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►► Wstępniak ◄◄ 
 
      Drodzy Czytelnicy! 
Grudniową przedświąteczną porą oddajemy oto 
w Wasze ręce szczególne wydanie „Globusika”, 
przygotowane z okazji 20-lecia wydania I numeru 
kołowego pisma. W tym wydaniu aktualności 
przeplatają się w więc ze wspomnieniami, obok 
relacji z ostatnich wydarzeń z Ŝycia Koła przypo-
minamy artykuły wygrzebane z globusikowego 
archiwum, liczącego cztery opasłe segregatory. 
Dla niektórych Czytelników będzie to zapewne 
okazja do miłej podróŜy w przeszłość, inni być 
moŜe dowiedzą się lepiej, czym jest „Globusik” 
i jaką rolę pełni/pełnił w Ŝyciu Koła, zwłaszcza 
w epoce „przedinternetowej”. 
Chyba najcenniejszą częścią niniejszego wyda-
nia, którą szczególnie polecamy uwadze drogich 
Czytelników, są wspomnienia pierwszego Redak-
tora i załoŜyciela „Globusika” - p. dr Mariana 
Kachniarza, a takŜe jednego z pierwszych Redak-
torów, dr hab. Marka Drewnika. 
Polecamy takŜe relację z niedawno odbytego Ze-
brania Walnego KGUJ, relacje z podróŜy i Otrzę-
sin oraz większą niŜ zwykle, na miarę 20-lecia 
przygotowaną, porcję humoru. 
 
Miłej lektury, spokojnych Świąt, zdrowia i pogody 

ducha w Nowym Roku! 
I niech Ŝyje Wasz „Globusik”! 

 
 
      Redakcja 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com) 
     Ewelina Mocior (ewelina_mocior@o2.pl) 
 
 
Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  
     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  
     30-387 Kraków 
     kguj@geo.uj.edu.pl  http://kolo.geo.uj.edu.pl 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI IINFORMACJI  

 

To juŜ było... 
 

• Wigilia Kołowa. 16 grudnia 2008 o godzinie 17:00 w 
sali 1.19 odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne 
wszystkich członków Koła oraz jego sympatyków. Poło-
wicze, jak co roku dzielili się chlebem, składali sobie 
Ŝyczenia i kolędowali grając na róŜnych instrumentach.  

 
• Turniej Liero. We wtorek 16 grudnia odbył się turniej 

Liero - popularnej wśród Kołowiczów gry. Wyniki: 
 I - Łukasz Jankowski  
 II - Manuel  
 III - Łukasz Kowalski 
 
• W sobotę 13 grudnia odbyła się Symulacja Szczytu ONZ. Wkrótce w WUJ-u ukaŜe się relacja  

z niniejszego szczytu. 
 
 

To nas czeka… 

 
• WaŜna wiadomość z sekretariatu ds. studenckich: po odebraniu karty egzaminacyjnej/okresowych 

osiągnięć/itp. naleŜy sprawdzić liczbę punktów ECTS za poszczególne przedmioty i porównać to 
z punktami w USOS/na deklaracji wyboru kursów, jaką składaliśmy na początku semestru. Jeśli liczba 
ECTS się róŜni, naleŜy poprawić na taką, jaką podaje USOS, nie karta.  

 
• Kronika KGUJ. Zarząd KGUJ zamierza zrealizować zobowiązanie podjęte na Walnym Zebraniu: po-

wstanie Kronika KGUJ. Poszukiwani są chętni do pomocy w tym przedsięwzięciu (kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za kronikę: basiapeek@op.pl, aina18@vp.pl) 
 
• Konferencja. 19 - 20 marca 2009 odbędzie się w Warszawie konferencja: "Historia, perspektywy 

i problemy Gospodarki Przestrzennej w Polsce". Konferencja ma na celu zapoczątkowania dyskusji na 
temat moŜliwości zdobywania stopni naukowych na tym kierunku, pokazanie specyfiki kształcenia na 
kierunku GP, w zaleŜności od profilu uczelni wyŜszej. Zwrócenie uwagi na zapotrzebowanie rynku na 
szeroko rozumianych specjalistów tej dziedziny. Dodatkowo będzie to okazja do świętowania 10-lecia 
istnienia gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarki Przestrzennej w Warszawie. 

 
• Trwają przygotowania do Tatra Seminar II, które odbędzie się 13-17 maja 2009. Osoby, które chcia-

łyby się jeszcze włączyć w organizację tego przedsięwzięcia, odsyłamy do linka na stronie EGEA Kra-
ków.  

 
[na podst. INFO KGUJ i nie tylko] 
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Wieści archiwalne 

 

Miss Zarządu ‘89 

 Na jednym z posiedzeń Zarządu dokonano wyboru „Miss Zarządu ‘89”. Doświadczone jury pod kierunkiem 
Zbyszka Marszałka po długich i burzliwych obradach, niejednogłośnie wybrało jedyną niewiastę w Zarządzie – 
Gospodarza Jolę Szul z Łańcuta.  

 Miss jest osobą o wzroście ok. 170 cm, innych wymiarów nie podajemy, są jednak w normie (skąd to przeko-
nanie u autora? – dop. red.*). Oczy śmiejące się, czasem nawet szczere. Kolor włosów trudny do ustalenia 
(od kasztanowego poprzez rudy do miedzianego). Usta śliczne, zapewne słodkie – autor nie miał szczęścia się 
przekonać. Dodatnie cechy charakteru to szczerość i pracowitość, która nie wystarcza do otrzymania chociaŜby 
najniŜszego stypendium naukowego. Nagrodą dla naszej Miss będzie nie, modny w naszym Instytucie, samochód 
firmy Toyota, lecz zapewne ofiarowany przez Skarbnika zestaw mebli firmy „Zajda and sons” z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, jakiego nie ma nawet na zamku w Łańcucie. 

Globusik, 2 (4)/1989 

*Dopisek pochodzi od ówczesnej redakcji. 

 

Otrzęsiny – Oźna 6-8 listopada 1998 

 Aby tradycji akademickiej stało się zadość, studenci drugiego roku zorganizowali w Beskidach imprezę – 
tzw. otrzęsiny, polegające na dokładnym i nieubłaganym otrzęsieniu właśnie kotów. Rytuały rozpoczęły się 
w sobotę wieczorem, przy trzaskającym przed schroniskiem wielkim ognisku. Na początek wizyta u fryzjera 
i farbowanie włosów na modne ostatnio kolory (czerwień, zieleń), dla wybrednych pasemka. Potem dla pań – su-
permodny makijaŜ, dla panów – darmowe golenie. Gwoździem programu była zupa z niewiadomo czego (moŜe 
i z gwoździa). Po otrzęsinach dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych (co nie oznacza, Ŝe kompetentnych) 
źródeł, Ŝe w potrawce znajdowały się następujące produkty spoŜywcze i nie tylko: części dolne niektórych ssaków, 
H2O wraz z rozpuszczonymi w niej dodatkami, celuloza niewiadomego pochodzenia i inne atrakcje. Większych 
strat w ludziach oraz w sprzęcie nie odnotowano (co nie oznacza, Ŝe ich nie było). Otrzęsanie po wyjeździe trwać 
będzie do końca roku. 

Globusik, 1/1998 

Ogłoszenia drobne: 

Poszukuję „wkręta” do korków (buty piłkarskie) szt. 1. prezes 

Jak masz zbędny kabel do łączenia szeregowego (USB) to się nim zaopiekuję. prezes 

Globusik, 3/2005 

ZwycięŜczynią konkursu z numeru marcowego „Globusika” została Anita Bernatek. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała: Adam Mickiewicz, „Świteź”. Gratulujemy!!! Nagrodę—wybrane ciastko z kawiarni „LOT Catering” 
zwycięŜczyni spoŜyła w czerwcu br. Wybranym ciastkiem była szarlotka. 

Donosy ze świata ludzi:  Niniejszym donosimy, Ŝe nieepizodyczna redakcja „Globusika” jest juŜ zajęta [...]. Wnio-
sek z tego taki, Ŝe BARDZO PILNIE POSZUKUJEMY MŁODYCH, DYSPOZYCYJNYCH OSÓB BEZ 
NAŁOGÓW I ZOBOWIĄZAŃ RODZINNYCH, SŁOWEM „ŚWIEśEJ KRWI” DO PRACY W 
„GLOBUSIKU” !!! 

Globusik, 3/2006 
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Agata Warchalska 
 

20 lat Globusika 
 

 
Dwie dekady „Globusika”, dwie dekady Koła 
 

Jak wynika z lektury pierwszych numerów „Globusika”, powstanie kołowego czasopisma 
było związane z potrzebą dyskusji na temat spraw wewnętrznych Koła (pierwszy numer wy-
dany został 5 grudnia 1988 r., w przeddzień corocznego walnego zebrania członków KGUJ), 
a takŜe prezentacją jego działalności w obrębie Instytutu Geografii (obecnie Instytutu Geogra-
fii i Gospodarki Przestrzennej). Nie bez znaczenia musiała być takŜe atmosfera tamtych cza-
sów – powrót wolności słowa w mediach, klimat sprzyjający spontanicznym inicjatywom. 

