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Na dętki czas... 
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...czyli co się mieści (w tym numerze)  

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3         Wieści 

4-5 Poradnik początkującego Dętkowi-

cza... 

6-7 Walne Zebranie KGUJ w skrócie  

8-10 EGEA Annual Congress 2007 

11-14 Relacja z wyprawy rowerowej 

do Turcji 

15-16 Marginesy notatek... 

 

►► Wstępniak ◄◄ 
 

Witajcie drodzy Czytelnicy, a zwłaszcza Dętkowicze 
i Dętkowiczki - bo to przede wszystkim dla Was po-
wstał ten numer Globusika (wydanie specjalne). Ma-
my nadzieję, że razem z Wami nasz nieregularnik 
z chatki na Lasku rozjedzie się po całej Polsce (bo 
któż by nie chciał zachować sobie na pamiątkę Glo-
busika z takiej imprezy jak Dętki... :). Na początek 
proponujemy kilka newsów i nie tylko – w rubryce 
Wieści oprócz najświeższych nowinek z życia Koła, 
przypominamy również zwycięzców Dętek 2007 
(radzimy uważnie przeczytać – konkurencja nie śpi!). 
Specjalnie dla uczestników Mistrzostw przygotowali-
śmy Poradnik początkującego Dętkowicza... Koniec 
semestru to nie tylko czas na odpoczynek, ale rów-
nież okazja do podsumowań: publikujemy więc rela-
cję z Zebrania Walnego KGUJ i foro-foto-reportaż 
z Kongresu EGEA. Dla tych, co już tęsknią 
do wakacyjnych podróży – wspomnienia z wyprawy 
rowerowej do Turcji. Naszych stałych czytelników, 
zaniepokojonych brakiem stałej rubryki Wszyscy ich 
znamy..., uspokajamy: wywiad z pracownikami UJ 
wróci w następnym numerze (nękanie profesorów 
niewygodnymi pytaniami w czasie sesji to nie najlep-
szy pomysł...). Za to specjalnie na tę okazję podwój-
na dawka humoru prościutko z marginesów nota-
tek...  
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DĘTKI 2007 
Przypomnijmy jeszcze raz ubiegłorocznych zwycięzców VI Mistrzostw w Zjeździe na Dętce o Puchar Koła Geografów UJ: 

I „Zespół Dałna” – Kamila Motyka, Tomasz Marzetz (Kraków) 

II „Kubango na Okawango” - Marta Gawron, Krzysztof Piotrowski (Poznań) 

III „Pańczo i Śnieżne Ranczo” - Michał Piętka, Daniel Piętka (Warszawa) 

IV „Królicza Łapa i Kocie Oko” - Karolina Biedrzycka, Tomasz Wawrzyniak (Poznań) 

V „Międzymiastowa” - Natalia Kryczka, Krzysztof Pabian (Łódź, Warszawa) 

VI „Litohronohoryzonty” - Karolina Krzemińska, Janusz Górny (Poznań) 

 
Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na tym polu. Przypominamy również (może 
trochę nieskromnie...), że to właśnie reprezentanci KGUJ w ubiegłym roku sięgnęli po tytuł Mistrza (po raz pierwszy w 6-
letniej historii Dętek:). 
 
WALNE KGUJ 
Mimo, że echa Zebrania Walnego KGUJ już dawano przebrzmiały, Globusik nie miał jeszcze okazji opublikować listy 
członków nowego zarządu Koła i godzin dyżurów. Robimy to teraz: 
Prezes: Łukasz Jankowski (jankowski.lukasz@gmail.com): środa, 12.30 - 14.00 
Wiceprezes: Kamila Motyka (kamilamotyka@o2.pl): poniedziałek, 10.00 - 11.00 
Skarbnik: Anita Bernatek (anita.bernatek@gmail.com): środa, 11.45 - 12.15 oraz 13.45 - 14.30 
Sekretarz-archiwista: Anna Grzywa (aina18@vp.pl): wtorek, 9.30 - 11.00 
Bibliotekarz: Michał Luch (klinchenator@gmail.com): środa 11.20 - 12.05, czwartek 12.15 - 13.00 
Członek zarządu ds. organizacyjnych: Monika Żarnowiecka (maadb@o2.pl): środa, 11.45 - 12.15 oraz 13.45 - 14.30 
Członek zarządu ds. organizacyjnych: Agnieszka Rajwa (agnieszka.rajwa@wp.pl): wtorek, 12.00 - 13.30 

 

To nas czeka… 

 
SŁOWACJA 2008W dniach 24-27 kwietnia 2008 planowany jest wyjazd terenowy Koła Geografów na Słowację (Mała 
Fatra, dolina Wagu, okolice Bańskiej Bystrzycy). Cena wyjazdu najprawdopodobniej wynosić będzie tyle ile koszty nocle-
gów, wyżywienie we własnym zakresie. Wkrótce więcej szczegółów w info KGUJ. 
 
Seminarium "Przemiany przyrodnicze w systemach środowiska przyrodniczego"Projekt, który rozwinął się na bazie 
idei zorganizowania konferencji przez nasze Koło. W ramach Seminarium zorganizowane zostaną zarówno warsztaty 
(hydrologiczne oraz klimatyczne/geomorfologiczne) jak i sesja referatowa. Ten ogólnopolski projekt przewidziany jest na 
termin 8 - 11 maja 2008 (w stacji naukowej IGiGP w Łazach). Więcej informacji wkrótce w info KGUJ. 
 
Nowości EGEA (http://www.egea.eu/entity/Krakow): 
 
EGEA MOLDOVA STUDY CAMP IN TOURISM 
Miejsce: Lozova, Moldova 
Termin: 1 - 5 maja 2008 
Ilość miejsc: nieograniczona 
Rejestracja: trwa 
Forum topic: http://www.egea.eu/forum/topic/5037 
 
EGEA Sailing Week 
Miejsce: Mazury 
Termin: 12 - 17 maja 2008 
Cena: 83 euro (+23 euro depozyt) 
Ilość miejsc: 28 
Rejestracja: 17 - 30 marca 
Forum topic: http://www.egea.eu/forum/topic/5026 
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To już było... 



4 luty 2008 Globusik 

 

 

 

 

 

CZYLI JAK WYGRAĆ VII MISTRZOSTWA W ZJEŹDZIE NA DĘTCE  

O PUCHAR KOŁA GEOGRAFÓW UJ 

  

Tekst: Ewelina Mocior 
Zdjęcia: Bartek Hawełka, Bartek Janusz, Adam Kołodziej 
 

Ze świadomością, że nasze Mistrzostwa cieszą się coraz więk-
szą popularnością i zdobywają wciąż nowych fanów, publiku-
jemy kilka praktycznych porad, które przybliżą Wam technikę 
zjazdu na dętce. Oczywiście artykuł jest skierowany nie tylko 
do tych, którzy po raz pierwszy „zasiądą” na dętkę, ale rów-
nież do tych fascynatów naszych Mistrzostw, którym nie uda-
ło się jeszcze zdobyć upragnionego Pucharu KGUJ. A więc... 
  
