji. Do zbadania pozostaje m.in. to, czy obecność ostrych 
granic faworyzacji lub osiedli podzielonych jest skorelowane z wyŜszą przestępczością na danym terenie lub 
jakie czynniki wpływają na zmiany prefenecji klubowych danego obszaru (problem jedynie zasygnalizowany 
tutaj). Materiały z przeprowadzonych badań zostaną umieszczone w archiwum kołowym, a zamieszczona mapa 
umieszczona takŜe na stronie www Koła.  

 
Podziękowania 
Autorzy pracy serdecznie dziękują następującym osobom za pomoc przy gromadzeniu danych i opracowy-

waniu wyników: Gosi Cesarz, Arturowi Kani, Arturowi Kuligiewiczowi, Emilowi Markowiakowi, Agacie 
Owczarek, Piotrowi śycińskiemu, Pawłowi Sumarze, Izie Walczak, Basi Wieczorek, Ewelinie śurawicz oraz 
Kasi z 2 roku. 

 
Łukasz Kowalski, Agata Warchalska 
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Marginesy notatek... 
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Geografia Tatr 
 
• śelazne Wrota to nie są drzwi do gabinetu doktora śelaznego. To taka przełęcz w Tatrach. 
• Dobra, proszę państwa… A nie, nie, nie! Jeszcze minutka. Nie będziemy wariować. Jeszcze ktoś się 

spóźni i będzie na mnie… 
• Panna młoda zwykle ma druhny brzydsze od siebie albo jest znacznie ładniej ubrana. Tak samo Ta-

try są otoczone przez kotliny i wydają się wyŜsze niŜ w rzeczywistości. 
• Batolit rozpychał się jak babcia, co wsiada na Kleparzu z siatkami. 
 
Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych 
 
• Geografia ludności i osadnictwa są ze sobą związane jak siostry syjamskie, jak bracia Kaczyńscy… 
• Osadnictwo preindustrialne: Budują sobie szałasy z patyków, a obok ognisko i chodzą sobie wokół 

tego ogniska; czasem w jaskiniach to siedzi; czasem budują sobie gniazda, tak jak nasze bociany. 
• O typach układów przestrzennych wsi państwo na pewno słyszeli: wyróŜniamy łańcuchówki, rzędów-

ki, ulicówki – nie ulicznice – bo tak ktoś kiedyś na egzaminie napisał… 
• Osadnictwo rozproszone powoduje utrudniony dostęp do sklepu, infrastruktury, kanalizacji, komuni-

kacji… Ale przecieŜ mamy internet! Ale internet i tak kanalizacji nie zastąpi… A kiedy domy są obok 
siebie to jest łatwiejszy dostęp do sąsiada, do sąsiadki… 

• Po wojnie następuje zmiana epoki: Niemcy zostali poproszeni o przeprowadzkę. 
• W nowoczesnej seksuologii jest taki pogląd, Ŝe nie ma kobiet ani męŜczyzn, tylko po jednej stronie są 

tacy męscy macho, a po drugiej – takie delikatne kobietki. Reszta to formy pośrednie. Tak samo jest 
w osadnictwie: mamy miasto i wieś, a pozostałe miejscowości to formy pośrednie. 

• Ludzie tworzą pewne – brzydkie słowo – układy. 
• Niektórzy się skarŜą, Ŝe ptaki jedzą i wprost przeciwnie. 
 
Ćwiczenia terenowe – Okolice Krakowa 
 
• Na Pogórzu Wielickim występuje osadnictwo rezydencjonalne: róŜne domy a la Soplicowo, 

a la Gargamel i sześcian polski. 
 
Ćwiczenia terenowe - Gleboznawstwo 
 
• Prowadzący: Glina ma więcej niŜ 10% piasku i więcej niŜ 10% iłu, a więc najłatwiej jest zostać gli-

ną. 
 Studentka: Ej, zostajemy gliną? 
 
Podstawy ekonomiczne turystyki 
 
• Główną atrakcją dla turystów zagranicznych w PRL był pochód pierwszomajowy w Warszawie, 

bo takiego jaja to oni jeszcze nie widzieli. 
 
 
 

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



• Północ, południe, wschód czy zachód? 
  Suche południe – bo tam jest cieplej i mniej reumatycznie. 
• Geografia jest królową nauk, poniewaŜ… 
  Zajmuje się wszystkimi elementami środowiska geograficznego, a więc całym otoczeniem 
człowieka. 

• Moje miejsce na ziemi: 
 Tu, gdzie jestem. 
• Chciałbym zmienić w sobie: 
  Zlikwidować część lenistwa. 
• Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
  Zlikwidować nadmiar agresji. 
• Największe moje osiągnięcia: 
  A. W Ŝyciu prywatnym – moje dzieci: córka i syn. 
 B. W sprawach naukowych – poznanie prawidłowości dynamiki wysokogórskiego systemu 
fluwialnego – na przykładzie Tatr Zachodnich i Alp Centralnych. 

• A jestem niepocieszony z powodu… 
  Braku czasu. 
• Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
  Działalność w Kole Geografów. 
• Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
  Jest tego bardzo duŜo, uczestniczyłem w 11 obozach letnich (stacjonarnych i wędrownych) 
w Kole. Najbardziej pamiętam naszą akcję ratunkową, gdy jeden z naszych kolegów spadł 
z czereśni i rozciął sobie głowę – z tyłu (obóz letni), podczas następnego obozu zimowego rozciął 
sobie głowę z przodu, wywracając się na nartach tuŜ przed koleŜanką. Po tym zdarzeniu nawet ten 
sam chirurg poznał szwy zakładane przez siebie. 

• W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
  Uczenia się liczb, np. producentów czegoś tam… 
• Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
  Praca terenowa z zakresu geomorfologii i hydrologii. 
• Jeśli nie geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
  Historia. 
• Moje zainteresowania badawcze: 
  Problematyka fluwialna, rzeźba górska, szczególnie wysokogórska. 
• Standardowe pytanie: W wolnych chwilach… 
  Czytam ksiąŜki z historii staroŜytnej. 
• U studentów cenię… 
  ZaangaŜowanie w to, co robią, szczególnie te pozytywne działania społeczne, których nie mu-
szą realizować. 

• Na pewno obleję studenta, który… 
  Nigdy nie myślałem takimi kategoriami! 
• Miejsce, które muszę jeszcze zobaczyć: 
  Nie myślę, Ŝe coś muszę. JeŜeli będzie taka moŜliwość, to chciałbym pojechać w Masyw 
Cevedale w Alpy i w Antyatlas w rejon Mhamid. 

• Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
  Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma!!! 

 
 

[A. W.] 
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