Obecny numer „Globusika” jest numerem 84 (wg stanu z archiwum), co daje średnią nieco 
ponad 4 numery na rok, poniewaŜ jednak kołowe czasopismo od początku było zawsze wy-
dawane amatorsko i tylko dzięki zapałowi studentów, ukazywało się z róŜną częstotliwością 
– stąd humorystycznie określa się je „nieregularnikiem”. Na przykład, w latach 1989-1992 
wychodziło nie mniej niŜ 10 numerów rocznie, a w rekordowym roku 1991 wydano aŜ 18 
„Globusików”. W owym roku pojawiły się równieŜ trzy numery (10, 11, 12/ 1991 – były to 
numery wycieczkowe) w całości w języku angielskim. Nakład – wprawdzie zmienny, ale 
osiągający nieraz 150 egzemplarzy – równieŜ świadczy o popularności kołowego pisma (dla 
porównania: obecnie nakład wynosi 70-100 egzemplarzy). Prawdą jest, Ŝe w pierwszych la-
tach dominowały numery cztero- i ośmiostronicowe formatu A5, z drugiej jednak strony, w 
tamtych latach złoŜenie, wydrukowanie i powielenie gazety było znacznie bardziej praco-
chłonne niŜ w epoce skanera, Internetu i programów do edycji tekstu. W archiwum zachowa-
ły się matryce wielu numerów – na niejednej widnieje pismo odręczne, pracowicie przeryso-
wana mapa, przyklejone zdjęcie. RóŜne były takŜe w poszczególnych latach nakład, objętość 
i dominująca tematyka. Na początku lat 90. „Globusik” towarzyszył Kołowiczom we wszyst-
kich waŜnych wydarzeniach – wydawano numery specjalne z okazji zjazdów, wycieczek, nu-
mery-poradniki dla studentów I roku. Załamanie przyszło w 1994 r. – po antysemickim arty-
kule nakazano zniszczyć cały nakład feralnego numeru (był to najprawdopodobniej drugi nu-
mer z tego roku), a działalność „Globusika” zawieszono. 

W ciągu kolejnych ośmiu lat podjęto co najmniej trzy próby reaktywacji kołowego pisma 
(mogło być ich więcej, lecz tylko po tych trzech pozostał ślad w archiwum). Pierwsza miała 
miejsce w 1996 r., wkrótce po tym, jak Koło Geografów wzbogaciło się o pierwszy komputer. 
Redakcja pod przewodnictwem Beaty Nieć zdołała jednakŜe wydać tylko jeden numer 
(nakład wyniósł ok. 30 egzemplarzy). Kolejna reaktywacja to rok 1999 – równieŜ wydano 
wtedy tylko jeden numer, w niewiadomej ilości egzemplarzy, złoŜony dość niedbale przez 
kolegium, które podpisywało się tylko pseudonimami. 

Sukcesem zakończyła się dopiero próba trzecia. 21 lutego 2002 r. kolegium w składzie: 
Aleksandra Barczak, Jarosław Działek, Wacław Jarząbek, Karol Janas, Izabela Sitko i Szcze-
pan śurek, przy współpracy technicznej Łukasza Kubinka wydało numer, który stał się po-
czątkiem trwającej do dziś serii. Mimo, iŜ przez następne trzy lata częstotliwość wydawania 
„Globusików” była znacznie mniejsza niŜ kiedyś, pod przewodnictwem Janusza Góreckiego 
ustalił się pewien porządek rzeczy: logo, wygląd, stałe rubryki, w miarę stabilny nakład (100-
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120 egzemplarzy) i objętość pisma (12-16 stron). Od numeru 2/2004 tę pozytywną tendencję 
kontynuował Tomasz Pawelec, który wraz z kolejnymi zespołami redakcyjnymi zdołał dopro-
wadzić do wydawania 4-5 numerów rocznie przy nakładzie minimum 100 egzemplarzy. 
W październiku 2005 r., po odejściu Tomasza Pawelca na studia doktoranckie i przeprowadzce 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ na ul. Gronostajową 7, stery „Globusika” 
przejął Dominik Płoskonka, zaś od nr 4/2005 redaktorem naczelnym jest pisząca te słowa Agata 
Warchalska, od 2007 r. wspierana przez Ewelinę Mocior. 

Porównując z początkowymi latami, „Globusik” od „wielkiej reaktywacji” z 2002 r. jest duŜo 
bardziej uporządkowany. Zdecydowano się na jedno logo umieszczane u góry pierwszej stro-
ny, za czasów Janusza Góreckiego na ostatnią stronę powróciły karykatury przedstawiające wy-
kładowców, na pierwszą – Wstępniak. W treści dominowały relacje podróŜnicze, sporo miejsca 
zajmował teŜ humor (cykl Majątkowo jestem ustawiony a do geografii mam ciągotki). Redakcja, na 
której czele stał Tomasz Pawelec, a po nim Dominik Płoskonka, ustaliła jeszcze ściślejszy układ 
czasopisma. Pierwszą stronę, jako okładkę,  pozostawiono dla zdjęcia lub elementu graficznego, 
na drugiej umieszczono spis treści, Wstępniak i stopkę redakcyjną; trzecia (w razie potrzeby tak-
Ŝe czwarta) została zarezerwowana na Wieści – bieŜące informacje z Ŝycia Koła – i Donosy – no-
winki ze świata nauki. Od nr 5/2004 karykaturę na ostatniej stronie zastąpił cykl Wszyscy ich 
znamy, wszyscy kochamy – kwestionariusz wypełniany przez wybranego wykładowcę. Redakcja 
ta zapoczątkowała równieŜ dobry zwyczaj zamieszczania w „Globusiku” skrótu rocznego spra-
wozdania z działalności KGUJ. 

Z biegiem lat wydaje się równieŜ, Ŝe szczególnie cenne pozostaną wywiady z wykładowcami 
zamieszczane niemal w kaŜdym numerze na przestrzeni całej historii „Globusika” pod róŜnymi 
nazwami (W jaskini lwa, Wszyscy ich znamy, wszyscy kochamy…). Zapisy tych rozmów stają się 
coraz cenniejsze, pomagają kojarzyć nazwiska z konkretnymi ludźmi, a nie tylko z podręczni-
kami, na których widnieją. Szczególne znaczenie ma wywiad z prof. Czeppe, przeprowadzony 
zaledwie kilka miesięcy przez jego śmiercią. 

Poza stałymi rubrykami (Wieści, W jaskini lwa, Bibliotekarz poleca, Majątkowo jestem ustawiony, 
Marginesy notatek i in.)„Globusik” zamieszczał takŜe np. komunikaty 
Dyrektora Instytutu, wydrukował relację naocznego świadka tragicz-
nej śmierci dr Antoniego Dobii, a na przełomie lat 80. i 90. uŜyczył 
miejsca obszernej dyskusji na temat nowego programu studiów. 
Podsumowując dwie dekady istnienia „Globusika” naleŜy dodać 
jeszcze, iŜ poprzez swoje podąŜanie za aktualnymi w danym czasie 
tematami, kołowe czasopismo ma dziś juŜ wartość kronikarską. MoŜ-

na się było o tym przekonać choćby podczas przygotowywa-
nia publikacji  z okazji 125-lecia Koła Geografów (w 2006 r.) – 
autorzy artykułów często właśnie w kołowym pisemku znaj-
dowali informacje, których brakowało w rocznych sprawozda-
niach czy innych dokumentach. Obecna redakcja „Globusika” 
stara się kontynuować pozytywne tendencje wniesione do 
„Globusika” przez poprzednie redakcje - wierząc, Ŝe Kołowi-
cze wciąŜ z zainteresowaniem czytają swój „nieregularnik”.  



Globusik grudzień 2008 7 

→ 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat → 20 lat 

 
20 lat „Globusika” 

 
Pierwsze słowa w „Globusiku”... 

 

 
… nie pozostały bez echa (a poniŜej tylko jeden z przykładów na to) ... 

 
 

Rok I      Kraków dn. 5 grudnia ‘88     nr 1 

 
Szanowni Czytelnicy! 

 
Na kilkadziesiąt godzin przed Walnym Zebraniem Koła Geografów UJ dajemy Wam do 
rąk ten oto zapisany skrawek papieru. Przedstawiamy w nim najwaŜniejsze aktualne 

sprawy dotyczące Koła w przeddzień tego zebrania. Jednocześnie traktujemy go jako eg-
zemplarz pilotaŜowy do rodzącego się w naszych umysłach periodyku. Byłby on trybu-
ną tych studentów naszego instytutu /da Bóg, Ŝe i pracowników/, którzy mieliby coś 

ciekawego do przekazania Nam wszystkim. A więc uwaga… START!!! 
 

REDAKCJA 

Globusik prawie na końcu świata: Mujniak, dawny brzeg M. Aralskiego, zachodni Uzbekistan, sier-
pień 2008. W czasie tej podróŜy „Globusik” trafił teŜ do parafii katolickiej w Taszkiencie oraz 
Związku Polaków „Odrodzenie” w Biszkeku :) 
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20 lat „Globusika” 
 

Redaktorzy „Globusika” 
 

PoniŜej znajduje się lista osób naleŜących do redakcji „Globusika” w poszczególnych latach. Informacje zostały 
zebrane na podstawie stopek redakcyjnych – są najprawdopodobniej niepełne z uwagi na brak części danych 
(wiele roczników przejawiało brak dbałości o sprawy formalne, a redaktorzy często podpisywali się jedynie 
pseudonimami).  
Wytłuszczono imiona i nazwiska redaktorów naczelnych. 
 