Bo na dętkę trzeba dwojga... 
Po pierwsze, trzeba wybrać odpowiedniego partnera 
do zespołu, ale jaki to ma być partner (lekki czy ciężki? umię-
śniony czy niekoniecznie?) nikt tak naprawdę nie wie... 
W zjeździe na dętce najważniejsza jest współpraca 
i koordynacja wszystkich ruchów, a więc trzeba się 
z partnerem zwyczajnie lubić, bo inaczej nici ze zwycięstwa... 
Musi to być osoba z tej samej uczelni – bo tak każe regula-
min; najlepiej płci przeciwnej – bo tak każe tradycja. Nie jest 
to obowiązek, ale tradycję trzeba zachowywać... Poza tym, 
wyniki mówią same za siebie. Z doświadczenia wiemy, że 
drużyna damsko-męska ma znacznie większe szanse wygra-
nej. Dlaczego? Zapytajcie uczestników z ubiegłych lat! 
  
Skoro mamy już drużynę... 
...to musimy nadać jej nazwę. Nie trzeba znać się 
na marketingu, żeby wiedzieć, jak ważne znaczenie ma nazwa 
w promocji własnej drużyny. Oczywiście nie wpływa to 
na wygraną, ale dobra nazwa (szczególnie geograficzna:-) to 
gwarantowane uznanie w oczach publiczności (Redakcji Glo-
busika zresztą też...).  A to przecież najważniejsze... 
 
Praktyka czyni mistrza 
To daje przewagę dętkowiczom-weteranom (przecież to już 
siódmy raz...). Ale to nic straconego. Zanim zjedziesz torem, 
pod czujnym okiem sędziów, możesz spróbować sił na swojej 
super-dętce przed rozpoczęciem zawodów. Jest to również 
dobra okazja do wypróbowania optymalnej pozycji zjazdo-
wej, która może zadecydować o zwycięstwie. Do tej pory naj-
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Hmm… Kto jest najlepszym kandydatem 
na partnera w dętkowym zespole? 

Jest nas coraz więcej... 

Gdzie lepiej? Na dole czy na górze? 
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częściej praktykowana i najskuteczniejsza pozycja to ta przedsta-
wiona na zdjęciu (poprzednia strona), ale wszystko zależy 
od Twojej fantazji... 
 
 Gotowi? Start! 
 Czyli zawody czas zacząć. Radzimy uważnie obserwować 
sędziego, bo to od niego zależy, kiedy mamy wystartować 
na naszym wehikule. Przed startem rozpędzamy dętkę i... I już 
jesteśmy na mecie (oczywiście jak dobrze pójdzie i dętka nas 
„niechcący” nie wyprzedzi). 
 
 A na mecie... 
 Na mecie wszystko dzieje się spontanicznie. Nie trzeba 
się o to martwić. Naturalny instynkt podpowie nawet najbardziej 
niedoświadczonym, że drzewo to nie jest najlepsze miejsce 
do lądowania... 
 
 W oczekiwaniu na zwycięstwo... 
 Czas między zawodami a ogłoszeniem wyników to naj-
bardziej stresujący okres w życiu prawdziwego Dętko-
wicza. Aby sobie z tym poradzić, zalecamy po prostu 
nie rozstawać się z dętką. A jeśli dętka będzie miała 
nas już dość, to zapraszamy do wspólnej międzyuczel-
nianej integracji... Po ogłoszeniu wyników pozostaje 
nam tylko cieszyć się tytułem Mistrza w VII Mistrzo-
stwach w Zjeździe na Dętce o Puchar Koła Geografów 
UJ, czego wszystkim i sobie życzy Redakcja Globusi-
ka. 

 
POWODZENIA!!! 

Grunt to dobrze wystartować... 

...a meta to już tylko formalność 

Kamila Motyka i Tomek Marzetz - zwycięscy VI 
Mistrzostw w Zjeździe na Dętce 

Dętki to nie tylko sport (jakby ktoś miał wątpliwości) 
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Jak wybierano „nowe władze”, czyli Walne Zebranie 

KGUJ w skrócie 

 
Tekst: Anna Łobodzińska 
Zdjęcia: Adam Kołodziej 
 

15 listopada 2007 roku po raz kolejny w 126-letniej historii Koła Geografów odbyło 

się walne zebranie. Co roku w trakcie zebrania wybiera się nowego prezesa Koła, członków 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Jest to także okazja do dyskusji na temat bieżącej działal-

ności Koła, wymiany pomysłów i uwag. 

Spośród 81 zapisanych do Koła osób na zebraniu stawiło się 49. Ponadto zjawili się 

również: dr Mirosław Żelazny (opiekun Koła), prof. dr hab. Bolesław Domański oraz prof. 

dr hab. Zygmunt Górka. Odpowiedzialność za niezakłócony i sprawny przebieg zebrania 

powierzono mgr Robertowi Pipale.  

Jednym z pierwszych punktów każdego walnego zebrania Koła jest podsumowanie 

jego rocznej działalności. I tym razem nie stało się inaczej. Obok udziału członków Koła w 

zjazdach i konferencjach oraz projektach badawczych wspomniano m.in. o tak istotnych 

sukcesach, jak realizacja planowanej od „dłuższego” czasu renowacji „szafy habsburskiej”. 

Aktywność i osiągnięcia Kołowiczów spotkały się z uznaniem zgromadzonych. Tym razem 

nawet Komisji Rewizyjnej ciężko było znaleźć zarzut poważniejszy niż „brak zdjęcia człon-

ków Komisji Rewizyjnej w lokalu Koła”:-). Ponadto Kamila Jankowska zaprezentowała dzia-

łalność EGEA Kraków, w tym zorganizowany we wrześniu XIX Kongres Roczny. Najwięk-

szy podziw wzbudziło jednak sprawozdanie finansowe skarbniczki – Anity Bernatek, a wła-

ściwie podwojony w stosunku do początkowego stan konta Koła.  

Najbardziej zażarte dyskusje dotyczyły zaproponowanych zmian w statucie Koła. 

Trzy zaprezentowane poprawki wywołały wiele kontrowersji, stąd też – aby nie przedłużać 

samego zebrania – przegłosowano propozycję zwołania odrębnego, poświęconego wyłącz-

nie statutowi spotkania.  

Nie mniejsze emocje wywołały wybory nowego prezesa, członków Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej. Dwoje kandydatów na stanowisko prezesa: Kamila Jankowska i Łukasz 
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Jankowski zmierzyli się z pytaniami ze strony wyborców, spośród których najciekawsze do-

tyczyły m.in. powrotu wieszaka do koła czy też znaku zodiaku kandydatów. Ostatecznie na 

stanowisko prezesa wybrano Łukasza Jankowskiego, do Zarządu natomiast weszli: Anita 

Bernatek, Anna Grzywa, Michał Luch, Kamila Motyka, Agnieszka Rajwa i Monika Żarno-

wiecka. Szeroko pojęty nadzór nad działalnością Zarządu obecnej kadencji sprawuje nato-

miast w tym roku Komisja Rewizyjna w składzie: Judyta Lasek, Łukasz Stachnik i Paweł 

Struś.  

