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►► Wstępniak ◄◄ 
 
 
Witajcie tuż po sesji, przed wakacjami lub 
ćwiczeniami terenowymi! Tym razem Globu-
sik ukazuje się w tak nietypowym czasie, aby 
podsumować wydarzenia z całego semestru. 
W tym celu publikujemy relacje z wyprawy 
Koła Geografów na Słowację, z Festiwalu Na-
uki oraz z seminarium „Przemiany w syste-
mach środowiska przyrodniczego” w Łazach. 
 Na deser specjalnie na wakacje podwójna 
porcja Marginesów notatek (nie ma to jak 
„wyłuskiwać” z czeluści notatek żarty prowa-
dzących podczas uczenia się do sesji:). 
W numerze nie zabraknie oczywiście naszej 
stałej rubryki  Wszyscy ich znamy… — tym 
razem wywiad z panią dr hab. Bogdaną Izma-
iłow — dotychczasowym zastępcą Dyrektora 
ds. Studenckich. 
Korzystając z okazji Redakcja Globusika ży-
czy wszystkim udanych wakacji i wspaniałych 
podróży na koniec świata. Przywieźcie ze so-
bą niezapomniane wspomnienia i podzielcie 
się z Globusikiem!!! 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com) 
     Ewelina Mocior (ewelina_mocior@o2.pl) 
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     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  
     30-387 Kraków 
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To już było… 
 

• 24-27 kwietnia 2008 odbył się wyjazd terenowy KGUJ na Słowację. Polecamy 
relację z tego wyjazdu zamieszczoną w niniejszym numerze. 

 
• 8-11 maja w Stacji Naukowej IGiGP w Łazach odbyło się ogólnopolskie semina-

rium pt. „Przemiany w systemach środowiska przyrodniczego” zorganizowane 
przez KGUJ - artykuł na ten temat w dalszej części numeru. 

 
• 13-15 maja 2008 odbył się Festiwal Nauki, na którym IGIGP zaprezentował swo-

je opracowania i metody badań - relacja na następnej stronie. 
 

 

 

 

To nas czeka… 
 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję 
Klimat - Człowiek - Gospodarka, która odbędzie się w dniach 22 -
 25 października w Poznaniu. 
Więcej info na stronie http://klimatyczni2008.pl/download.html 

 
• Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na III FE-

STIWAL FILMÓW POPULARNONAUKOWYCH we wrześniu 2008 w Sopocie 
Zachęcamy do udziału w festiwalu i do odwiedzania strony internetowej http://
ate.univ.gda.pl/festiwal 

 

 

 

UWAGA!!! 
 

Globusik ogłasza konkurs na najlepszą relację z wakacyjnej 
wyprawy.  Nagrodą będzie opublikowanie artykułu w kolejnym 
numerze Globusika oraz dowolnie wybrane ciastko z Lot Caterin-

gu sponsorowane przez Redakcję! Gorąco i wakacyjnie zachęca-
my do wzięcia udziału w konkursie! 

 

 → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wiesci → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści → Wieści →  
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Geografowie 

na Festiwalu Nauki 

 

Tekst i zdjęcia: Ewelina Mocior 

 

W dniach 13-15 maja 2008 

na Rynku Głównym w Krakowie 

odbył się Festiwal Nauki.  Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzen-

nej zaprezentował na nim swoje me-

tody badawcze oraz przykłady cie-

kawszych badań niektórych zakła-

dów. 

  Zakład Klimatologii i Mete-

orologii przedstawił swoje mapy 

przedstawiające zmiany klimatyczne 

Krakowa i charakterystyczne wyspy 

ciepła w naszym mieście. Zaprezentowano rów-

nież poster z opisami stanu pogody w ważnych 

momentach historii Polski oraz wpływ pogody 

na przebieg tych wydarzeń. Zainteresowani chmu-

rami mogli się dowiedzieć, co w danej chwili wi-

dzą na niebie z ust znawczyni obłoków – pani dr 

Dorota Matuszko. Pomiar temperatury, wilgotno-

ści i prędkości wiatru był możliwy przy wykorzy-

staniu przenośnej stacji meteorologicznej najnow-

szej generacji. 