Kachniarz Marian 1988-1990 
Sölle Piotr 1989-1991 
Drewnik Marek 1990-? 
Pacholarz Piotr 1990 
Dobosz Katarzyna 1991-1992 
Dyk Jurand 1991-1993 (z przerwami) 
Fiejdasz Witold 1991-1993 
Kramarski Stanisław 1991 
Solorz Piotr 1991 
Barszczewska Agata 1992 
Grochowicz Lechosław 1992 
Zboch Joanna 1993 
Guzik Robert 1994 
Karoń Igor 1994 
Hajdukiewicz Maciej 1996 
Matusik Katarzyna 1996 
Nieć Beata 1996 
Rąpała Krzysztof 1996 
Barczak Aleksandra 2002 
Działek Jarosław 2002 
Górecki Janusz 2002-2004  
Janas Karol 2002-2004 
Jarząbek Wacław 2002 
Petaś Izabela 2002-2003 
Sitko Izabela 2002 
Uzarowicz Łukasz 2002-2003 
Zając Paweł 2002 i 2004 
śurek Szczepan 2002  
Gładyś Beata 2003 
Grudnik Przemysław 2003 
Komusiński Szymon 2003-2004 
Kukla Iwona 2004-2005 
Otrębski Andrzej 2004 
Pawelec Tomasz 2004-2005 
Plaza Michał 2004 
Płoskonka Dominik 2004-2005-2007 
Stachnik Łukasz 2004 
Krzaklewski Paweł 2005 
Warchalska Agata 2005- 
Mocior Ewelina 2007 - 
 

Obecna redakcja „Globusika” przy pracy (nad bieŜącym nume-
rem zresztą ;)) 

Jedna z poprzednich Redakcji… 
A przynajmniej tak się podpisali... 
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Liczba stron „Globusika” poświęcona wybranej tematyce w latach 1988-2005. Dop. Red: kategorii „humor i rozryw-
ka” nie uwzględniono, gdyŜ po latach nie zawsze dało się ustalić, co było Ŝartem, a co nie ;)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procentowy udział wybranych kategorii tematycznych w ogóle stron „Globusika” – suma z lat 1988-2005. 
 
Wykładowcy, którzy udzielili wywiadu „Globusikowi” w ramach cyklu „W jaskini lwa”/ „Wszyscy ich znamy, wszy-
scy kochamy” 

 
 
 
 
 
 
 

Przepis na kupki (rubryka „W naszej kuchni”, nr 8 (21)/1990) 
[...] nazwa „kupki” nie naleŜy być moŜe do najbardziej sympatycznych, ale gwarantuję pełnię szczęścia podniebieniowego! 
Przepis jest prosty, produkty stosunkowo niedrogie i łatwe do kupienia A więc: 2 szklanki cukru, 3/4 szklanki śmietany, 
1 margaryna PALMA (te produkty zagotować), 4 łyŜki kakao, paczka cukru waniliowego (te produkty dosypać i gotować 
2 min.). Następnie zdjąć z ognia i wsypać 1 paczkę płatków owsianych „górskich”. Wy,mieszać dokładnie i formować kulki, 
krąŜki, czy właśnie „kupki”. Ciasteczka „kupki” najsmaczniejsze są na drugi dzień /trochę podsychają/, ale to bardzo trudno 
stwierdzić, gdyŜ najczęściej są po prostu za wcześnie poŜerane. I jeszcze jedno - w przepisie jest mowa o śmietanie. MoŜna 
ją jednak zastąpić mlekiem, choć na pewno lepsza jest śmietana. Kasia Pacholarz 

Teksty, informacje i grafika z ostatnich 5 stron powstały w większości na podstawie: Warchalska A., 2006, Globusik - działalność wydawni-
cza [w:] Walczak I. (red.), Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006, wyd. IGiGP, Kraków. 
Opracowała: Agata Warchalska 
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Marian Kachniarz 
 
 

Wspomnienia pierwszego redaktora „Globusika” 
 

Ptaki porannie juŜ kwiliły i jasno zrobiło się za oknem, 
gdy kończyłem kilkunastogodzinną robotę rzemieślniczą zwią-
zaną z pierwszym numerem „Globusika”. Tak… to było rze-
miosło pełną parą! Jedynym przymiotem ówczesnej nowocze-
sności była wysłuŜona maszyna do pisania. To na niej pisało się 
tekst starając się go „sformatować” w miarę równe szpalty. 
O „wyjustowaniu” tekstu nie słyszała ani ta maszyna ani 
pierwsi redaktorzy „Globusika”. Kolejnym narzędziem były 
noŜyczki, którymi wycinano kolejne elementy tekstu i nakleja-
no na „matrycę”, czyli egzemplarz matkę. W końcowej fazie 
produkcji powstawały ręczne ornamenty, rysunki itp. Tak 
przygotowany egzemplarz lądował w jedynej wtedy instytuto-
wej maszynie kserograficznej. Określenie maszyna jest tu na 
miejscu, bo w odróŜnieniu od obecnych aparatów kserograficz-
nych, praca tamtej przypominała mozolny wysiłek parowozu ciągnącego cięŜkie wagony. 
 Tak więc w wersji technicznej „Globusik” był przede wszystkim efektem umiejętnego 
wykorzystywania zdolności nabytych na wychowaniu plastycznym w szkole podstawowej 
(pierwsze logo było efektem odręcznego operowania czarnym mazakiem). 
 Cel i treść pisma była juŜ jednak wyrazem nowoczesności w komunikacji. Choć moŜe 
wydawać się to dzisiaj dziwne, ale komunikacji nie słuŜyły wtedy maile, sms-y, telefony ko-
mórkowe czy portale internetowe. Rolę tę spełniały jedynie kartki na tablicy ogłoszeń. Szcze-
gólnie piękne były te kartkowe „maile”, o nieobojętnej treści, z odręcznie rysowanymi kwiat-
kami od… anonimowych dziewcząt. Czasem przekuwaniu podejrzeń w pewność trzeba było 
poświęcić nawet czas sesji! „Globusik” kreował więc nową jakość kontaktów pomiędzy stu-
dentami, a w kontaktach z pracownikami instytutu był wręcz rewolucją. Ustalał bowiem 
standard komunikacji dwustronnej. Pierwsze numery pisma były bardzo uwaŜnie czytane. 
„Panowie, czy to prawda?” natychmiast padło pytanie prof. dr hab. Kortusa – ówczesnego 
dyrektora – gdy przeczytał w „Zasłyszane w Instytucie…”, Ŝe jeden z pracowników obraził 
studenta. 
 Tkwiłem w błędnym przeświadczeniu, Ŝe praca nad pierwszym numerem odbywała się 
tak niedawno. Do momentu gdy w me ręce wpadło okolicznościowe wydawnictwo Koła 
Geografów UJ (z okazji 125-lecia) pod redakcją Izabeli Walczak. Poczułem na swej łysinie po-
wiew wiatru historii, gdy przeczytałem w nim, Ŝe byłem prawdopodobnie (sic!) redaktorem 
pierwszych numerów. Zrozumiałem, Ŝe „nasz czas” w Instytucie jest juŜ epoką dinozaurów! 
Wygrzebałem ze swych archiwów poŜółkłe egzemplarze wczesnych numerów „Globusika”, 
chwaląc w duszy decyzję o ich zachowaniu. Teraz są juŜ bowiem elementem historii. Historii, 
która bez dokumentów jakŜe jest ulotna. Niestety pierwszego numeru nie posiadam (jakby 
ktoś miał dwa to…), ale z pozostałych odtworzyłem historię pierwszych siedmiu numerów 
których byłem redaktorem, potem archiwa są niekompletne i… pojawia się numer dziesiąty, 
któremu redaktorował juŜ Piotrek Sölle. Gdzieś zatem między siódmym a dziesiątym… 
prawdopodobnie! 

Pierwsza strona pierwszego 
numeru 
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Marek Drewnik 
 

Globusik 17 lat temu 
 

„Globusik” został załoŜony przez Mariana Kachniarza – Prezesa KG UJ, który był jego pierw-
szym redaktorem i pełnił tę funkcję przez kilka lat. Nadał on pismu charakter na który składała się spe-
cyficzna szata graficzna, ale przede wszystkim treść wypełniająca poszczególne działy. Przejąłem po 
nim redakcję wraz ze zmianą Zarządu Koła Geografów UJ, kiedy prezesem został Piotr Sölle. On teŜ 
oraz koleŜanka Małgosia Turek byli głównym współredagującym w czasie naszej kadencji. Oczywiście 

grono autorów tekstów było znacznie szersze. 
 „Globusik” ukazywał się dosyć często – z początku był zdaje 
się mniej-więcej miesięcznikiem. Od samego początku miał charakter 
pisma środowiskowego – duŜą jego część stanowiły informacje towa-
rzyskie i okolicznościowe. Do stałych rubryk naleŜały relacje z wy-
jazdów (róŜnego typu), kącik humoru oraz artykuły integrujące środo-
wisko Instytutu często o charakterze Ŝartobliwym. Co jakiś czas uka-
zywały wywiady, częste były teŜ numery w całości poświęcone szcze-
gólnym wydarzeniom – Balom Geografa, Festiwalom Piosenki Geo-
graficznej, Zjazdom Kół Naukowych Geografów, numery świąteczne, 
itp. Na ostatniej stronie znajdowały się cytaty – zdania wypowiedzia-
ne przez wykładowców w czasie zajęć, zdania które czymś się wyróŜ-
niały. 
 Jednym z najbardziej Ŝywych wspomnień jest strona techniczna 

produkcji „Globusika”. Numery powstawały tak jak gazety sprzed ery komputerów. A więc podstawo-
wymi narzędziami pracy były noŜyczki i klej. Teksty były przepisywane na maszynie* jako kolumna, 
a potem następowało łamanie (cięcie noŜyczkami) na odpowiedniej długości kolumny i wklejanie na 
matrycę-matkę. Problemem zawsze były nagłówki – bo powinny być większe, ładniejsze. Albo wpisy-
wane więc były ręcznie (ale to wyglądało tak-sobie), albo – i to wyglądało lepiej – wklejane były wy-
cięte tytuły z innych gazet. Zabieg ten nadawał pismu specyficzny klimat. Ktoś powiedział, Ŝe niektóre 
strony wyglądały jak list od porywaczy. Dodatkowym smaczkiem było to, Ŝe oczywiście nigdy nie by-
ło na podorędziu odpowiedniego tytułu, więc czasami dokonując przeglądu aktualnego dziennika, czy 
tygodnika (hmmm, co by tu wyciąć…?) nagle odkrywaliśmy nieoczekiwanie zabawne koincydencje 
juŜ napisanego artykułu do „Globusika” z tytułem z działu np. ekonomicznego „Wprost” lub działu 
wydarzeń kryminalnych czy drogowych „Dziennika”. I takie tytuły potem skłaniały do zabawy odwrot-
nej, czyli odgadywania, co teŜ było oryginalnie w tej gazecie. 