Spośród poruszonych w trakcie dyskusji o bieżącej działalności Koła tematów naj-

istotniejsze były: niewielka aktywność studentów I i II roku oraz pomysł wydania Zeszytów 

Naukowych Koła Geografów. Nie pojawił się natomiast odwieczny problem „brudnych kub-

ków”, prawdopodobnie w związku z pewnymi postępami w walce na tym polu… lub też w 

związku z odjazdem ostatniego autobusu, który to fakt zadecydował o zamknięciu obrad :-). 

Aby tradycji stało się zadość uczestniczący w zebraniu Kołowicze przenieśli się na 

„mniej oficjalny grunt”, by tam kontynuować dyskusje na temat Koła i jego przedsięwzięć 

oraz snuć plany co do jego bliższej i dalszej przyszłości… 

 

Oni już byli 

Oni nadal są 

? Uwaga, uwaga! Globusik czeka na zdjęcia 
nowych członków zarządu!!! 
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EGEA Annual Congress 2007 - Przeżyjmy to jeszcze raz… 

 
Foro-foto-reportaż 

 
Wybór postów i komentarz: Agata Warchalska 
Zdjęcia: Bartek Hawełka 
 
XIX Kongres Roczny EGEA odbył się w dniach 17-22. września 2007 w Ustroniu pod hasłem "Europe 
in transition - development policies facing current issues" („Europa w trakcie przemian - strategie roz-
woju a trudności w ich realizacji”). Wzięło w nim udział 170 uczestników z 23 krajów Starego Konty-
nentu. Dwudziestu organizatorów z krakowskiej „entity” niemal rok spotykało się regularnie - fizycz-
nie i wirtualnie – przygotowując to wydarzenie. 
Niniejszy foro-foto-reportaż powstał, aby jednym przypomnieć, a innym (zwłaszcza „nowym pokole-
niom” geografów) przybliżyć, jak trudnym, ale zarazem satysfakcjonującym doświadczeniem jest orga-
nizacja międzynarodowego kongresu. Zwłaszcza, gdy na końcu słyszy się/czyta tyle pozytywnych ko-
mentarzy J. Miłej lektury! 
Ps. Ortografia, gramatyka, interpunkcja i logika zo-
stały skorygowane tylko tam, gdzie było to absolutnie 
niezbędne… 
 
Początki, gdy otwieraliśmy subforum organizato-
rów – nasze główne narzędzie komunikacji: 
„Zasady są takie, że rozmawiamy na temat, bez zbęd-
nych offtopiców. Jeśli pojawiają się jakieś informacje 
z danej dziedziny to je tutaj umieśćcie w odpowied-
nim topicu. Jak takowego nie ma to stwórzcie. 
Mam nadzieję że będzie to pomocne narzędzie i miej-
sce rzeczowych dyskusji.” 
 
 
 
Początki, gdy jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy jak się do tego zabrać i byliśmy beztroscy: 
„- Dostęp do subforum przydzielony Judycie, nie obgadujcie jej już więcej. 
-O nie! a takie fajne ploty szły na jej temat” 
 
Gdy dalej nie wiedzieliśmy jak się do tego zabrać, a czas uciekał: 
„Niniejszym chciałem powitać w naszych szeregach Tofcię. Mamy wszyscy żywą nadzieję, że spisze 
się ona dobrze i znajdzie jakieś 10 tys. złotych u jakiegoś sponsora.” 
„Ale ten workshop jest obecny od początku rejestracji na stronie!!!!! Ktoś go tam wstawił i na pewno 
ileś tam osób z ponad stu zapisanych go wybrało. Nie ma odwrotu.” 
 
… przygotowania nabierały jednak rozpędu… 
„- Załatwiłyśmy rowerki dla 50osob z opcją na brzydka pogodę i ta część imprezy będzie kosztować 
150-200zł. 
- Bardzo dobrze, pochwała. Co to znaczy "z opcją na brzydką pogodę?” 
- Heh wtedy Monika będzie umilać czas zamiast rowerków.” 
„A więc nadleśnictwo Ustroń ksera jako takiego nam nie udostępni, ale przeleje nam ok 200-300 zł. 

Organizatorzy prawie w pierwotnym komplecie, IV 2007 
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Dostęp do ksera będziemy mieli w ośrodku wypoczynkowym Lasów Państwowych 'Leśnik".” 
„-Jesteś wielka :-) ja już zaczynałam kombinować laminarkę od znajomych, ale wyjdzie na to samo, 
więc po co mam siedzieć i dwa dni to robić :-) 
- Z tą wielką to nie przesadzaj, mam nadzieję, że aż tak bardzo nie przytyłam po wakacjach…  
@Łukasz: tą prezentację o wycieczkach na otwarcie to mam zrobić jak długą? i mam wtedy coś mówić 
czy ma być tylko wizualna? a jak mówić to krótko o każdej wycieczce, tak? A identyfikatorów jak wi-
dzisz - nie będziesz musiał gryźć zębami.” 
„Zaktowiczyły u mnie kosmetyki z firmy Tołpa. Jest tego taka ilość, że nie mam bladego pojęcia jak je 
podzielić? Dać wszystkim 10 ml serum borowinowe, a resztę ws liderom i nam?” 
„ - Prześlijcie mi, proszę, WSZYSCY swoje zdjęcie, które pojawi się na prezentacji na otwarciu kon-
gresu - ma być fajne, ładne i wesołe, ale weźcie pod uwagę, że będą różni goście (czyt. m.in. Domań-
ski), więc chociaż szczątki przyzwoitości zachowajmy. 
- Anitko, weź jakieś moje zdjęcie z tegorocznych wakacji, ok? 
- A mogę z zeszłorocznych ;)?” 
 
W ogniu i wirze przygotowań kształtowały się w nas postawy altruistyczne: 
„Co z tym Nowym Sadem? Bo ta dziewczyna do mnie dzwoniła już któryś raz. Potrzebują megaszybko 
faksu z zaproszeniem.” 
„Anitko, dzięki za to mleko i troskę - mój głos jest taki, że mój 
promotor dzwoniąc do mnie na komórkę zapytał dziś czy 
mógłby rozmawiać z Panią Judytą…” 
 
… oraz Duch Odpowiedzialności Za Sprawę: 
„ok to jutro się jeszcze trochę przejdę i w sobotę i znajdę naj-
rozsądniejsze coś, czyli mam rozumieć, że mam szukać coś 
pośredniego tańsze niż 1,20 ale fajniejsze niż za 0.37” 
„No cóż... moja wina, moja bardzo wielka wina, ale zaświad-
czam tu i teraz, że jeśli dostaniemy tych 170 smyczy, to te 
dwadzieścia jeszcze załatwię! przynajmniej uruchomię niebo 

i ziemię żeby tak się stało 
A raczej poruszę a nie uruchomię...” 
„No jeszcze jesteśmy my "do wykorzystania" wiec jak jest jakąś wir-
tualna robota to czekamy. możemy się zająć przykładowo priority 
listami albo czymś co wymaga od nas tylko internetu i wolnego cza-
su (a na stypendium jeździ się po to żeby mieć wolny czas (Kozak, 
2007)” 
 