 Pani Dominika Wrońska-Wałach wszystkim 

zainteresowanym wyjaśniała i pokazywała, w jaki 

 → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →  Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →   

Dzięki Festiwalowi Nauki wiele osób odkryło, jak fa-
scynujące mogą być chmury 

Reprezentant IGiGP z przenośną stacją meteoro-
logiczną 
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sposób można wykorzystać anali-

zę słojów drzew w badaniach geo-

morfologicznych – czyli przybli-

żała gościom zasady zastosowania 

dendrogeomorfologii. 

 Zakład Gleboznawstwa za-

prezentował terenowe metody ba-

dania gleb. Nasi gleboznawcy 

wszystkim zainteresowanym po-

kazywali i szczegółowo wyjaśniali 

jak sprawdzić czy gleba zawiera 

węglany, jak określić jej pH za 

pomocą odczynnika i płytki Helli-

ga oraz określić barwę za pomocą 

międzynarodowej skali Munsella. Stoisko to cieszyło się największym zainteresowaniem: glebami 

interesowali się zarówno dorośli w każdym wieku, jak i kilkuletnie dzieci. Tylko jak dzieciakom 

wytłumaczyć, co to jest węglan wapnia czy 

odczyn? Wbrew pozorom gleboznawcy 

świetnie sobie z tym radzili. 

 Dużym popularnością cieszyły się 

również stereoskopy – odwiedzający nasze 

stoisko mogli podziwiać przestrzenny obraz 

Zakrzówka. Zaś patrząc na mapę anaglifową, 

po założeniu „zaczarowanych” czerwono-

niebieskich okularów, nasi goście ze zdumie-

niem oglądali Tatry w trzech wymiarach. 

 Zainteresowani przestępczością w Kra-

kowie i jej rozkładem przestrzennym mogli 

przeanalizować i porównać dwie mapy zwią-

zane z przestępczością i poczuciem bezpie-

czeństwa w Krakowie. Pierwsza z nich 

przedstawiała lokalizację rzeczywistych 

przypadków przestępstw popełnionych 

 → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →  Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →   

Badanie odczynu gleby 

Czym jest dendrogeomorfologia? Nasi geomorfolodzy z przy-
jemnością udzielali obszernych informacji na ten temat. 

(źródło zdjęcia: www.geo.uj.edu.pl) 
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 → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →  Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki → Festiwal Nauki →   

w okresie dwóch tygodni, a na dru-

giej pokazano czy poszczególne 

dzielnice są uznawane za bezpiecz-

ne lub niebezpieczne w opinii 

uczniów krakowskich liceów. Każ-

dy mógł zauważyć, że nie zawsze 

powszechne opinie odpowiadają 

rzeczywistości. Profesjonalnych 

wyjaśnień dotyczących tego opra-

cowania udzielał sam autor map 

przestępczości – pan Janusz Górec-

ki. 

  Zróżnicowanie poparcia dla 

poszczególnych partii oraz frekwencję wyborczą w Krakowie podczas ostatnich wyborów 

można było obejrzeć na mapach pana Michała Deca, a na posterze pana Karola Janasa przed-

stawiono problematykę Nowej Huty jako miejskiej wioski oraz elementy tożsamości teryto-

rialnej jej mieszkańców. 

 A wszystko odbywało się pod czujnym okiem pani Katarzyny Rotter-Jarzębińskiej… 

Sprawdzamy, gdzie w Krakowie tak naprawdę jest niebez-
piecznie i konfrontujemy to z tym, co nam się wydaje... 