Za mojej „kadencji” nastąpił technologiczny przełom. Dzięki wsparciu ówczesnego doktora 
Michała Paszkowskiego otrzymaliśmy dostęp do jednego z dwóch komputerów osobistych w Instytu-
cie. Nie było jeszcze „okienek”** (w ogóle ich nie było!), więc pisząc w Chi-Writerze, trzeba było pa-
miętać, Ŝe np. klawisz F6 włącza czcionkę pogrubioną, a klawisz – powiedzmy – F4 daje kursywę (na 
pewno było trochę inaczej, ale zasada była właśnie taka). Ostatecznie i tak kończyło się na wydruku 
kolumny na drukarce igłowej (zdaje się, Ŝe szerokości 9,5 cm) i następnie była ona cięta noŜyczkami 
i wklejana na matrycę-matkę. Tyle, Ŝe kolumna juŜ była wyjustowana (równa z lewej i prawej strony), 
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a to nadawało „Globusikowi” wygląd bardziej profesjonalny. Oczywiście skorzystanie z komputera 
było poprzedzone umówieniem się i otworzeniem szafy, w której ten komputer był zamknięty. Druga 
zmianą była modyfikacja winiety, która juŜ się mocno zuŜyła i kolega Sölle, jako uzdolniony plastycz-
nie, wykonał nową wersję. 

Korzystanie z komputera oznaczało konieczność zakupu nośnika magnetycznego. Zarząd Koła 
Geografów podjął więc uchwałę o zakupie 2 (dwóch) dyskietek 3,5’, z których jedna była przeznaczo-
na na archiwizowanie protokołów z posiedzeń zarządu oraz pism, a druga na archiwizowanie tekstów 
z „Globusika”. Dyskietki zostały zakupione przez mnie i przez kolegę Janusza Kwiatkowskiego 
(Gospodarz Koła) w sklepie na Rynku, który jako jeden z niewielu sprzedawał coś takiego. Nie pamię-
tam kwoty, ale był to powaŜny wydatek. Zresztą kupione zostały dyskietki nowoczesne – 3,5-calowe 
cuda będące znacznym postępem wobec wychodzących z uŜycia dyskietek 5-calowych. 

Kiedy matryca-matka w formacie A4 była gotowa i wyglądała jak wycinanka łowicka, nastę-
powało jej czyszczenie (czyli korektorowanie korektorem pędzelkowym) oraz uzupełnianie o linie za 
pomocą ekierki (KG UJ miało dwie pomarańczowe ekierki: duŜą i małą) oraz rapidografu (prywatny). 
Potem, dzięki wsparciu opiekuna Koła docenta Ludwika Kaszowskiego, mogliśmy się udać na 3. pię-
tro Grodzkiej 64 i przekazać matrycę panu Marianowi DrąŜkowi, który jako jedyny miał prawo obsłu-
giwać instytutowy kserograf. On dokonywał magicznej zamiany dwóch kartek formatu A4 na jedną 
kartkę A4 juŜ w układzie poziomym (matryca-córka), następowało drugie korektorowanie i dorysowy-
wanie braków – i juŜ moŜna było kserograficznie zrobić nakład, np. 100 sztuk w wielkości A5. Począt-
kowo „Globusik” był bezpłatny, ale szybko okazało się, Ŝe cieszy się duŜą popularnością i zaczął być 
sprzedawany „po kosztach”. O ile pamiętam w „moich czasach” cena wynosiła od 3 do 5 tysięcy zło-
tych, czyli niewiele. 

Niektóre numery stawały się bardzo popularne. Zapamiętałem „Globusika”, w którym zostały 
przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników, ankiety składającej się z jednego 
pytania o trzy rzeczy, które zabraliby na wyspę bezludną. Z odpowiedziami tymi zestawione były po-
mysły redakcji, co dany pracownik prawdopodobnie by zabrał. Jako Ŝe wiele odpowiedzi redaktorzy 
otrzymywali w biegu gdzieś na schodach, a numer był prymaaprylisowy – ostateczny efekt wyszedł 
zabawnie. W pewnym okresie zaczęły się pojawiać krzyŜówki i inne łamigłówki geograficzne, przy 
czym ambicją było, aby były jak najtrudniejsze. A więc jakieś przylądki na Oahu, jakieś cieśniny od-
nalezione w niemieckim atlasie, jakiś przysiółek koło Komańczy. Były nagrody dla nadsyłających pra-
widłowe rozwiązania. 

Wydarzeniami były równieŜ wywiady z wykładowcami w serii „W jaskini lwa” z charaktery-
stycznym rysunkiem Mariana Kachniarza w roli winiety. Niewątpliwie – podobnie zresztą jak i inne 
imprezy Koła z udziałem wykładowców – przyczyniały się one do budowania specyficznej atmosfery 
w Instytucie. O ile wiem „Globusik” musiał tylko raz rywalizować z wydawnictwem Kwadratu Geo-
grafów i wyszedł z tego starcia zwycięsko. Jak widać przetrwał wiele lat i nadal ma się dobrze. NaleŜy 
więc mu Ŝyczyć wszystkiego najlepszego do następnego jubileuszu. 

 
 

*Koło Geografów posiadało 2 maszyny do pisania, z czego jedna – zdaje się, Ŝe malutka „Olimpia” – została przeznaczona 
do redagowania „Globusika”. 

 
**Chodzi oczywiście o system Windows. 
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Kamila Motyka 
 

Walne 2008Walne 2008Walne 2008Walne 2008    
 
Zebrania Zarządu KGUJ charakteryzują się tym, Ŝe uczestniczą w nich naj-
częściej sami członkowie Zarządu. Choć wszyscy Kołowicze są mile widzia-
ni na zebraniach, to jednak rzadko zdarza się, Ŝe ktoś spoza Zarządu się 
na nich pojawia.  Inaczej jest na Walnym Zebraniu Koła, które odbywa się 
zazwyczaj raz do roku i pojawia się na nim zdecydowana większość człon-
ków KGUJ. I między innymi dlatego Walne Zebranie jest tak znaczące. 
Podczas niego nie tylko wybieramy nowy Zarząd - dowiadujemy się teŜ, jak 
poprzedni Zarząd pracował, jakie projekty były realizowane, omawiamy 
problemy Kołowe, ale przede wszystkim jest to szansa zobaczenia tak wie-
lu członków Koła w jednym miejscu. 
W tym roku Walne Zebranie odbyło się 20 listopada. W sali 1.21 pojawili się 
takŜe przedstawiciele kadry naukowej naszego Instytutu, prof. Bolesław 
Domański, prof. Zygmunt Górka, a takŜe dr Leszek Kowanetz i dr Mirosław śelazny – opiekun Koła. Nie zabrakło równieŜ 
doktorantów, a Zebranie prowadził mgr Paweł Hałat. 
Zebranie było stosunkowo krótkie, pamiętając, Ŝe w ubiegłym roku nie zdąŜyliśmy skończyć przed odjazdem ostatniego au-
tobusu komunikacji dziennej, jednak pisanie, nawet w skrócie, o wszystkim co miało miejsce podczas Zebrania, zajęłoby 
zdecydowanie za duŜo miejsca.  Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się ze Sprawozdaniem  z Walne-
go Zebrania, który kaŜdy Kołowicz otrzymał drogą mailową. 
W tym miejscu chciałabym przedstawić jedynie wybrane punkty Zebrania. NajwaŜniejszym wydaje się być fakt wybrania no-
wych władz, dlatego zacznę od przedstawienia nowego Zarządu. 

Prezes:  Łukasz Kowalski  
Viceprezes:  Paweł Krawczyk  
Skarbnik:  Agnieszka Rajwa 
Sekretarz:  Anna Grzywa  
Bibliotekarz:  Marcin Gajda 

Członek zarządu ds. EGEA:  Michał Jakiel 
Członek zarządu ds. organizacyjnych:  Barbara Peek 

O ich wizjach funkcjonowania Koła przeczytać moŜecie w sprawozdaniu. MoŜe warto to uczynić chociaŜby po to, by za rok, 
na kolejnym Walnym móc sprawdzić ile z ich obietnic udało się zrealizować :). W tym miejscu pragnę tylko zaznaczyć, Ŝe w 
planach jest między innymi organizacja Balu Geografa i Tatra Seminar II. 
Komisja Rewizyjna jest w tym roku w 100% kobieca: Anita Bernatek, Judyta Lasek i Kamila Motyka.  
Na Walnym Zebraniu KGUJ padło bardzo wiele słów. Była mowa o sukcesach Koła, o problemach, podsumowanie dotych-
czasowej działalności, a takŜe o pomysłach na nowe inicjatywy. Ja jednak szczególnie mocno zapamiętałam słowa prof. 
Domańskiego i dr śelaznego na temat znaczenia Koła, dlatego pozwolę sobie o nich tutaj wspomnieć. Obaj podkreślali, Ŝe 
siłą Koła jest ZESPÓŁ. Praca w grupie, konieczność porozumienia się, chęć spędzania ze sobą czasu – to wszystko spra-
wia, Ŝe Koło moŜe dać tyle satysfakcji. Podczas studiów kaŜdy z nas musi przygotować jakiś referat, prezentację, kaŜdy prę-
dzej czy później musi napisać pracę magisterską (dotyczy studentów studiów magisterskich), ale w Kole trzeba działać w 
Zespole. To właśnie na pracy w grupie opiera się większość projektów realizowanych przez KGUJ. 
Niech te słowa będą podsumowaniem tego wszystkiego, co działo się na Walnym, bo czym innym jest wspólne omawianie 
problemów, podawanie pomysłów na ulepszanie pracy Koła czy wybieranie członków Zarządu jeśli nie pracą w grupie, ko-
niecznością prowadzenia dyskusji, pójścia na kompromis, obcowaniem z innymi ludźmi?! Tego nie da się nauczyć siedząc w 
domu przy komputerze. Dlatego, jeśli do tej pory Twoje członkostwo w Kole opierało się jedynie na opłaceniu składki i figu-
rwaniu na liście członkowskiej – zmień to! ZaangaŜuj się w jakiś obecnie realizowany projekt lub sam go zainicjuj. Zobaczysz 
ile satysfakcji moŜe dać Ci wspólnie zorganizowany wyjazd czy konferencja. 
Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z pełnym Sprawozdaniem z Walnego Zebrania, a którzy z róŜnych przyczyn 
nie otrzymali go drogą mailową, proszę o kontakt. Z przyjemnością udostępnimy go kaŜdemu, kto wyrazi takie Ŝyczenie (albo 
na e-maila Kołowego: kguj@geo.uj.edu.pl, lub bezpośrednio do mnie: kamilamotyka@o2.pl). Istnieje równieŜ moŜliwość 
przeczytania go w siedzibie Koła. 
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Zbyszek Piwka 