Mimo to czasem puszczały nam nerwy: 
„No i znów się zaczyna, więc rozdzieliłem topiki. Jak ktoś się chce 
teraz wyżalić komuś to niech to robi tutaj. Wyzywanie się w naszej 
jednej wielkiej rodzinie jest niewskazane chyba, nie?” 
„Na mailu Egeowym jest nowy kosztorys. Nie ma ktoś z Was zbęd-
nych 10000 ? 
„aaa!!! czy ktos potrafi wysrodkowac tą mapkę z zumi którą wkle-
iłam do działu how to get there???????? 
- kurczę.... nie potrafię... wszystkie zdjęcia na stronie jakoś umiesz-
czają się po prawej stronie... i nie za bardzo da się je przesunąć... ” 
„No bez kitu. Chyba nie chcecie teraz wycofać jednego z worksho-
pów?” 
 

Ostatnie chwile przed Otwarciem... 

Nasz spokój to tylko pozory... 
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… Jednak wyrazy zachwytu i wdzięczności, jakie napływały zewsząd jeszcze długo po kongre-
sie, wynagrodziły nam wszystko: 
„It was an outstanding congress! It made me even more proud of our organisation than I already was. 
Thanks organisers, BoE, participants and my dear entity Utrecht. Glad I could contribute a little to it.” 
 
“Greets from Ljubljana. You Krakow people are really the best! Thanks for great AC and after AC 

time in Krakow!” 
 
“Thank you Kraków for a GREAT AC! It was 
my first congress, but now I know that not the 
last one”  
 
“Finally the majority of Team Helsinki has 
made it to Finnish soil. Today we've been to 
five different countries, top that. And a big hand 
for EGEA Krakow for organizing a great con-
gress!!!” 
 
“Here are some thankful words from Zadar!” 
 
 

 
 
“Vilnius just arrived - thanks for the great congress!!!” 
 
“Hope to see you as soon as possible, during an event, or something... Kisses from Dijon to every-
body, especially for... you !” 
 

Dzielni „Workshoplreaderzy” z całej Europy 

Wszyscy, co do jednego, uczestnicy Kongresu przed hotele „Tulipan” 
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O tym, jak można przez rok planować wyjazd do Portugalii, a w końcu wylądować w Azji... 

 
 
Michał Plaza 
 

Do Vuelta a Europa 2007 przygotowywaliśmy prawie przez rok. Plany ambitne – dojechać na zachodni kraniec 
Europy, a przy pomyślnych wiatrach okrążyć Półwysep Iberyjski i wrócić do Krakowa. To wszystko na rowerze i to w 
ciągu 3 miesięcy. Początkowo układało się jak należy – wyznaczyliśmy ambitną trasę, zaczęli pojawiać się drobni sponso-
rzy, odebraliśmy stroje kolarskie wykonane specjalnie na tę okazję – lecz jak życie pokazało, zespół zaczął topnieć, po 
czym rozdzielił się na dwie odrębne grupy. Struś z Magdą wybrali się na planowaną wyprawę, dojeżdżając do Portugalii, 
lecz o tym zapewne sami zainteresowani do Globusika napiszą. My natomiast (Michał Plaza i Iza Walczak), po analizie 
mapy Europy, zdecydowaliśmy się pojechać... w drugą stronę. 
 Bez większego przygotowania (polegającego raczej na podzieleniu sprzętu po połowie na obie grupki) 26 lipca o 
4:20 rano z krakowskiego dworca ruszyliśmy pociągiem osobowym w stronę Przemyśla (jednakże trasę uznajemy za prze-
bytą, gdyż parę dni wcześniej zajechaliśmy do Krosna i z powrotem), by tam rozpocząć naszą podróż do Turcji. Pierw-
szym problemem jak zwykle okazała się granica w Medyce, gdzie po odstaniu swojego w końcu uzyskaliśmy pieczątki w 
paszportach (jak się później okazało skutki przekraczania granicy odczuliśmy później) i ruszyliśmy w kierunku Podola, 
obierając drogę praktycznie po linii prostej, przez co zwiedziliśmy tereny rzadko odwiedzane przez turystów. Dzięki temu 
mogliśmy podziwiać cementownię pod Nikolaje-
wem, nieco dalej byłe zakłady chemiczne czy też 
kombinat celulozowo-papierniczy w Żydaczowie:). 
W ujęciu bardziej fizycznogeograficznym, poru-
szaliśmy się wzdłuż Beskidów Wschodnich spo-
glądając na Gorgany czy Czarnohorę, jak również 
wzdłuż Dniestru, w którym mieliśmy okazję nie 
raz się kąpać. 
 Nasza trasa prowadziła w kierunku Iwano-
Frankiwska (Stanisławowa). Co ciekawe, miasto to 
posiada umowy partnerskie z 10 polskimi miastami 
na 15 swoich miast partnerskich ogółem (w Iwano-
Frankiwsku kąpiel w Bystrzycy Sołotińskiej). Na-
stępnie ruszyliśmy w kierunku Tysmienicy, gdzie 
wybraliśmy drogę północną prowadzącą przez Bu-
czacz i Czortków. W miarę przemieszczania się 
przez Podole zrozumieliśmy w końcu sens nazwy 
tego regionu: wciągnięcie roweru z ciężkimi sa-
kwami pod górkę to nie problem, ale gdy tych gó-
rek jest 10 pod rząd, to już problem jest... Bardzo 
miło wspominać będziemy Buczacz, gdzie udało nam się załapać na imprezę z okazji osiemnastych urodzin, która odby-
wała się w przydrożnym barze – na uwagę zasługuje fakt, że solenizantki na owej imprezie w ogóle nie było... Niemniej 
jednak udało nam się z miejscowymi przez parę godzin prowadzić rozmowę na szereg tematów – jak się sprowadza samo-
chody z Niemiec przez Polskę nie posiadając prawa jazdy, o tym kto wygra planowane wybory (sprawdziły się nasze dy-
wagacje), o utrzymujących miejscowych cukrowni i gorzelni... W samym mieście znajdują się ruiny zamku (poza miastem 
kolejne, podobno kiedyś połączone ze sobą tunelem), kościół katolicki, cerkwie prawosławne i unickie. Dalej korzystając 
z sugestii miejscowych odbiliśmy w kierunku wsi Jazłowiec, której okres świetności skończył się wraz z zakończeniem II 
wojny światowej. Na cmentarzu stoi piękna kaplica, w której podziemiach znajdują się grobowce – niestety jak dane nam 
się było przekonać, miejsce to było zbezczeszczone – trumny porozbijane, praktycznie zmumifikowane ciała porozrzucane 
po podłodze... Dalej w centrum Jazłowca znajdują się ruiny kościoła katolickiego, a za wsią ruiny zamku, obok których 
znajduje się klasztor założony przez bł. Marcelinę Darowską. Czortków nie zaskoczył nas niczym – zwykłe szare miasto 
zbudowane w radzieckim stylu, w którym ciężko szukać śladów jego urozmaiconej historii. 