Redakcja Globusika wyjaśnia zasady działania stereosko-
pu 
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→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→    

 
SEMINARIUM  

„PRZEMIANY W SYSTEMACH ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Monika Żarnowiecka 
Zdjęcia: Agnieszka Gajda 
 

 W dniach 8-11 maja w Stacji Naukowej IGiGP w Łazach Koło Geografów miało przyjem-

ność zorganizować ogólnopolskie seminarium pt. „Przemiany w systemach środowiska przyrodni-

czego”. W ramach seminarium odbyły się dwa warsztaty: geomorfologiczny i hydrologiczny, pod-

czas których uczestnicy mieli szanse poznać metody 

badawcze stosowane w tych dwóch dziedzinach geogra-

fii. Chętnych do kopania, wiercenia, moczenia i ogólnie 

rzecz ujmując: brudzenia się, było tak wielu (!), że nie-

którym z przykrością trzeba było odmówić udziału w tej 

„fizycznej” pracy. W efekcie do Łazów przyjechały 

dwie mocne ekipy: poznańska i krakowska i od razu 

zabrały się do roboty. 

 

 Po wieczorze integracyjnym nadszedł poranek 

dnia drugiego a wraz z nim dr inż. Mariusz Klimek, któ-

ry zapoznał uczestników seminarium z historią oraz 

działalnością stacji w Łazach. Następnie oba warsztaty 

udały się w teren.  

 Geomorfolodzy pod przewodnictwem dr Anny 

Michno, dr Jolanty Święchowicz, mgr Mariusza Boniec-

kiego oraz prowadzących warsztat: Anity Bernatek i Moniki Żarnowieckiej, z wiertłami pod pachą, 

udali się do doliny Dworskiego Potoku. Tam rozbili swój obóz i zaczęli wiercić. Było super! Wi-

brująca maszyna, mnóstwo hałasu i błoto – każdemu podobała się taka zabawa :). Ale tak napraw-

Zachwyt nad koszulką z seminarium 
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→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→  

dę warsztatowicze pomagali w badaniach dr Święchowicz, a do tego zdobywali doświadczenie. Po 

wierceniach dr Święchowicz zabrała drużynę geomorfologów na poletka doświadczalne, przy któ-

rych omówiła prowadzone tam badania procesu spłukiwania i rozbryzgu. Następnie ekipa udała 

się w przepiękne doliny Pogórza, aby tam zgłębić tajniki pracy z klizymetrem i taśmą mierniczą, 

czyli kartować debrza, niec-

ki, wciosy i inne formy tere-

nu. 

 Hydrolodzy również 

nie próżnowali tego dnia. W 

towarzystwie dr Janusza 

Siwka i Judyty Lasek cho-

dzili od studni do studni i 

pobierali próbki wody. Nie 

była to łatwa praca, gdyż 

wymagała umiejętności pro-

wadzenia owocnej konwer-

sacji z autochtonami, ale i z 

tym dzielni hydrolodzy sobie 

poradzili. Popołudnie minęło im na miareczkowaniu w warunkach kameralnych. Żmudna to praca, 

ale taka już dola hydrologa. 

  

 Dzień drugi – ho-ho – też był 

udany! Drogi czytelniku, wyobraź 

sobie, proszę, teraz grupę kilkunastu 

geografów zjeżdżającą pod po-

wierzchnię ziemi do królestwa skał. 

Nieświadomy zainteresowań swoich 

słuchaczy przewodnik kopalni soli 

w Bochni rozpoczyna swoją opo-

wieść. Kiedy na dźwięk jego słów 

„Przypomnijcie mi, to pokażę Wam 

później uskok” z ust słuchaczy wy-

dobywa się gromkie „Wow! 

Hydrolodzy w akcji 

Dłubanina w skałach 
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→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium→ seminarium   

Uskok!”, przewodnik już wie, że spotkał bratnie dusze. I tak zaczyna się zabawa! Gratisowa jazda 

kolejką, zawody, poszukiwanie gipsu witrażowego, dłubanie łyżeczkami i innymi twardymi przed-

miotami w ścianach, zjazd po 80-metrowej zjeżdżalni i słuchanie historii z życia górników – 3,5 go-

dziny mija szybko jak 5 minut i już po chwili grupa geografów wychodzi na powierzchnię z kiesze-

niami wypełnionymi solą. 