 

PO-WALNYM 
 

 Takiego zwariowanego Walnego nawet najstarsi pracownicy IGUJ-a nie pamiętają. 
Zaczęło się wszystko od połowy października. Bogdan [Jabłonaka – przyp. red.]* 
ocknął się z letargu i „szalał” po Instytucie pragnąc pozapinać wszystko na ostat-
ni guzik. Dziwne. Jakby nie zauwaŜył, Ŝe wszystko jest w strzępach. Biedził się 
teŜ nad sprawami Koła w trakcie wycieczki KG UJ w Beskid Niski i Bieszczady. Apo-
geum zaangaŜowania przypadło na poniedziałek i wtorek przed Walnym. Niestety, na 
tym skończyła się wydolność wiceprezesa. Para zeń uleciała jako ten szpak 
i zamiast na Walnym Zebraniu ratować to, co jeszcze moŜna – zwiał do Warszawy. 
W ostatnim dniu przejął wszystko sam Boss Marian [Kachniarz – przyp. red.], który 
ledwo trzymając się na nogach przyjechał z sanatorium szefować Kołu w najtrudniej-
szych chwilach. 
 Lokal Koła w dniach przed Walnym aŜ huczał. Andrzej z Krzyśkiem [czytaj: Za-
jąc z Nowakiem – przyp. red.] ścigali członków Zarządu niczym FBI, a dorwawszy ich 
poddawali „chińskim torturom”, wywlekając i piętnując wszystkie braki. Najbardziej 
oberwało się Markowi [Podsiadło – przyp. red.], którego praktycznie rzecz biorąc 
wcale nie było. Nic dziwnego, Ŝe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej było jakie było 
[sic! – przyp. red.].  
Mnóstwo zamieszania wprowadziła teŜ akcja werbowania nowych członków do Koła, zor-
ganizowana przez Piotrka Sölle i niŜej podpisanego. Przez dwa dni ciągle tylko pu-
kanie do drzwi – Cześć!!! Wiesz, w Kole jest świetnie, to jest statut, tu się pod-
pisz. Cześć. Następnyyyy!!! Ale rezultaty widać było na Walnym. Większość obecnych 
to nowi członkowie z I i II roku. 
 I samo Walne...Ale było, mimo Ŝe bez opiekuna. prowadzący je magister-ex-
prezes-i-dalej-członek Jarosław Balon, wyfraczony jak trzeba, nie tylko w ubiorze, 
ale i w przemowie. Przerzucał często cięŜar dyskusji z jednego punktu na drugi, 
nie dopuszczając do dłuŜszych monotematycznych polemik – a szkoda, bo Walne to 
często jedyna okazja do takich rozmów. 
 Jak zawsze przedtem, tak i teraz Andrzej [Zając – przyp. red.] swoim tonem 
chciał wszystkim udowodnić, Ŝe „Koło to Ja”, czyli on. Wprawdzie są to podobno 
słowa Mirka śelaznego, ale Andrzej przejął całą spóściznę po poprzednim Prezesie 
„bez Ŝadnych ograniczeń”, chwytając się nawet niedozwolonych przez prawo praktyk 
przeprowadzenia kampanii wyborczej na sali wyborczej. Ale niech mu będzie. Co się 
stało, to się nie odstanie... 
 Zainteresowanie Walnym topniało w trakcie zebrania. Co chwila widać było lu-
dzi chyłkiem opuszczających salę. W sumie nie wiadomo, o kim to niezbyt pochlebnie 
świadczy – o wychodzących, czy przynudzających mówcach. 
 No i wybrano Zarząd – w 10/11-tych proponowany na ulotce wyborczej Piotrka 
Sölle. Tylko Andrzejowi [Bargiełowi – przyp. red.] udało się wśliznąć w ten mono-
lit. Ale to w sumie pozytywnie. Trzeba mieć jakąś opozycję w swoim gronie, bo ina-
czej grozi popadnięcie w samouwielbienie, co, znając obecne szefostwo Koła, mogło-
by szybko nadejść. 
 No i po Walnym... Zarząd z miejsca zabrał się do organizacji Ŝycia w IG UJ 
i rozdzielenia zadań poszczególnym członkom. Mają zapał – idealiści. Miejmy na-
dzieję, Ŝe nie spalą się zbyt prędko. 
 I tym optymistycznym akcentem, udzielając błogosławieństwa na trudną 
i wyboistą drogę rządzenia (rozwydrzonymi studentami geografii), kończy swój de-
biut dziennikarski RZEP, ciągle czepiający się wszystkiego i wszystkich, czyli 
Zbyszek Piwka. 

 
 
 

* Przypisy pochodzą od ówczesnej redakcji. 
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Nowy Jork, USA, Łukasz „Kej” Kowalski 
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Łukasz „Kej” Kowalski 

 
Słowo od nowego Prezesa 
Witam wszystkich! Przede wszystkim to Ŝyczę wszystkim wesołych Świąt! Jak pewnie wiecie, w Kole zmieniła się 

władza (zdjęcia powyŜej). Nowy Zarząd jest pełen wigoru, chęci do zmian i innowacji, ma wiele planów, jest otwarty 
na potrzeby Kołowiczów i bogaty w pomysły oraz poczucie humoru. 
 NajbliŜszą oficjalną imprezą Koła (i chyba jedną z najsłynniejszych na skalę krajową) będą „Mistrzostwa Geografów 
w Zjeździe na Dętce” w lutym. W marcu wskrzesimy tradycję organizując Festiwal Piosenki Geograficznej (połączony naj-
pewniej z konkursem kabaretowym). W kwietniu spodziewać się moŜecie Balu Geografa połączonego z XX rocznicą po-
wstania „Globusika”. W maju w ramach EGEA zorganizujemy Tatra Seminar w Zakopanem, na który przyjadą członkowie 
tego stowarzyszenia z całej Europy. W wakacje postaramy się szkolić nowe pokolenia geografów na obozie naukowym 
w bliŜej jeszcze nieznanym nam miejscu. W październiku natomiast rozstrzygnięty zostanie prawdopodobnie (wciąŜ jeszcze 
nieogłoszony oficjalnie) konkurs walki o Złotą Sowę – nagrodę za najlepsze badania naukowe KGUJ. Zarząd teŜ rozwaŜa 
zmiany w aranŜacji siedziby. Zainspirowani ideami geografii społecznej o tworzeniu miejsc szczególnych, budowaniu ge-
nius loci i więzi międzyludzkich, prawdopodobnie wkrótce w siedzibie Koła postawimy kanapę, na ścianach zawiśnie wię-
cej map i zdjęć, a w dalszej perspektywie na środku pojawi się okrągły stół. Patrząc dalej w przyszłość (juŜ mniej pewną, 
ale równie ciekawą) sugerowalibyśmy, by kolejne władze: wykładzinę kołową zamieniły na perski dywan, przywróciły wie-
szak, do jednej z szufladek wstawiły małą lodówkę na przekąski między wykładami, a jeśli KGUJ przejawiać będzie eks-
pansję zaraźliwą na inne sale (np. w stronę „Smoczego Jadła”) do lokalu trafić mogłyby tzw. „piłkarzyki”. Wszystkich 
„aktywności” będzie oczywiście duŜo więcej, ale to jak się udadzą i jak duŜo ich będzie zaleŜy od Was - Kołowiczów. 

A tymczasem zbliŜają się święta dlatego chciałbym Ŝyczyć wszystkim by były one po prostu spokojne, rodzinne, 
obfite w prezenty, spotkania i przemyślenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* inaczej: członek zarządu ds. EGEA 
** inaczej: członek zarządu ds. organizacyjnych 
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Renata Wójcik 

 

OTRZĘSINY NOWYCH CZŁONKÓW  

KOŁA GEOGRAFÓW UJ 
 

     Aby tradycji stało się zadość, jak w latach poprzednich, tak i w tym roku nowi człon-

kowie Koła zostali zaproszeni na otrzęsiny. Zebraliśmy się więc 14 listopada br. na 

Dworcu PKS w Krakowie i ruszyliśmy w Gorce do Hawiarskiej Koliby. Zachęceni obie-

canymi atrakcjami pojechaliśmy w liczbie 6 nowicjuszy i 15 stałych bywalców. 

    Kiedy dojechaliśmy do Ochotnicy Górnej, naszego przystanku docelowego, pozostało 

nam juŜ tylko wziąć plecaki na plecy i zrobić zapasy na wieczór. Początek szlaku do 

chatki wydał się mało 

„geograficzny” – płaska dro-

ga asfaltowa, której towarzy-

szyły najwyŜej wątpliwe za-

pachy. Nie musieliśmy jed-

nak długo czekać na pierwsze 

wraŜenia: juŜ po około pół-

godzinnym marszu porzucili-

śmy asfaltówkę na rzecz 

o wiele milszego naszym ser-

com stromego i bardzo błot-

nistego podejścia, które doprowadziło nas prosto do Hawiarskiej Koliby.  