Z Czortkowa dalej przez Skałę Podolską (kolejne ruiny zamku – tym razem tureckiego) dotarliśmy do Kamieńca 
Podolskiego – zwiedziliśmy twierdzę i trzeba przyznać, że to miejsce powoli nabiera turystycznych standardów europej-
skich, czego jednak nie można do końca powiedzieć o twierdzy w Chocimiu, którą także zwizytowaliśmy. Kamieniec jest 
to ogromne miasto składające się z dwóch części – starej, z Polskim Ratuszem i unikalnym kościołem z minaretem, oraz 
nowej – o kratowym układzie ulic, która stanowi obecnie centrum. Obie części oddzielone są przepięknym głębokim ja-
rem rzeki Smotricz. Dalej przez wspomniany Chocim ruszyliśmy w kierunku granicy mołdawskiej, gdzie wyszły na jaw 
nasze rzekome problemy z paszportami, a dokładniej z wizami – mianowicie w Medyce celniczka wbiła nam do paszpor-
tów coś takiego jak wiza tranzytowa, wpisując coś pisaną cyrylicą, na co uwagi pierwotnie nie zwróciliśmy. Okazało się, 

Gdzieś w Turcji 
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że dostaliśmy wizę trzydniową z określonym przejściem granicznym – oczywiście znaleźliśmy się nie na tym przejściu co 
trzeba, a dodatkowo szóstego dnia od jej wydania (jak rowerem z tobołkami taki odcinek w 3 dni przejechać?!!!). Na 
szczęście po dłuższej dyskusji z celnikiem mogliśmy ruszyć dalej, by pierwsze słowa w Mołdawii od miejscowych usły-
szeć po polsku, że „bratzia Katzinski to sku...”. 
 Nasz kolejny raz (mój trzeci) w Mołdawii, najbiedniejszym kraju Europy, znowu był udany. Tym razem przejecha-
liśmy ten kraj z północy na południe, głównie wzdłuż Prutu. Z Jedyńca pokierowaliśmy się na Kosteszti i Ungheni, gdzie 
spotkaliśmy (również na rowerze) nauczyciela z Bratysławy, z którym jeździliśmy przez kolejne 1,5 dnia. Wspólnie spo-
tkaliśmy Amerykanów w jednej z wiosek, przebywających tam w ramach wolontariatu, a dalej Mołdawian – przemytni-
ków ludzi (na co dzień kierowców marszrutek), którzy opowiedzieli o całym procederze i stawkach (4000 euro do Włoch, 
Francji, Hiszpanii, 6000 euro do Irlandii, 500 koron za granicę ukraińsko-słowacką, 500 euro za pokonanie Dunaju – jesz-
cze Schengen nie obowiązywało). Po rozstaniu Brankiem z Bratysławy spotkaliśmy na rowerach Francuzów, po czym 
stwierdziliśmy, że to chyba najbardziej popularny kraj wśród sakwiarzy... Na południe dalej przez Hinceszti dotarliśmy do 
Gagauzji. Komrat – stolica – niczym specjalnym się nie wyróżniała, natomiast handel w Kongaz już nas zainteresował – 
wśród ludności zauważalne tureckie rysy twarzy i charakterystyczna niska krępa postawa. Długo wspominać będziemy 
Wulkaneszti, gdzie przy okazji podziwiania kolumny upamiętniającej pokonanie wojsk tureckich przez Rosjan w 1770 
(rzekome proporcje wojsk 17 tys. do 150 tys.), zostaliśmy zaproszeni na gagauzkie wesele – zabawa była przednia do ra-
na, a i towarzystwo ciekawe (nasz dwudziestoletni współbiesiadnik znał 4 języki: rosyjski, gagauzki, turecki, rumuński, 
a ojciec panny młodej, wyglądający na typowego gagauzkiego chłopa, zaskoczył nas perfekcyjnym językiem angielskim, 
twierdząc, że nauczył się go w wojsku – nie dociekaliśmy już, w którym wojsku). 

Gagauzję opuściliśmy w dobrych nastrojach zmierzając w kierunku dwóch nowych członków Unii Europejskiej. 
Dobry mołdawski nastrój został szybko zniwelowany przez rumuńską rzeczywistość i pecha, który wyłącznie w Rumunii 
nas prześladował. Ale po kolei – w Galatach niezbędna okazała się naprawa jednego z rowerów, ale jak się okazało, nie 
było to możliwe – w żadnym sklepie w mieście (oraz każdym innym mieście) odpowiednich części nie było, poprzez co 
dalszą część trasy zmuszony byłem pokonywać na prowizorycznie naprawionym rowerze. W Braili przeprawiliśmy się 
promem przez Dunaj, by udać się w kierunku Tulczei i dalej w Deltę Dunaju. Po drodze pojawiły się problemy z Cygana-
mi, m.in. dość poważne groźby, lecz skończyło się chyba wyłącznie na jakimś uroku na nas rzuconym przez Cygankę – od 
tego momentu komplikacje zaczęły się mnożyć – głównie „łapaliśmy kapcie” na potęgę. W Delcie dojechaliśmy najdalej 
gdzie się dało – nie było nam dane jednak dotrzeć do samego ujścia – niezbędna była motorówka, na którą nas stać nie 
było. 

Kolejnym celem stał się dla nas Babadag 
znany ze zbioru opowiadań Andrzeja Stasiuka. 
Miasto malowniczo położone, zamieszkane jest 
przede wszystkim przez Cyganów, którzy swój 
wolny czas spędzają głównie siedząc przed doma-
mi na chodnikach, bądź próbując wyżebrać pie-
niądze – czuliśmy się, jakby nasze sakwy dolara-
mi miały być wypchane... Po osiągnięciu Baba-
dag na plan pierwszy wyszło dotarcie do drugiego 
co do wielkości miasta Rumunii – Konstancji. Po 
drodze jednak postanowiliśmy odpocząć, a nada-
rzającą się okazją było dotarcie do Morza Czarne-
go w Corbu – najbardziej na północ położonej 
plaży w Rumunii. Na początku wszystko wyglą-
dało świetnie – no może poza brudnym piaskiem 
– bo w końcu mogliśmy odpocząć i się wykąpać 
w morzu. Sielanka nie trwała długo, gdyż nieda-
leko znajdował się poligon wojskowy, a nad gło-
wami zaczęły nam latać odrzutowe MIGi, znika-
jąc z nieba zanim nastawał ogromny huk. Jedną z dzielnic Konstancji jest Mamaja – typowy kurort turystyczny. Czuliśmy 
się tam jak na jednej ze śródziemnomorskich riwier. Ażeby tam się dostać należało przejechać przez bramki (pół biedy, że 
rowerzystom nie kazali płacić), ale za to mogliśmy korzystać ze ścieżek rowerowych (!!!). W dzielnicy tłumy turystów 
oraz szereg apartamentowców, wysokie hotele, aquaparki, a ponad wszystkim przemieszczające się wagoniki kolejki gon-
dolowej (!!!). Niestety reszta miasta niewiele zmieniła się od czasów Ceauşescu, a historyczna część pozostała niestety 
bardzo zaniedbana, mimo że mogłaby być perełką miasta. Niedaleko największy rumuński port, a tuż obok kolejne plaże 
i widoki jak z Lazurowego Wybrzeża. Jadąc w kierunku południowym przemykaliśmy przez kolejne nadmorskie miejsco-
wości, gdzie wzdłuż drogi stały przeważnie kobiety machające pękami kluczy, oferując zakwaterowanie. W drodze do 
Bułgarii przejeżdżaliśmy jeszcze przez Mangalię, w której stacjonuje rumuńska flota wojenna. Znajduje się tam również 
stocznia remontowa. 