 

- Co ma górnik po śmierci? 

- Trzy dni spokoju, a potem znów pod ziemię. 

 Nie był to jednak koniec wrażeń tego dnia. Ekipa krakowska, starzy wyjadacze karpaccy, posta-

nowiła zabrać poznańską ekipę z nizin na spacer po wielkich dolinach ukrytych w lasach Pogórza. 

Rozmiar tych form, piękno krajobrazu, soczysta zieleń trawy – robi wrażenie. Do tego coś tajemni-

czego jest w tych dolinach ukrytych przed wzrokiem przeciętnego przechodnia. Aż chce się tam wró-

cić. 

 

 W taki oto sposób minęło seminarium w Łazach. Było ono wyjątkowe: wspaniali uczestnicy, 

przemili prowadzący, cudowna pogoda, niesamowita ilość i jakość jedzenia (Nutella, ketchup Heintz, 

4 czy 5 rodzajów masła!), brutalne walki o totem w Prawie Dżungli oraz doświadczenia hydrologicz-

no-geomorfologiczne na całe życie. To wszystko sprawiło, że podczas pożegnania ostatniego dnia nie 

było smutku, a każdego przepełniała energia i chęć do dalszego działania :). 

Wieczór z Prawem Dżungli 
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Relacja z wyjazdu terenowego KGUJ “Słowacja 2008” 

24 – 27 kwietnia 2008 

 

 

Tekst i zdjęcia: Łukasz Jankowski 

 

Rankiem 24 kwietnia przed budynkiem IGiGP zaparkował biały i niepozorny bus. Niedługo 

potem zbliżyła się do niego grupa osób udających się na wyjazd Koła Geografów na tereny północno-

zachodniej Słowacji. Grupa liczyła łącznie 17 osób, z czego 13 było członkami Koła. Bardzo cieszy 

fakt, że liczną grupę stanowili studenci pierwszego roku, którzy mogli po raz pierwszy (i zapewne nie 

ostatni) uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciu. Warto nadmienić, że nad całością (od strony 

merytorycznej) czuwał mgr Jarosław Działek, który nie raz służył nam swoją wszechstronną wiedzą. 

Niedługo po zajęciu miejsc w busie i wyrusze-

niu w naszą trasę zatrzymaliśmy się na pierwszy z sze-

regu postojów. Na miejsce postoju wybrano urokliwą 

stację benzynową w Opatkowicach. Ten punkt progra-

mu nie został wcześniej zaplanowany, ale był koniecz-

ny, aby dokonać przesiadki do busa wyposażonego w 

zestaw audio/video, zgodnego z zamówieniem. Po tej 

małej przygodzie ruszyliśmy na południe popularną 

„Zakopianką” prowadzeni przez pierwszego z naszych 

wszechwiedzących pilotów. Warto nadmienić, że do 

obowiązków każdego z uczestników należało opraco-

wanie merytoryczne pewnego fragmentu trasy oraz 

sprawne przekazanie innym posiadanej wiedzy. Okrą-

żając Tatry zatrzymaliśmy się kolejno na polanie Głod-
Hardcor w Dolinie Prosicekiej 
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ówce,  Łysej Polanie oraz w Szczyrbskim Plesie. Podziwiając oszałamiającą panoramę Tatr (i ciesząc 

się słoneczną pogodą) udaliśmy się w dalszą drogę do Liptowskiego Mikulasza, a następnie do miej-

scowości Prosiek położonej w Górach Choczańskich. Stamtąd wyruszyliśmy na pierwszą z szeregu 

przechadzek w niezwykle urokliwą Dolinę 

Prosiecką, znaną z niezwykle głębokiego 

wcięcia się potoku w masyw górski, a co 

za tym idzie z pionowych ścian skalnych 

opadających prosto do dna doliny. Po 

przejściu tego szlaku udaliśmy do Vilko-

linca, skansenu prezentującego wieś sło-

wacką i znajdującego się na liście świato-

wego dziedzictwa UNESCO. Na koniec 

tego niezwykle długiego dnia pozostał 

nam dojazd do bardzo gościnnego kampingu w Martinie, skąd ruszyliśmy kolejnego dnia prosto do 

Doliny Vratnej w Małej Fatrze. 