     Pierwszy wieczór upłynął pod znakiem gry w Mafię i nocnych rozmów Geografów 

przy suto zastawionym stole. Kiedy juŜ większość „pierwszaków” zdecydowała się iść 

spać (a było to około trzeciej nad ranem), do pokoju wkroczył Paweł Krawczyk (szerzej 

znany jako śyła) i oznajmił, Ŝe w ramach otrzęsin idziemy na spacer „pod kapliczkę”. 

Nie bez oporu ze strony niektórych osób dotarliśmy na miejsce. Tam teŜ przyszedł nam  
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do głów nowy pomysł: wejść na szczyt Gorc, by 

stamtąd podziwiać wschód Słońca. Zapewniam, 

Ŝe widoki były niesamowite, a wszystkich zainte-

resowanych odsyłam do zdjęć na komputerze Ko-

ła. 

     Następny dzień rozpoczęliśmy bardzo późno. 

Kilkoro z nas zdecydowało się na krótkie wyjścia 

na spacer w okolicy chatki (w tym jedno na Torbacz :). Inni woleli pasjonujące filmy 

Bollywood oglądane na laptopie. A wieczorem ognisko z kiełbaskami. 

     W niedzielę kaŜdy myślał, jak wrócić do Krakowa. Część zdecydowała się na zej-

ście do Ochotnicy i „stopa” do drogi głównej, pozostali zaś przeszli przez Turbacz do 

Klikuszowej. 

     Na koniec muszę dodać, Ŝe mimo iŜ z  obiecanych konkursów odbył się tylko jeden, 

to jego zwycięŜczyni wciąŜ nie otrzymała swojej nagrody-koszulki :). 
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PoniŜej prezentujemy pierwszą z cyklu (miejmy nadzieję) zagadek wakacyjnych. Odpowiedzi szukać naleŜy w tym nume-
rze na którejś stronie, małą czcionką, do góry nogami. Dla dobra zagadki nie moŜemy podać autora przy jego tekście. Re-
dakcja. 
 

  

W Kamiennym LesieW Kamiennym LesieW Kamiennym LesieW Kamiennym Lesie    
    

Rozdygotanym, starym metrem dojechaliśmy do centrum wielomilionowej metropolii. 
Z metra klimatyzowanego do standardu „lodówki” wysiedliśmy na gorącą stację, gdzie dodatko-
wo zapach nie zachęcał do rozglądania się na boki. W takich chwilach upadają stereotypy, a wy-
obraŜenie, jak wygląda to miejsce nocą, nie pozwala tu wrócić po zmorku. Dalej za masą ludzi 
wyszliśmy „na powierzchnię”. Otaczały nas wieŜowce sięgające nieba, naokoło nas przechodzili 
kulturalnie przechodnie i wydawać by się mogło, Ŝe byli z całego świata. Ta swoista mieszanka 
etniczna połączona z gdzieniegdzie pięknie zdobionymi wieŜowcami mogącymi konkurować z nie-
jedną katedrą Notre-Dame nadawały temu miejscu swoisty genius loci. Duch tego miejsca był 
całkiem inny niŜ w polskich miastach, takich jak Kraków. 

Większość wieŜowców jest przeciętna i jakby taka sama. JuŜ chyba na kaŜdym kontynen-
cie moŜna spotkać te wielkie „lustra” o wysokości 100 pięter. Niewątpliwie kaŜde z nich jest inne, 
i na swój sposób budzi szacunek swoją wielkością. JednakŜe w porównaniu z tymi starszymi wie-
Ŝowcami, które stały obok, pięknie rzeźbionymi, o bogatych wnętrzach kipiących od marmurów, 
„lustra” wypadają bardzo blado. Mało jest w tym mieście zabytków, jednak sam spacer po cen-
trum dostarcza wystarczająco wielu atrakcji. Chodziliśmy więc po tym kamiennym „lesie” ocza-
rowani. Wypatrywaliśmy gargulców, dziwiliśmy się 60-piętrowcom zdobionym na styl gotyku czy 
klasycyzmu. Czasem dopiero tuŜ pod dachem zaczynały się niesamowite rzeźbienia. Zmęczeni 
hałasem ulicy i upałem szukaliśmy cienia w małych i stosunkowo tanich restauracyjkach jedząc 
pączki. Później trafiliśmy do innych części miasta. TuŜ obok wieŜowców znajdowały się równie 
ładne kilkupiętrowe kamienice, place zabaw. PołoŜone były właściwie tuŜ przy centrum, a jednak 
zachowały swój charakter „zacisznej” okolicy. Dalej na wschodzie (ale wciąŜ bardzo blisko cen-
trum), zaraz przy bardzo słynnym moście, były wieŜowce socjalne, dla ludności biedniejszej. 

Miasto jest teŜ bardzo dobrze skomunikowane za pomocą metra. Mieszkańcy poruszają 
się tu właściwie głównie tym środkiem transportu, na piechotę albo samochodem (w centrum 
często taksówką). Nieliczni decydują się na rower, bo wszędzie są przecieŜ samochody, które sta-
ły się niemal symbolem tego państwa. W reszcie kraju właśnie, nikt nie wyobraŜa sobie Ŝycia bez 
samochodu - a kaŜdy kto go nie ma, jest „dziwny”. Centrum metropolii jest zwykle całe 
„zakorkowane” i kolorowe od taksówek. Autobusów w mieście jest duŜo, jednak czasem jeŜdŜą 
one o wiele wolniej, niŜ chodzą niektórzy przechodnie. Dlatego właśnie głównym środkiem komu-
nikacji jest tu metro, które dziennie przewozi ok. 4 milionów osób, jest najdłuŜszą siecią metra 
na świecie i jedną z trzech na planecie pracujących cały dzień. Wiele osób nie wyobraŜa sobie tu 
bez niego Ŝycia. Po wieŜowcach jest to na pewno jedna z najbardziej charakterystycznych cech 
tego miasta. 

Kolejną cechą tej wielomilionowej metropolii jest wielokulturowość. W 2005 r. ludność 
biała nie stanowiła nawet połowy mieszkańców, bo tylko 44%, ¼ mieszkańców stanowili czarni, 
natomiast 1/10 azjaci. JuŜ od ponad wieku przyjeŜdŜali tu osadnicy w poszukiwaniu pracy. Za-
mieszkiwali w stworzonych przez siebie gettach. Bronili swojego terytorium przed innymi nacja-
mi z sąsiednich i jednocześnie nadawali mu swoisty „domowy” charakter. Mapa etniczna miasta 
jest jednak zmienna. Tam gdzie kiedyś Ŝyli Włosi, teraz powoli wkraczają Chińczycy. KaŜda 
dzielnica ma więc często swój oryginalny klimat kulturowy. Spacerując uliczkami mamy wraŜe-
nie, jakbyśmy trafiali co chwilę do innych państw na Ziemi. Są tu miejsca, gdzie znajomość języ-
ka ojczystego tego kraju nie pomaga, bo nikt tam nie mówi w tym języku! Czasami skupienia na-
rodowościowe są tak duŜe i zamknięte, Ŝe nie muszą oni znać uniwersalnego języka. Wszystko, 
czego potrzebują dostarcza im dzielnica, pracują między swoimi i to właśnie z nimi spędzają naj-
więcej czasu. 
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Globusik 9 (51), XI/XII 1992 

 

Mateusz Troll 

POŁONINĄ I GORGANEM 

 Wyprawa odbyła się w terminie 15 IX-25 IX 1992 r. Przebieg trasy: Kwasy – Bliźnica – Berlia-

ska – Łopuchów (Brustury) – Przełęcz Legionów – Sywula – Przełęcz Borewka – Osmołoda. 

 Uczestnicy: dr hab. Wojciech Widacki (organizator, geografia), mgr Wojciech Paul (biologia), 

Tomasz Juraszek (geografia), Zbigniew Tlałka (polonistyka), Mateusz Troll (organizator, geografia), 

Wiesław Sobota (etnografia) i Rafał Styrkosz (etnografia). 

 Początkowo namówienie doktora Widackiego na wyprawę w Karpaty Ukraińskie nie było ła-

twe, z czasem niemoŜliwym by było odwiedzenie go od tego pomysłu. Wojtek Paul – magister biolo-

gii, był tak rozgrzany lipcowym wyjazdem z Koła Geografów, Ŝe dołoŜył sobie kamerę i statyw 

na plecy, by dać nam równe szanse. Dawna niezapomniana jesień w Czarnohorze z jednej strony 

i nadchodząca nowa jesień z drugiej strony osaczyły i ubezwłasnowolniły mnie, Ŝe organizuję wypra-

wę wbrew sobie i cichym nadziejom Ŝony. Cholera przy rumuńskiej granicy, czerwonka jeszcze bli-

Ŝej, bo ponoć we Lwowie, strajki kolejarzy ukraińskich jeszcze gdzie indziej. Ale jak oprzeć się gó-

rom przez pół wieku zamkniętym dla Europejczyka nieradzieckiego... Białe plamy w geografii euro-

pejskiej u schyłku XX wieku. Zresztą nie tylko w geografii, skoro skład wyprawy uzupełniają etno-

grafowie i polonista. Trasa z Kwasów w Dolinie Czarnej Cisy przez Pasmo Świdowca w Dolinie Bru-

sturanki, a z niej przez Przełęcz Legionów, Sywulę w Dolinę Łomnicy, to chyba drugi co do skrajno-

ści wariant poprzecznego przekroju przez środowiska Beskidów połonińskich i lesistych. Bardziej 

wykorzystana rolniczo od Świdowca jest np. Połonina Krasna, natomiast dziksza od grupy Sywuli – 

grupa Popadii (nasz pierwszy niezrealizowany cel). 