Wyjeżdżając z Rumunii lekko nam ulżyło – mieliśmy dość wszechobecnego brudu, pecha, który nas tam prześla-
dował, trudności w komunikacji (z Izą byliśmy w stanie porozumiewać się 5 językami, ale tam to nie skutkowało) oraz 

Bukareszt, prawosławne sanktuarium 
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drożyzny (ceny artykułów spożywczych wyższe niż w Polsce – nawet w Realu w Konstancji). Mocno w oczy rzucały się 
dysproporcje wśród ludności – podobnie jak w Rosji, 
w Rumunii jest się albo bardzo bogatym, albo bardzo 
biednym. Widać było jednak pewne zmiany spowodo-
wane funduszami unijnymi – dużo inwestycji w infra-
strukturę drogową i wodociągi – lecz nie zmieniły one 
naszego poglądu odnośnie tego państwa. 

Licząc na odmianę w Bułgarii, na początku 
również się zawiedliśmy – nie byliśmy w stanie wy-
mienić nigdzie pieniędzy, a o możliwości płacenia 
kartą nie wszędzie tam słyszeli. Zakup mapy również 
sprawił nam kłopoty, tzn. znaleźliśmy ją po przeje-
chaniu połowy wybrzeża. Do tego co moment poja-
wiały się znaki zabraniające jazdy rowerami po dro-
dze, poprzez co zmuszeni byliśmy do łamania tych 
zakazów. Okazało się jednak, że były to jedyne kom-
plikacje, jakie zastaliśmy w Bułgarii. Bułgarskie wy-
brzeże okazało się cudowne – turkusowa woda, płyt-
kie morze, ciepły czysty piasek, super pogoda, niskie 
ceny – czego więcej chcieć... 

W Bułgarii odwiedziliśmy dwa największe miasta portowe wybrzeża – Warnę i Burgas, wspinając się między 
nimi na Starą Płaninę. Najbardziej atrakcyjną południową część wybrzeża jednak opuściliśmy, kierując się w Góry Stran-

dża ku przejściu granicznemu z Turcją. Wjazd i pobyt na 
takim przejściu to też przygoda – od tureckiej strony wie-
życzki strażnicze i pełno żołnierzy z karabinami. A formal-
ności to odrębna sprawa – należy wykupić wizę minimum 
miesięczną za 10 euro (wklejał ją urzędnik, którego mina 
wskazywała, że był tam na zesłaniu), dalej odstać swoje w 
jednej kolejce, a następnie w drugiej – po co, to nie wiem. 
Dodatkowo jeszcze wymiana pieniędzy (wszystkie z Ata-
atürkiem) i nauka trasy z wywieszonej na ścianie wybla-
kłej mapy. 
Jako, że granica zajęła nam sporo czasu, zmuszeni byliśmy 
rozbić namiot po ciemku w górach w lesie, stosunkowo 
blisko granicy. To była najgorsza noc całego wyjazdu – 
trzy razy nasz namiot „atakowały” dziki, które na szczęście 
tak samo się bały nas jak i my ich. Po przejechaniu przez 
pierwsze wioski od razu widzi się różnicę – wszyscy jed-
nak jacyś tacy inni. Z czasem przekonaliśmy się, że Iza w 
swoim „skąpym” stroju rowerowym sieje ogólne zgorsze-

nie, choć u części mężczyzn wręcz odmienne odczucie – radość, uśmiech. 
Odcinek do Kirklareli, pierwszego miasta tureckiego, był urozmaicony – droga jak serpentyna, do tego 

w remoncie, wokół pełno kamieniołomów, a na dodatek przydarzył się nam pierwszy poważny wypadek – zjeżdżając 
z dużą prędkością z górki, Izie z roweru wypięła się sa-
kwa doprowadzając do jej upadku – mocno poobijana i 
dość pokrwawiona na szczęście poważnie nie ucierpiała 
i obyło się bez interwencji lekarza (do czasu). Pozytyw-
ne wrażenie zrobiło na nas Kirklareli – gwarne, zatłoczo-
ne – po prostu takie tureckie: z setkami sklepów, herba-
ciarni, restauracyjek... Chroniąc się przed upalnym słoń-
cem trafiliśmy do internatu, gdzie spędziliśmy praktycz-
nie całe popołudnie ucząc się od nastolatków pierwszych 
słówek po turecku – rozmowa na migi tak się kleiła, że 
zaproszono nas na kolację, z resztą jak się przekonali-
śmy taki rodzaj uprzejmości (zwłaszcza częstowanie 
herbatą) to ich ogólnonarodowa cecha. Z Kirklareli przez 
Pinahisar (tutaj nasz pierwszy turecki ekmek doner, czyli 
kebab, moja wizyta u golibrody i świetne lody gałkowe), 
Viza, Saray i Çatalca dotarliśmy do Adres: Büyükçek-
mece nad Morzem Marmara. Niestety zmuszeni byliśmy 

Kirklareli, z wychowankami i wychowawcami internatu 

U golibrody w Pinahisar 

Bosfor 
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zostać w owej miejscowości dłużej niż planowaliśmy, z powodu 
konieczności znalezienia dentysty dla Izy, ale dzięki temu dłużej 
mogliśmy korzystać z możliwości kąpieli w Morzu Marmara. 
Nie mogłem się nadziwić tureckim kobietom, które kąpały się w 
morzu w ubraniu, nie ściągając nawet chusty z głowy. 
Jedyne drogi prowadzące do Stambułu to autostrady, w związku 
z czym postanowiliśmy jechać jak najbliżej wybrzeża. Tak też 
uczyniliśmy dopóki port nam drogi nie zagrodził. Dalej nieunik-
niona okazała się już jazda autostradą zatłoczoną do granic moż-
liwości, na której dosłownie ocieraliśmy się o karoserie mijają-
cych nas samochodów. Po dwudziestokilkukilometrowej tak 
koszmarnej drodze w końcu wjechaliśmy do stolicy Turcji w 25 
dniu podróży po przejechaniu ok. 2200 km. 
Sam Stambuł w ekspresowym tempie zwiedziliśmy, ale za to 
hostel znaleźliśmy tuż nieopodal Sultanahmed, praktycznie z 
widokiem na 

Bosfor. Tam mogliśmy pierwszy raz swobodnie poruszać się bez rowe-
rów, do czego jakoś nie potrafiliśmy się przyzwyczaić. Ogrom miasta na-
prawdę imponuje, liczba i wielkość meczetów (m.in. wspominany Sulta-
nahmed, Suleymaniye, muzeum Ayasofya) na początku poraża. I jak 
wszędzie w Turcji – tłok, zgiełk, handel, restauracyjki itd. Do tego świa-
domość, że po drugiej stronie Bosforu już jest Azja... Drugiego dnia poby-
tu przejeżdżamy wzdłuż całego zachodniego brzegu Bosforu docierając 
do jego ujścia do Morza Czarnego, obserwując statki przemieszczające się 
w jego kierunku z Morza Marmara. 