Po skorzystaniu z usług dość drogiej kolejki linowej znaleźliśmy się na przełęczy Snilovske 

Sedlo pod Wielkim Fatrzańskim Krywaniem. Zaoszczędziliśmy w ten sposób bardzo dużo czasu, co 

pozwoliło nam na pokonanie tego dnia dość długiej trasy. Na 

szczęście zalegający jeszcze śnieg nie stanowił dużej prze-

szkody i szybko weszliśmy na W.F. Krywań. Stamtąd poru-

szaliśmy się głównym grzbietem w kierunku szczytu Stoh, 

aby zejść do miejscowości Stefanova i pokonać urokliwy wą-

wóz Dolne Diery. Na koniec, po całym dniu wędrówek od-

wiedziliśmy Zilinę, gdzie można było spokojne zregenerować 

siły i wrócić do kampingu w Martinie. 

 Piękna pogoda nie opuszczała nas i kolejnego dnia, kie-

dy wyruszyliśmy w dół doliny Wagu kierując się do Sulova i 

Sulowskich Skał. Szybka wspinaczka i zdobycie malowniczo 

położonego zamku może i pozbawiły nas nieco energii, ale 

Vilcoliniec 

Na szczycie 
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naprawdę warto było, aby móc podziwiać 

ten niezwykły pas skał wyrastających ostry-

mi krawędziami ponad otaczający teren. Na-

stępny postój miał miejsce w Trenczynie, 

słynącym głównie z malowniczego, a wi-

docznego z bardzo znacznych odległości 

zamku. Po obejrzeniu fortecy przyszedł czas 

na największe słowackie uzdrowisko, czyli 

Pieszczany gdzie można m.in. zakosztować 

wód mineralnych. Trzeba tylko ostudzić 

swoje pragnienie, ponieważ wody te mają temperaturę nawet powyżej 60 stopni i nie da się ich pić 

bezpośrednio z ujęcia. Z Pieszczan skierowaliśmy się na wschód aby po pokonaniu kolejnych krętych 

górskich odcinków słowackich dróg dotrzeć do Prievidzy i bajkowego zamku Bojnice. W ten sposób 

dopiero bardzo późnym wieczorem udało nam się dotrzeć do Bańskiej Szczawnicy i noclegu nad Po-

cuvadlinskim Jeziorem. Tego dnia brawa należały się szczególnie dla naszego kierowcy, który bez-

piecznie pokonał bardzo długi i nużący 

(wieczorem) odcinek oraz nie dał się zde-

nerwować hałaśliwym studentom pierw-

szego roku. Następnego ranka ochotnicy 

w liczbie 4 stawili się do wyjścia na naj-

wyższy szczyt Gór Szczawnickich, górę 

Sitno. Wędrówka była naprawdę niedłu-

ga, ale większość grupy wolała się rozko-

szować możliwością dłuższego snu... 

(bez komentarza ;) – przyp. autora). Na-

stępnie odwiedziliśmy skansen górniczy i 

kopalnię złota w Bańskiej Szczawnicy, gdzie szczególnie przypadła nam do gustu mapa geologiczna 

Słowacji wraz z próbkami wszystkich znajdujących się na terenie kraju rodzajów skał. Kolejnym eta-

pem był obszerny wykład mgr Działka na temat miasta i jego znaczenia oraz przejście jego uliczkami. 