 Przełomową Doliną Prutu, tunelami i wiaduktami, obok kamienia Dobosza i ruin rzymskokato-

lickiego kościółka w Worochcie, pociąg pnie się na Przełęcz Jabłonicką, by przekroczeniu w tym 

miejscu działu karpackiego, zjechać na Zakarpacie. 

 Z Kwasów wygodnym traktem, nocując po drodze, wyszliśmy na przełęcz pomiędzy Starym 

a Bliźnicą, w najdłuŜszym z południkowych ramion Świdowca. Po kolejnym noclegu, juŜ ponad gór-

ną granicą lasu,  i Ŝmudnym podejściu osiągnęliśmy Małą Bliźnicę. Widok kotłów na północnych sto-

kach Bliźnicy oraz Pasma Świdowca i Połoniny Czarnej, zrobiły na nas ogromne wraŜenie. Rozległe 

połacie łagodnie nachylonych i wylesionych stoków ze stajami i bukowe lasy w dolinach 

po południowej stronie, natomiast podcięte karami (często z jeziorkami)  strome stoki północne, zajęte 
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przez jałowiec, olszę zieloną oraz lasy świerkowe. Te kontrasty towarzyszą wędrówce pasterskim pła-

jem trawersującym kopulaste wierzchołki i łączącym się z granią na przełęczach. Wyrównanie linii 

grzbietowej podkreślają nawisy śnieŜne wzdłuŜ grani głównej i bocznych ramion. Po dwóch dniach wę-

drówki schodzimy z tej największej w Karpatach Ukraińskich połoniny, mijając płat kosodrzewiny, 

okrywający szczelnym płaszczem szczyt 1585 pomiędzy Sandriaską a Berliaską. WróŜył on bliskość 

Gorganów, w których kosodrzewina występuje w formie piętra lepiej rozwiniętego i zachowanego niŜ 

w Czarnohorze czy Beskidzie śywieckim – jedynych prócz Gorganów pasmach całych Beskidów, gdzie 

piętro to istnieje. Następne dwa dni spędziliśmy w Dolinie Brusturanki, dysponując jednej nocy salą 

i pokojem nauczycielskim szkoły w Łopuchowie, drugiej zaś małą izbą w drwalówce Ust-Turbat juŜ 

w Gorganach. Kolejny dzień to podróŜ kolejką leśną najpierw z setką drwali, udających się po niedzieli 

w głąb gór, a następnie juŜ tylko przyklejeni do lokomotywy spalinowej. Tak dostaliśmy się na dawną 

Drogę Legionów, ok. 2 km od Przełęczy Legionów. KrzyŜ oraz tablica w języku polskim (juŜ 

na przełęczy) skłaniały do refleksji. Dalsza wędrówka odbywała się w towarzystwie dawnych polsko-

czechosłowackich słupków granicznych i walających się resztek bomb lotniczych. Pod Taupiszyrką po-

jawiły się limby (których całe laski rosną w Gorganach), a następnie kosodrzewina przecięta iście czoł-

gową drogą na grzbiecie. Ponad górną granicę kosodrzewiny wyszliśmy dopiero na Sywuli, jedynym 

w Gorganach szczycie w piętrze alpejskim. śółtozielona barwa porastającego porostu Rizocarpon geo-

graphicum oraz ruda situ skuciny zdominowały kolorystykę powyŜej piętra kosodrzewiny. Spowici 

mgłą i zaskoczeni zachodem słońca, zmuszeni byliśmy do wyrąbania paru krzaków kosodrzewiny wręcz 

na grzbiecie pod Łopuszanką. Doskonała widoczność następnego dnia wynagrodziła nam nawet później-

sze starcie z kosówką, które kosztowało nas czapkę doktora Widackiego, śrubę od statywu Wojtka Paula 

i pół dnia zamiast pół godziny, ile pewnie by nam zajęło zejście spod Łopuszanki na Przełęcz Borewka, 

gdyby nie wyrosła tam ta skarłowaciała sosna. 

 Na przełęczy jedynym co Ŝyło (oprócz nas ledwie Ŝywych) zdawały się być kruki. Nawet las wy-

glądał na usychający. Szarpanina i strata czasu spowodowana kosodrzewiną sprawiła, Ŝe nawet kisiel nie 

był w stanie nakłonić nas do wejścia na Wysoką, choć byliśmy juŜ tak blisko. W ten sposób rozpoczęli-

śmy zejście Doliną Barewczyka, która najpierw skąpała siłą trzech z nas w strumieniu, a następnie 

przedstawiła piszącemu te słowa samego gospodarza, bynajmniej nie z ludzkiego rodzaju. Momentalne 

zwarcie grupy i ujawnienie wszelkich „muzycznych” talentów (byle głośniej i dalej) zdradzały naszą 

niechęć bliŜszego zaznajomienia się z niedźwiedziem rodem gorgańskim. Po kilkunastu godzinach drogi 

doliną oraz po noclegu w kolejnej drwalówce znaleźliśmy się w Osmołodzie, gdzie prawdziwym szo-

kiem był świeŜy, gorący chleb w dowolnej ilości. Od Krakowa dzieliło nas jeszcze 30 godzin drogi... 
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Humor w Globusiku: bez brody i myszką nie trąci  
 
Od samego początku aŜ po dzień dzisiejszy, nie ma „Globusika” bez wielkiej dozy humoru. Z okazji 20-
lecia załoŜenia kołowego pisma przypominamy niektóre perełki z rubryk humorystycznych. Czytelniku, roz-
chmurz się! 
 
„Cytaty” 
Nr 9 (33), rok IV, Kraków dn. 6.06.1991, wybór oryginalny: MD, wybór wtórny z wyboru oryginalnego: AW 

 
Pani od lektoratu języka obcego w trakcie zajęć z III rokiem: 
- Proszę Państwa, mi naprawdę nie płacą za pracę z trudną młodzieŜą 
 
Jeden z pracowników: Są problemy w naszym Instytucie, które tylko śmierć moŜe rozwiązać 
 
Pytanie Pani dr: - Czy był Pan na ostatnich zajęciach? 
Odp. Studenta: - Nie, ale przechodziłem obok Instytutu 
 
Pan doktor: Proszę Państwa, z zaliczeniem jest tak jak z „półlitrą”: albo jest, albo go nie ma. 
 
Pan doktor przy omawianiu pisemnych odpowiedzi studentów na pytanie „co to jest skala mapy?”: - Proszę 
Państwa, ścisły stosunek to moŜe być w tramwaju. 
 
- Czy Pan to rysował na wycieraczce? 
- Nie, na stole. 
- To ma Pan stół rzeźbiony? 
 
Pan doktor przy omawianiu mapy siedlisk Puszczy Niepołomickiej: - A tutaj znajduje się jedyny w Puszczy 
krzak leszczyny. 
 
Pan doktor: - Gleba dla roślin jest tym, czym macica dla płodu. 
 
 
„Majątkowo jestem ustawiony a do geografii mam ciągotki” 
Wybór z części 1 (nr 2/2002, 10.12.2002, oprac. J. Górecki), 2 (nr 1/2003, 28.10.2003, oprac. J. Górecki), 3 (nr 1/2004, 
24.02.2004, oprac. J. Górecki) i 4 (nr 2/2004, 5.04.2004, oprac. Redakcja). Są to cytaty z egzaminów wstępnych na studia, zebrane 
i udostępnione Redakcji przez prof. Z. Górkę i prof. J. Pociask-Karteczkę. Wybór: AW. 

 
• Globus to taki rodzaj mapy. KaŜda mapa ma skalę, podziałkę i północniki. 
• Po wybudowaniu zbiornika w Dobczycach zmalały opady bo zbiornik odpędza chmury. 
• Dorzecze to mała rzeka, która wpada do duŜej. Rzeka płynie, poniewaŜ ma prąd. 
•  Zanieczyszczenie powietrza powodują kosmetyki. 
• Do katastrof Ŝywiołowych naleŜą szarańcze i muszki. 
• Jurajskie gady wygubiła kometa. 
• W Australii nie ma Ŝadnych tubylców, tylko sami emigranci. W Australii Ŝyją Buszmeni (w buszach). 
• (…) środowisko geograficzne mojej okolicy jest bardzo ładne, w lesie są grzyby i jagody. 
• Wody dzielimy na podziemne i naziemne. 
• W czasie orogenezy hercyńskiej Sudety wypiętrzyły się aŜ do końca. 
• Opady dzielimy na gęste i rzadkie. 
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• Flisz składa się ze Ŝwiru i łusek. 
• Bałtyk jest najmniej zasolonym morzem świata – ma 3% soli. 
• Na pustyni Ŝycie opiera się na gadach. 
• Do hutnictwa metali zaliczamy hutnictwo szkła. 
• W Bałtyku łowimy algi i sardynki. 
• LeŜąc w środkowej Europie, Polska była zawsze otoczona przez wrogów. 
• Skały okruchowe to iłł i mułł. 
• Biegun północny jest krótszy niŜ biegun południowy. 
• śycie oparte jest na białku. 
• Jądro ziemskie w przybliŜeniu wynosi ok. 6371 km. 
• Erozja to działalność niszczących czynników takich jak woda, lud, temperatura… 
• Stadium młode zaczyna wypiętrzać formy wypukłe. 
• … Najstarsza stacja została zbudowana w krakowskim ogrodzie zoologicznym. 
• Albedo moŜe być ujemne i dodatnie. 
• Równik meteorologiczny to międzynarodowa strefa zbieŜności. 
• … dlatego podczas powstawania naszej planety z odgazowania pierwotnej materii powstała atmosfera 

ziemska, która ma słuŜyć zarówno jako filter jak i za płaszcz chroniący przed napromieniowaniem 
całej energii… 

