
 

 

 W białym 
żywiole... 

 ...czyli VIII 
Mistrzostwa w Zjeździe 
na Dętce o Puchar KGUJ 
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...czyli co się mieści (w tym numerze)  

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3 Wieści 

4  Dętki 

5-8 Złota Sowa/Tatra Seminar  

9-11 Pole czy dwór? 

12-13 Marginesy notatek 

14 Geozagadka/ Georebusy  

15-16 Wszyscy ich znamy...   

 

►► Wstępniak ◄◄ 
 
  
Drodzy Czytelnicy, a w szczególności przybyli na kolejne 
Mistrzostwa Dętkowicze! 
 
 
Już kolejny raz oddajemy w Wasze ręce specjalny numer 
nieregularnika Koła Geografów UJ - „Globusika”. Jak co 
roku w numerze dętkowym, znajdziecie w nim porady zjaz-
dowe, zagadki i mnóstwo humoru. W bieżącym numerze 
ponadto ważne ogłoszenie Prezesa KGUJ (skierowane bar-
dziej do członków naszego Koła) w sprawie pierwszej edycji 
konkursu o Złotą Sowę. Zachęcamy też do dyskusji nad pro-
blemem „dwór czy pole”, w którą wprowadzą Was autorzy 
spontanicznej ankiety przeprowadzonej w okolicach Świąt 
wśród Kołowiczów i przechodniów mijających drzwi lokalu 
KGUJ. Na pytania z cyklu „Wszyscy ich znamy, wszyscy 
kochamy” tym razem odpowiedział dla nas (bardzo wyczer-
pująco - bo to „dla potomnych” ;)) dr hab. Jarosław Balon, 
Czytelnikom spoza naszego Instytutu być może znany m.in. 
jako gwiazda rubryki „Marginesy notatek”. 
Na koniec serdecznie dziękujemy kilku naszym Kolegom za 
artykuły i materiały do niniejszego numeru (i dyscyplinę 
w ich nadsyłaniu), dzięki czemu mimo sesji dętkowy 
„Globusik” może się ukazać na czas: Łukaszowi Kowalskie-
mu, Marcie Gawlik, Łukaszowi Musielokowi i Mariuszowi 
Hajdo. 
 

Miłej lektury i powodzenia na stoku!  

               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 nas czeka… 

 

Sekcja geografii sportu 
 
Planowane jest uruchomienie przez Koło sekcji geografii sportu pod kierownictwem dr P. Trzepa-
cza. Wszystkich chętnych, szczególnie pierwszy rok i inne lata, które nie mają dużo zajęć w seme-
strze wiosennym. Spotkanie odbędzie się po feriach, prawdopodobnie w pierwszym tygodniu marca. 
Na pierwszym spotkaniu ustalone zostanie, jak taka sekcja miałaby działać, jak sobie to wyobraża-
my i co będziemy robić . Oczywiście musi się zebrać odpowiednia ilość osób. 
 
Giełda map i książek geograficznych 
 
Po feriach będziemy chcieli zrobić Giełdę map i książek geograficznych. Każda osoba, która chcia-
łaby sprzedać jakąś swoją książkę związaną w jakiś sposób z geografią (np. podręczniki, przewodni-
ki, książki krajoznawcze, przygodowe, dziennikarskie) albo atlas czy mapę niech weźmie je ze sobą 
do Krakowa po feriach. Jako koło zorganizujemy ich sprzedaż w marcu. Z każdej książki sprzedanej 
książki lub mapy 10% ceny pójdzie na rzecz koła (antykwariaty podobno biorą więcej :)). Osoby, 
które pomogą w sprzedaży będą miały zapewniony ciepły posiłek. Spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się w marcu. 
 
Piosenka Geograficzna 
 
19 marca w Rybie Babel w D.S. Piast odbędzie się Festiwal Piosenki Geograficznej (i turystycz-
nej!). Jest to swego rodzaju powrót do tradycji koła. Tak więc, czekamy na zgłoszenia gwiazd i ze-
społów, chcących wziąć udział w konkursie. Serdecznie zaproszeni są również doktoranci i pracow-
nicy naukowi. Najlepsza grupa zostanie oczywiście nagrodzona! Pierwsi muzycy i amatorzy już 
zgłosili się do konkursu. 
 
Bal Geografa 
 
Mieliśmy parę burzliwych spotkań zarządowych :) i ustaliliśmy już termin Balu Geografa połączo-
nego z 20-leciem Globusika i 50-leciem reaktywacji KGUJ. Bal odbędzie się 23 maja, a nie jak 
wcześniej pisałem w kwietniu. Po feriach odbędą się spotkania organizacyjne. 
 
Walka o Złotą Sowę 
 
W niniejszym numerze Globusika ogłoszony zostaje konkurs na najlepsze badania naukowe z zakre-
su geografii. Szczegóły na kolejnych stronach. 
 
Tatra Seminar II 
 
Ogłaszamy konkurs na logo Tatra Seminar II — szczegóły na stronie 6. 
 

Prezes KGUJ 
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Agata Warchalska* 
 
Kto pod kim dętkę trzyma, czyli o Mistrzostwach słów kilka 

 
Drodzy Uczestnicy VIII Mistrzostw w Zjeździe na Dętce! 
Specjalnie dla Was, tradycyjnie już, w specjalnym numerze „Globusika” 
przypominamy kilka regulaminowych, okołoregulaminowych oraz zdroworozsądkowych i praktycz-
nych zasad udanego zjazdu na dętce. 
 