Słynne Pieszczany całe w kwiatach 

Z mapą, jak na geografów przystało 
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Od tej pory rozpoczęła się nasza droga po-

wrotna do Krakowa, w czasie której odwie-

dziliśmy jeszcze szereg miejsc. Pierwszym z 

nich był protestancki kościół artykularny w 

Hronsku, jeden z 5 znajdujących się na tere-

nie Słowacji. Miejscowość Hronsek położo-

na jest w pobliżu Bańskiej Bystrzycy, która 

była też naszym kolejnym punktem podró-

ży. Po zaznajomieniu się z miastem ruszyli-

śmy do kolejnego z uzdrowisk, Turciańskich 

Cieplic. Naglący czas zmusił nas do krótkiego tylko postoju, podobnie jak w Orawskim Podzamoku, 

który był ostatnim punktem trasy. Powrót do Krakowa urozmaiciła nam jeszcze kontrola graniczna, 

która udowodniła nam, że nawet będąc w strefie Schengen takie rzeczy mogą się zdarzyć. W Krako-

wie grupa zawitała dopiero po 22.00, ale nikt na ten fakt nie narzekał, ciesząc się z wrażeń i całości 

wyjazdu. 

 

Podsumowanie: 

Ponad 1300 kilometrów trasy 

Codzienne wyjścia terenowe (wędrówki 

górskie) 

Koszt tylko 100 zł za 3 noclegi, transport, 

wejściówki (kolejka linowa, kopalnia 

złota) 

Zdobywanie informacji w terenie i we 

wspaniałej atmosferze 

 

Tak więc: 

Zapraszamy na kolejne wyjazdy Koła, najbliższy prawdopodobnie w październiku! 

Koordynator projektu 

Łukasz Jankowski 

Kościół protestancki w Hronsku 

Wieczór przy kartach 
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Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski 
• Ja wiem, że ta tabela jest duża i państwo nic nie możecie przeczytać, ale ja tylko po to ją pokazuję, 

żeby nie było, że zmyślam. 

• Czy dzisiaj wskaźnik motoryzacji może być miernikiem zamożności, jeśli za 400 zł można kupić ma-

łego fiata? Zależy oczywiście czy zatankowany… 

• W społeczeństwach starych popyt jest mniejszy, bo oni już i telewizor mają i firanki… Oczywiście 

firanki mogą wymienić, ale motywacja jest mniejsza, żeby to robić. 

• Olbrzymia część popytu w gospodarce jest generowana przez kobiety. Ja wiem, że to się niektórym 

panom nie podoba, ale jakby nie było popytu, to by się gospodarka nie rozwijała… 

• Ze wsi masowo emigrowały kobiety: Bo nie było pracy. Był niski poziom życia. Nie było wodociągu 

na wsi – trzeba było chodzić po wodę ze studni. Ja już nie mówię o łazienkach i innych fanabe-

riach. Już nie mówię, że nie było fryzjera na wsi! 

• Piękna polska marka Gino Rossi dobrze się sprzedaje, chociaż nie do końca po polsku brzmi. 

• No i wreszcie 2005 rok, żeby zakończyć tę peregrynację po mapie obuwnictwa polskiego. 

• Jak państwo wiecie, Łódź jest niezgodna z teorią Christallera. 

• Jeśli większość ludzi sądzi, że jest beznadzieja i że może być tylko gorzej, to na pewno będzie go-

rzej! 

 

Metody analizy przestrzennej 
• Jak wojsko gdzieś wejdzie, to trudno je wypłoszyć. Przykładem takiego terenu wojskowego są forty 

austriackie. 

• [o metodzie dendrytowej] Jeśli ekonomista wykorzysta tę metodę, uzyska ten sam wynik, co geo-

graf. Ale ta zupa już takiego smaku nie będzie miała jak u geografa (nawet jeśli nie umie gotować), 

bo geograf czuje teren i to jest nasza przewaga. 

• W nauce fantazja generalnie jest potrzebna. Jeśli się nie ma fantazji, to się nauki nie robi. Ale nie 

dajmy się ponieść fantazji ułańskiej. 