• Atmosfera składa się azotu, tlenu i innych gazów niestałych. 
• Górny Śląsk zanieczyszcza w Krakowie powietrze i specjaliści stwierdzili, Ŝe jesteśmy mutantami. 
• Współcześnie obraz Skawiny wygląda okropnie. 
• Rzeki są zamulone, glony rozrastają się w okropnym tempie, Wisła robi się coraz cieplejsza, a ryby 

w niej pływające to chyba juŜ same mutanty. 
• W Krakowie dotkliwą sprawą jest napływ turystów. 
• Likwidowanie skutków degradacji środowiska to za mało i trochę nie na miejscu. 
• Japonia to kraj, który liczy zaledwie 340 wysp. 
• Ziemia ogrzewa się przede wszystkim wskutek promieniowania słonecznego, w mniejszym stopniu 

promieniowania innych gwiazd… 
• Mniej groźne, ale o większej częstotliwości, jest wypróŜnianie się statków. 
• Jednak planeta nazywa się Ziemia a nie Oceania. 
• GOP poradził sobie jeszcze lepiej. GOP pobudował lejki depresyjne. 
• Lodowiec modeluje dolinę do własnych potrzeb. 
• W wielkich miastach zaobserwowano gnicie miast od rdzenia. 
• Patrząc na mapę fizyczną Polski fascynuje mnie przebieg wysokości. 
• Powietrze znad oceanu jest zatrzymywane przez 

Warszawę. 
• Woda jest wszędzie, chociaŜ jej nie widzimy. 
• Mięso jako produkt poŜądania wyprzedza chęć po-

siadania samochodu i telewizji. 
• Na północy od Krakowa znajduje się pas wklęsły, a 

na południe zaczynają się Bieszczady. 

Uśmiechnięte Kołowiczki. Łazy, maj 2008 
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Marginesy notatek... 
 
Ochrona środowiska 

Notatki powinny być estetyczne, ale bez przesady... Powinny być czytelne przez delikwenta, ewentualnie przez jego ko-

legę... 

Kiedy przejmowałem ten kurs, poszedłem na konsultacje po radę do profesora, który odchodził na emeryturę. Dostałem 

od niego tylko jedną radę: Ŝeby nie huśtać się na krześle, bo moŜna się przewrócić. Wtedy nie tylko moŜna sobie 

potłuc kręgosłup, ale równieŜ stracić szacunek u studentów... 

 

Obsługa wybranych programów statystycznych 
Czytanie tekstów statystycznych jest jak GG z Chińczykiem. 

Co student robi w wolnym czasie? Studiuje! 

 

„Ochrona własności intelektualnej” vel „Prawo autorskie” vel „Plagiaty” 
Nazwy wyrobów regionalnych są równieŜ chronione; np. ser z owiec – oscypek. 

Ale nadajecie Państwo na takich decybelach, Ŝe ja tego w Ŝyciu nie usłyszę. 

Słyszał kiedyś ktoś z państwa publicznie odtwarzaną muzykę? Wierzę, Ŝe tak. No to na czym to polega? No na czym? Po 

prostu wciskamy PLAY. 

Swoją drogą spójrzcie Państwo: tak dogłębna znajomość pracy DJ-ów przez sędziów Sądu NajwyŜszego świadczy o co 

najmniej kilkukrotnej obecności w tego typu klubach. 

Ja rozumiem, Ŝe z PIT-em nie mieliście Państwo do czynienia. Ale z płytą CD chyba tak? 

Czy moŜna ściągać programy z Internetu? Ale nie pytam, czy moŜna technicznie – tylko, czy legalnie? 

Odszkodowanie polega na tym, Ŝe jak jest szkoda, to trzeba oddać. 

 

Teledetekcja środowiska 
Rozpoznanie pól ziemniaków na lotniczym zdjęciu mikrofalowym wynosi 54%. Czy to duŜo? Mało. To jak wyrocznia 

w Delfach – albo ziemniaki, albo nie ziemniaki... 

UE dała nam w prezencie taki program, który zlicza powierzchnię pól, ale na jednym kilometrze kwadratowym moŜe 

być tylko 20 pól. Powiedzieliśmy, Ŝe to za mało, jak na polskie warunki, to dali nam 80. Okazało się jednak, Ŝe 

na jednym kilometrze kwadratowym na Kielecczyźnie jest 308 pól! 

To jest nowoczesna dzielnica Warszawy zbudowana z wielkiej płyty. No... Nowoczesna to ona była za komunizmu... 

Proszę zobaczyć, na tym zdjęciu termalnym wykonanym w czerwcu  widać, Ŝe po jednej stronie ulicy jest znacznie niŜ-

sza temperatura niŜ po drugiej. Przechodząc przez ulicę w nocy w czerwcu moŜna się zaziębić... 

 

Geosystem kuli ziemskiej 
Pustynie to obszary raczej „zdrowe”. Człowiekowi tam jest trudno, ale jeszcze gorzej mikrobom. 

To jest typowa rzeka na pustyni. Posiada wszystkie elementy rzeki poza wodą. 

Dzięki temu, Ŝe w klimacie umiarkowanym trzeba było myśleć, co będzie na zimę, człowiek mógł się ucywilizować. Ci, 

co nie myśleli – nie  przetrwali. 

W strefie przejściowej do klimatu polarnego występuje lasotunadra – czyli taki pijany las – drzewa powyginane, rzad-

kie... 

Wiecie, jacy ludzie z pierwszego roku są mądrzy? Nie dość, Ŝe ponad stu ich chodzi na wykład, to jeszcze, kiedy ja im 

mówiłem, Ŝe nie ma akwenów wodnych, tylko są akweny, to po wykładzie przyszedł do mnie jeden i powiedział: 

„Pan sam mówi insolacja słoneczna, a przecieŜ nie ma innej insolacji.” I miał rację... 

Państwo wiedzą, Ŝe kontynety zachowują się jak facet, a oceany jak kobieta. Facet szybciej się nagrzewa, ale teŜ szyb-

ciej stygnie. Kobieta, to znaczy ocean, wolniej się nagrzewa, ale dłuŜej to ciepło zachowuje. 

Bocian nie jest stawonogiem – przypomniam – chociaŜ chodzi po stawie i ma nogi. 

 

Geografia zwierząt 
Na małych wyspach Ŝyje mało gatunków. Do Malucha teŜ wejdzie mało osób. 

(Huragany a kolonizacja wysp) Jak widzieli Państwo na filmie „Twister”, nawet krowy mogą latać. 

(Import Ŝywności a rozprzestrzenianie gatunków) „…ale niektóre produkty przechodzą najpierw kwarantannę, czyli 

poczekajmy i zobaczmy, co się z tego wylęgnie” 

Wszyscy pochodzimy od wiciowca kołniekrzykowatego, tylko potem się trochę skomplikował plan budowy ciała. 

 

Geografia fizyczna stosowana 
Jak pójdziecie do pracy, to zobaczycie – geograf moŜe robić wszystko! 

Dzień dobry Państwu. Znowu się będziemy razem męczyć... 



Dr hab. Marek Drewnik 
Dyrektor IGiGP UJ ds. dydaktycznych 
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb 

 
Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale raczej północ. MoŜe dlatego, 

Ŝe jest chłodniej, albo dlatego, Ŝe ludzi jest mniej. 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ... analizuje świat poprzez opisanie zjawisk w przestrzeni. 
A przecieŜ wszystko dzieje się w przestrzeni.  

 
Moje miejsce na Ziemi: Teraz to juŜ Kraków i okolice, a metaforycznie to tu gdzie jestem i co robię. 

 
Chciałbym zmienić w sobie: Chciałbym być mniej leniwy i bardziej cierpliwy. 

 
Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: Chciałbym wyeliminować pośpiech i znerwicowanie.   

 
Największe moje osiągnięcie: Mam nadzieję, Ŝe jeszcze przede mną. Jak na razie to chyba rodzina. 

 
A jestem niepocieszony z powodu... Chyba nie ma takich rzeczy. 
 
Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: Oczywiście wszelkie wyjazdy w gronie znajomych – 

i w  czasie roku akademickiego, i czasie wakacji. 
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: Kiedyś tradycją były wycieczki autokarowe Koła oraz 
Złaz Geografa późną jesienią. Na jednej z wycieczek ukradziono nam autokar – było to w Zamościu 
i dokończyliśmy wariantem PKP-PKS. Natomiast na jednym z zimowych Złazów na bodajŜe 5 grup 
zmierzających do Banicy w Beskidzie Niskim dwie (w tym i ta, w której ja byłem) zabłądziły. Było 
niedaleko od tragedii, jako, Ŝe zaskoczyło nas autentyczne załamanie pogody.  

 
W geografii zawsze najmniej lubiłem: Nie będę oryginalny: uczenie się na pamięć danych statystycz-

nych. 
 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: Na początku: mapy i co się za nimi kryje. A potem: wiązanie 
faktów z róŜnych dziedzin.  

 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): Nie wiem. Prawdopodobnie odpowiedziałbym na 

to pytanie kilkanaście lat temu, a teraz nie potrafię. 
 

Moje zainteresowania badawcze: Gleby, oczywiście. Najbardziej ciekawi mnie co jeszcze w powszech-
nie znanych glebach moŜna odkryć nowego.  

 
Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... Czytam ksiąŜki, czasami wyjeŜdŜam na wycieczki, tro-

chę fotografuję. 
 

U studentów cenię... ZaangaŜowanie i ciekawość świata.  
 

Na pewno obleję studenta który... Nie mam uprzedzeń. JeŜeli jednak musze coś wymienić, to irytuje 
mnie „wkucie” bez zrozumienia. 

 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: Jest wiele miejsc, które chciałbym zobaczyć. Na jednym 

z pierwszych w  rankingu znajduje się Australia.  
 

Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): Nie ma jednej mądrości. MoŜe wymienię jedno, bodajŜe 
chińskie „PoŜyjesz długo – zobaczysz wszystko”. Myślę, Ŝe jest ono dobre na dzisiejsze czasy, bo 
uczy cierpliwości i spokoju. 