Zastanawialiśmy się nad powrotem – podjęliśmy decyzję, że pły-
niemy promem z powrotem na Ukrainę – do Odessy lub na Krym. Cała 
podróż ma trwać 36 godzin, bilety nawet przystępne cenowo, lecz gdy 
przychodzi do ich zakupu, okazuje się, że nie można ich kupić, bo ich nie 
ma, bo nie jesteśmy ukraińskimi studentami, bo są, ale na za 2 tygodnie... 
To sprawiło, że postanowiliśmy pojeździć troszkę po Azji i ruszyliśmy na dłużej za Bosfor. Ruszyliśmy ponownie w kie-
runku Morza Czarnego z zamiarem „wyleżenia” się na plaży przez kilka dni – tak też uczyniliśmy –mijając m.in. Polonez-
koy (dawniej Adampol), w którym powitał nas trzymetrowy drewniany Janosik, dotarliśmy do miejscowości Sile, gdzie 
znaleźliśmy niszę abrazyjną w skale i spędziliśmy 2 dni jedząc kebaby i popijając je turecką colą. 

Jak się okazało Sile stało się naszym nieplanowanym celem wyprawy, całkiem udanej. A o drodze powrotnej 
(równie ciekawej), jeśli Redakcja pozwoli, w następnym numerze Globusika… 

 
 
A teraz troszkę spraw techniczno-organizacyjnych 
Zamierzenia mieliśmy na początku ambitne – średnio 
dziennie planowaliśmy pokonywać 110-120 km, lecz 
rzeczywistość zweryfikowała nasze zamiary. Rzadko 
kiedy pokonywaliśmy barierę 110 km, przejeżdżając 
średnio ok. 80-90 km. Nie raz zdarzyło się osiągnąć od-
ległość poniżej 70 km, na co z czasem już przestaliśmy 
zwracać uwagę. Przyczyny takiego stanu sprawy były 
proste – zmęczenie, rzeźba terenu, późne wstawanie, 
upał, niezbędne przerwy w czasie ostrego słońca. 
 Spaliśmy głównie w namiocie, ale namiot był 
rozbijany w różnych miejscach – w lesie, na łące, 
na pastwisku (w Mołdawii obudziły nas owce podgryza-
jące nam namiot), na plaży. Dach nad głową mieliśmy 
dwukrotnie (nie licząc drogi powrotnej) – we wspomnia-
nym już stambulskim hostelu oraz w domku leśnika 

w mołdawskim rezerwacie żubrów (tym samym, gdzie byliśmy rok wcześniej). Jeszcze trzeba 
wspomnieć o pierwszym noclegu w jaskini kredowej pod Nikolajewem. 

 Higiena. Staraliśmy się korzystać z „łazienki” jak najczęściej się dało, a były to głównie rzeki, potoki, stawy, stud-
nie (Mołdawia), morze. Jadąc na rowerze wszystko szybko schnie:). Warto wspomnieć, że w wodzie morskiej mydło się 
nie pieni i źle się pierze:). 
 Jedzenie – przeważnie zawsze w najbliższym sklepie, choć zdarzyły się pieczona ryba na kamieniu czy też morele 
z bułgarskich sadów. 

Nisza abrazyjna (tureckie wybrzeże Morza 
Czarnego, Sile) 

Stambuł, meczet Sultanahmed 

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

Użytkowanie ziemi i kształtowanie przestrzeni wiejskiej 
Agrocenoza jest suto zastawionym stołem dla szkodników 
Roczne potomstwo jednej mszycy kapuścianej w najlepszych warunkach (kiedy można mówić o maksymalnej płodności) to 

822 mln ton. Gdyby możliwa była realizacja takiej płodności, wędrowalibyśmy po kostki w mszycach. 
Rośliny okopowe są bardzo żarłoczne: potrzebują dużo składników pokarmowych. 
Do 1936 r. dziesięć razy zmniejszył się obszar opanowany przez niszczycielski pochód opuncji [w Australii – przyp. Red.]. 
Na 1 ha w 20-centymetrowej warstwie gleby żyje ok. 900 kg dżdżownic, co odpowiada dwóm dorosłym krowom. 
Na autostradach występuje ruch do granic wyobraźni. 
Salkę parafialną można udostępnić, aby zorganizować teatrzyk rapsodyczny dla żądnej wrażeń młodzieży. 
 

GIS 
Dla potrzeb wykładu zakładamy, że rzeczywistość istnieje i możemy ją przekazać innym ludziom. 
Proszę dokonać operacji „join” między wykładami. 
Dziurę ozonową w atlasach pokazuje się najczęściej nad Antarktydą – czy to oznacza, że jest to problem jedynie pingwi-

nów? 
 

Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych 
Jak byłem mały, na II roku, to nas uczyli, skąd się ta Huta wzięła  (…): trzeba było poprawić strukturę, bo w Krakowie było 

dużo profesorów, księży... – wykształciuchów, jak to się teraz mówi. 
Wokół Placu Centralnego na Nowej Hucie powstała taka zabudowa – barok stalinowski. 
Jakiś zamachowiec próbował wysadzić pomnik Lenina na Nowej Hucie, ale za mało dynamitu wziął. W zapisach się zacho-

wało, że została uszkodzona tylko lewa tylna noga Lenina. 
Katowice po wojnie nazywały się Stalinogród. Początkowo miała to być Częstochowa, ale ktoś zapytał: A co będzie z Matką 

Boską? Matka Boska Stalinowska? 
Skąd się biorą miasta? Bo skąd się biorą dzieci, to mniej więcej wiemy. Jest sporo metod: są bociany, jest kapusta, jest klo-

nowanie. Jak byłem mały, było takie równanie: dzieci+zapałki=pożar 
            pożar-zapałki=dzieci 
Starzy ludzie jak ja, którym się termin ważności kończy, zastanawiają się… 
Kiedy mi ostatniej niedzieli zadzwoniła komórka w kościele, to ksiądz mało co kielicha nie opuścił. 
 