• Za moich czasów było znacznie więcej zajęć matematycznych. Mogę w ten sposób państwa niejako 

pocieszyć, chociaż wcale nie zamierzam państwa pocieszać… 

 

Metody opracowań klimatologicznych 
• Taka nastała moda, że temperaturę podajemy w kreskach, a opady w wiadrach. 

 

Geografia turystyczna świata 
• To jest Szwe Dagon w Birmie, czyli Złota Pagoda. Podobno znajduje się tam osiem włosów Buddy. 

Widziałem na obrazkach, że ten Budda był łysy, to ja nie wiem… 

• Kiedy mówiłem znajomym, że najbardziej w życiu zmarzłem w Afryce, to patrzyli na mnie podejrzli-

wie. 

 

Geosystemy gór 
• Geolodzy mówią, że nie ma czwartorzędu, ale ja im nie wierzę, bo zostały osady czwartorzędowe. 

• Jak ktoś nie ma co badać, to od nowa nazywa: biolodzy „odkryli”, że grzyb nie jest rośliną. Jak to? 

Ma korzonki i rośnie, i nie jest rośliną? 

• Stupnicka twierdzi, że Celebes ma ameboidalny kształt, bo składa się z różnych orogenów. Można 

w to wierzyć lub nie, ale to ładne. 

• To jestem ja. Chudy byłem kiedyś, przystojny. Niektórzy sprawdzają, czy dalej jestem… 

• W Australii turyści są raczej samodzielni. Tam się każdy może ubezpieczyć od transportu zwłok. 

• Artykuł nie jest długi, ale ładny. Sam go napisałem. 

→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy 

Marginesy notatek…  
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→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy→ marginesy 

• Tych plam, które są na zdjęciu w naturze nie było. Po dziewięciu latach na filmie tworzą się tajemnicze 

plamy, wskazujące, że może było tam UFO. 

 

Zagospodarowanie turystyczne 
• Jak ktoś ma mapę w ręku i pyta o drogę, to na pewno student geografii. 

• Niektórzy twierdzą, że aby zaprojektować alejki w parku, najpierw trzeba wpuścić tam ludzi, niech so-

bie wydepczą, a potem wyasfaltować. 

 

Katastrofy w przyrodzie 
• Nie polecam Państwu tego kursu jako sportu ekstremalnego. 

• Mam nadzieję, że zajęcia nie zakończą się dla nikogo katastrofą. 

• Mam nadzieję, że nie ma na sali osoby, która na własnej skórze przeżyła któreś ze zdarzeń ekstremal-

nych – nie mówię oczywiście o sesji. 

• Pioruny mogą być przyczyną katastrofy zwłaszcza w wymiarze indywidualnym. 

 
Teledetekcja środowiska 
• No geografowie – nie widzieliście nigdy powierzchni Ziemi? 

• Na zdjęciach lotniczych cmentarze podobne są do działek wypoczynkowych. 

• Manekin modelki na zdjęciu wielospektralnym wychodzi zielony. 

 
Globalne procesy społeczne i gospodarcze 
• Na tym obrazku były chipy, a nie chipsy. 

• Produktem produkcji jest materialny produkt. 

• Z demokracji trudno zrobić mapę. 

 
Europa i Unia Europejska 
• [przy omawianiu bezrobocia] Chodzi o to, żeby każdy coś robił – wtedy będzie szło do przodu. 

• [transport transalpejski] Opór społeczny wynika z tego, że trzeba zbudować tam tunel przez góry, a więc 

wyciągnąć z tej góry materiał, a materiał ten jest – jak to materiał z wnętrza góry – radioaktywny. 

• Rozmieszczenie portów jest dość proste – musi być dostęp do morza. 

 
Gospodarka przestrzenna gmin 
• O analizie SWOT mieliście Państwo ćwiczenia, więc nie będę się tu rozwijał. 

• Gminy na obszarze parków krajobrazowych nie mogą sobie zaszaleć. 

• Monitorowanie to tak jak w rolnictwie – rolnik musi najpierw zasiać, ale też później patrzeć, czy mu 

rośnie. 

• Na Zachodzie ziemia musi pracować – tak jak wszyscy. 

 

Marketing w turystyce 
• No jak w turystyce naciąga się klientów? To znaczy nie naciąga… Oddziałuje… 

• Państwu podano tę definicję a priori. Na czwartym, piątym roku będziemy te definicje podważać. Mu-

szą państwo przecież coś umieć. 

• [cykl życia produktu] Dojna krowa jest skazana na to, żeby być psem. 
 
Ćwiczenia terenowe regionalne Karpaty 
• Na cmentarzu występują gleby, które mają najwięcej cząstek szkieletowych. 

• Lodowiec prowadzi działalność przeobrażeniową. To tak jak student, kiedy wprowadza się do akade-

mika. Zdejmuje rysunki, które tam wiszą i wiesza nowe. Butelki po piwie zastępuje butelkami po wód-

ce… To jest działalność przeobrażeniowa studenta. 



 
 
Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? 
- zarówno południe jak i północ, bo tam są najbardziej dzikie i najpiękniejsze zakątki Ziemi 
Geografia jest królową nauk ponieważ... 
- obejmuje swoją problematyką całą otaczającą nas rzeczywistość 
Moje miejsce na Ziemi 
- Kraków 
Chciałabym zmienić w sobie: 
- zwiększyć konsekwencję działania 
Chciałabym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
- spowolnić tempo życia, wyeliminować niezdrową rywalizację i agresję 
Największe moje osiągnięcie: 
- nabranie odpowiedniego dystansu do zdarzeń losowych 
A jestem niepocieszona z powodu... 
- ciągłego braku czasu 
Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
- praktyki terenowe, szczególnie te odbywane w bardzo prymitywnych warunkach, które   
   miały posmak wielkiej przygody 
Jakieś wspomnienia z Kołem Geografów w tle: 
- obozy naukowe z wytężoną pracą terenową oraz miłymi chwilami spędzonymi przy ognisku    
W geografii zawsze najmniej lubiłam: 
- uczenia się na pamięć liczb, szczególnie tych z zakresu geografii ekonomicznej 
Najbardziej pociągało mnie w niej: 
- możliwość prac terenowych i poznawania prawidłowości funkcjonowania środowiska  
  przyrodniczego 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa) 
- astronomia, geologia 
Moje zainteresowania badawcze: 
- procesy, formy i osady eoliczne w różnych strefach klimatycznych, rzeźba obszarów     
  wysokogórskich i pustynnych, geomorfologia historyczna 
Standardowe pytanie: w wolnych chwilach... 
- Wolne chwile od dłuższego czasu są dla mnie nieosiągalne, ale gdyby się zdarzyły 
   najchętniej wykorzystałabym je na wędrówki górskie lub lekturę interesujących książek 
U studentów cenię... 
- kulturę osobistą, ciekawość świata, stawianie sobie wysokich wymagań 
Na pewno obleję studenta który... 
- nie posiada minimum wymaganej wiedzy, ani nie wykazuje chęci do jej uzupełnienia 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
- Nie muszę, bo miałam szczęście zwiedzić już najbardziej interesujące mnie ekstremalne  
   środowiska Ziemi w różnych strefach klimatycznych, ale chciałabym jeszcze kiedyś wrócić  
   na bajecznie piękne Wyspy Zielonego Przylądka  
Potomnym bym przekazała (mądrość życiowa):  
 - Dla uzyskania szczęścia i  spokoju ducha konieczna jest akceptacja siebie i pozytywne  
   nastawienie do wszystkiego co nas spotyka. Nawet trudne przeżycia, przykre      
   doświadczenia i ponoszone porażki służą naszemu rozwojowi i dobru, choć może w danej 
   chwili tego nie rozumiemy. Tak więc nie ma nic złego co by na dobre nie wyszło. 

Dr hab. Bogdana Izmaiłow 
Z-ca Dyrektora IGIGP UJ ds. Studenckich 

Zakład Geomorfologii 