Geografia Tatr 
Według definicji wojskowej jezioro to akwen wodny, który ma znaczenie taktyczne, w odróżnieniu od kałuży, która nie ma 

znaczenia taktycznego. 
Zasypywanie jezior może również następować w wyniku opadu cząstek organicznych. Ale to nie jest tak, jak pisał kolega 

Maciejowski, kiedy był młodym studentem: „Szedł niedźwiedź po lodzie i załamał się”. To znaczy lód się załamał... 
Ciemiężyca zielona dorasta do wysokości człowieka. No… takiego Kaczyńskiego może raczej niż Giertycha. 
Jest takie niemieckie przysłowie: Albo ktoś ma coś do powiedzenia, albo używa Power Pointa. Nie do końca się z nim zga-

dzam, ale dzisiaj nie użyję Power Pointa. 
W Tatrach nie ma lodowców, bo stopniały. 
Tu widać wąwóz Kraków. Proszę zwrócić uwagę na drzewa, tzw. zapałki, którymi turyści podpierają ściany. Działania te są 

bardzo skuteczne. Od tego czasu ściany ani razu się nie zwaliły. 
Domy nie są piętrowe w sensie fizycznogeograficznym, bo parter może być na różnej wysokości. 
Jak się chce mieć na imprezę dobrze zamrożoną wódkę, to nie tylko trzeba mieć dobry zamrażalnik, ale trzeba jeszcze tę 

wódkę do środka włożyć [analogia do piętra glacjalnego w górach – przyp. Red.] 
Są takie góry, które nie wychodzą z lasu. 
Skończyła już pani? Żeby nie było, że wyrywam… Jeszcze w Globusiku opiszą… 
Są takie rośliny, którym jest wszystko jedno, tak jak niektórym studentom. 
Kondracki, mimo że napisał dzieło Karpaty, to się na Karpatach mało znał. 
Giewont to klasyczny teren ruchu turystycznego. Wiadomo: krzyż, ściąganie piorunów. Występuje tu naturalna selekcja tu-

rystów. 
Nagroda Darwina jest przyznawana pośmiertnie osobom, które nie przekazały głupich genów, tzn. zginęły nie posiadając 

dzieci. 
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Hydrologia 

Mierzenie przepływu nie jest tylko sztuką dla sztuki: hydrologa trzeba czymś zająć. Niech sobie liczy. 
 

Ochrona środowiska 
Dziś te lasy należą do miasta stołecznego Krakowa… oj, przepraszam… 
Kiedyś w rejonie dzisiejszego Kampusu, w związku z emisją fluoru z huty w Skawinie było na łąkach takie zjawisko, że kro-

wy się łamały. 
Skażenie rtęcią było związane z produkcją w PRL nawozów azotowych tą nowoczesną metodą, która była nowoczesna w 

latach 30. 
[o sanatoriach w G. Izerskich – przyp. Red.] Nawet jeśli człowiek jedzie do najbardziej zasiarczonego miejsca na świecie, to 

opieka lekarska, dobra dieta i nicnierobienie sprawiają, że skutecznie leczy się drogi oddechowe. 
[po narysowaniu wzoru DDT na tablicy – przyp. Red.] To tak dla sportu narysowałem – nie musicie Państwo tego umieć na 

egzamin. 
Atol Bikini – Amerykanie przeprowadzali tam próby nuklearne. Od nazwy tego atolu wzięła się nazwa tego kostiumu, który 

był wtedy szokującym ubiorem – szokującym jak ten wybuch. 
Proszę Państwa, ta tabela jest stara i nieaktualna – nie ma co jej przepisywać z wyjątkiem liczb. 
Indianie głównie przeszli suchą nogą do Ameryki. 
Ja się uczyłem do tego przedmiotu na egzamin, całkiem poważnie, o możliwości wytwarzania żywności z ropy naftowej – ale 

nie, proszę Państwa, jednak bułki są lepsze... 
Był taki film, horror, o tym jak uciekły dzikie pszczoły z Brazylii. Oczywiście tam było to przesadzone, jeśli chodzi o zagro-

żenie dla ludzi - ale o zagrożeniu dla pszczół miodnych w ogóle tam nie było! 
Wielu studentów w ogóle lepiej się czuje, jak zrobi ksero. 
Jeśli chodzi o wtórne wykorzystanie aluminium, to jak Państwo wiedzą, generalnie kraj nie jest zaśmiecony puszkami. 

 
Meteorologia i klimatologia 

Od dzisiaj na randce mówimy: Popatrz, kochanie, jaki piękny Altocumulus stratiformis perlucidus. I już wiadomo, o co cho-
dzi, a nasze akcje rosną. 

Stratocumulus stratiformis pelucides to też takie baranki, tylko wypasione bardziej. 
Jaka to działalność, która wpływa na obniżenie górnej granicy lasu, którą wy też uprawiacie? Narciarstwo! Bo jak ktoś nie 

umie jeździć i wjeżdża na drzewo, to drzewo się łamie. Ja też ostatnio jechałem, ale usiadłem i nie obniżyłem górnej 
granicy lasu. 

Wykładowca: W Tatrach limby jest jak na lekarstwo. W jakim przemyśle była wykorzystywana? 
Student: Farmaceutycznym. 

 
Geografia fizyczna Polski 

Czasem dam jakieś pytanie na egzaminie o wyjaśnienie czegoś: jedno, dwa, trzy – już więcej się boję. 
Kto wie, może Smok Wawelski to jakiś zapóźniony dinozaur? 
Ten zegar spieszy. Proszę nie być takim nerwowym. Jeszcze minuta. 

 
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego 

Z całym szacunkiem, ale Sosnowiec nigdy nie miał szans z Katowicami. I nie mówię tak dlatego, że jestem z tej drugiej czę-
ści. 

Docelowo wszyscy będziemy martwi, jak mawiał Keynes. 
Naukowiec nie powinien mieć rodziny, bo wtedy tylko szkodzi. 
To jest takie bardzo challenging. 
Za bardzo jestem geograficzny dzisiaj. 
Spotkania skrojone na miarę – łączenie przedsiębiorców z naukowcami, np. w biotechnologii [czyżby chodziło o manipula-

cję genami? – przyp. Red.] 
[o inkubatorach przedsiębiorczości] W tym inkubatorze jest jak w ciepełku matki. 

 
Ekonomika 

Najpierw omówimy istotę i zakres ekonomiki miast i regionów. Uprzedzam, ze nie jest to temat oszałamiająco ciekawy. Bę-
dę starał się modulować głos. Proszę bez wyraźnej drzemki. 

Potem przedstawię moje dylematy związane z wykładanym przedmiotem. 
Dzisiaj będzie niewiele treści. Chcę po prostu pokazać państwu mój dylemat. 
Proszę wpisać na listę siebie oraz ew. nieobecnych kolegów – ale nie np. Mickey Mouse. 
[przy omawianiu usług wyższego rzędu – fryzjerskich – przyp. Red.] To nie o mnie. Ja nie dbam o włosy. 
Widzę, że Państwo zdjęcia robią – więc jestem już taki popularny? 
Jak państwo wiedzą, długość ankiety jest odwrotnie proporcjonalna do stopy zwrotu. 