Pierwsza zasada 
Na Lasku śnieg jest zawsze, a gdy go nie ma, to i tak jest na otoczonej zadrzewieniami polance kilkaset 
metrów od chatki. Więc zawsze warto przyjechać. 
 
Wybór partnera 

Po pierwsze, jak pokazuje statystyka medalowa, drużyny damsko-męskie częściej odnoszą suk-
cesy. Regulamin zachęca, by tworzyć takie właśnie zespoły, choć oczywiście nie zabrania startu gru-
pom jednopłciowym (jesteśmy wszak postępowym Kołem i idziemy z duchem czasu…) i zawsze kilka 
takich się znajduje. Jednak to mieszane częściej wygrywają. Nie wiadomo do końca, dlaczego. Czy 
chodzi o twórczą walkę intuicji z rozumem czy też o naturalniejszy rozkład masy ciał na dętce? 

Po drugie, zasadniczą sprawą jest wybór drugiego członka drużyny. Jeśli przyjechałaś/eś na La-
sek z sympatią – to już trudno, lepiej nie szukaj innego/innej ;). Jednak jeśli dopiero rozglądasz się 
za odpowiednią osobą, pamiętaj, że zasadniczo powinna być ona z tej samej uczelni, chociaż… być 
może w tym roku, ze względu na Walentynki, kryterium uczuciowe będzie ważniejsze niż administra-
cyjne? 

Co do innych kryteriów: może być blondyn/blondynka, albo brunet/brunetka, szatyn/szatynka, 
rudy/ruda, brodaty, łysy, łysa, na jeża, z warkoczami, z grzywką, z nadwagą lub z niedowagą lub 
w normie – najważniejsze, byś chciał/chciała odnieść z nią/nim sukces i byście oboje chcieli naraz... 

Przy okazji: jeśli jesteś zawodnikiem przezornym, nie lubisz niespodzianek, wybiegasz myślą 
w przyszłość ku kolejnym Mistrzostwom i chcesz za rok być pewnym sukcesu – już teraz zamieść sto-
sowne ogłoszenie o poszukiwaniu drugiej osoby do Twojej drużyny w Globusiku! Na Twoje specjalne 
życzenie możemy przyozdobić je serduszkami czarnymi, serduszkami białymi, serduszkami szarymi 
lub też przerobić anons na sonet, limeryk, tren, georebus, krzyżówkę, sms lub slogan wyborczy. 
 
Wybór pozycji (zjazdowej) 

Najlepiej wraz z drugą osobą z drużyny wypróbować różne pozycje i już na długo przed Mi-
strzostwami wyćwiczyć optymalną. Jeśli jednak wciąż nie możecie się zdecydować, prezentujemy kil-
ka najpopularniejszych: 
1) oboje głową do kierunku jazdy, na brzuchu; on na górze, ona na dole. Zalety: jemu wydaje się, że 
dominuje i kieruje, chociaż tak naprawdę kieruje ona. Jemu wydaje się też, że jest silniejszy fizycznie – 
i tu akurat ma rację – dlatego mają lepszą prędkość początkową, ponieważ to „górna” osoba wykonuje 
naskok rozpędzający. Uwaga – pamiętajmy, że naskok wykonujemy PRZED LINIĄ STARTU! 
2) oboje głową do kierunku jazdy, na brzuchu; ona na górze, on na dole. Dla zespołów, gdzie „to ona 
jest mężczyzną w tym związku”. 
3) oboje głową do kierunku jazdy, on na dole na brzuchu, ona na górze na plecach. Dla zespołów spo-
dziewających się dziecka (od 3. miesiąca). 
4) dowolne ułożenie nogami w dół – dla osób z lękiem wysokości, prędkości i przestrzeni (oraz z mały-
mi ambicjami). 
 
A Reszta i tak zależy od dobrego humoru i kalkulatora w komórce Prezesa KGUJ… Miłej zabawy! 
 
 
* Autorka w 2006 r. zajęła drugie miejsce w zjeździe na dętce, wraz z (nieżonatym wówczas jeszcze) Dominikiem Płoskon-
ką. 
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Łukasz „Kej” Kowalski 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niniejszym ogłaszam rozpoczęcie Walki o Złotą Sowę!  

 
Jest to najbardziej prestiżowy, wyczekiwany i nieoczekiwany, oryginalny, niepowtarzalny i naukowy 
konkurs Koła Geografów UJ na najlepsze badania naukowe! Zwycięży tylko jedna grupa, tylko ona 
wygra sławę, prestiż i Złotą Sowę! 
 
Ale o co chodzi?  

Odkąd pamiętam, w Kole toczy się dyskusja, czy ma być bardziej „naukowo”, czy 
„imprezowo”. Zdania są podzielone, a słuszność leży jak zwykle pośrodku. Osobiście uważam, że jeśli 
chodzi o „imprezy”, to nie mamy się czego wstydzić, dlatego postanowiłem zrobić coś, by było też 
„naukowo” - i to nie od czasu do czasu, ale regularnie. Gdy parę lat temu porządkowaliśmy z innymi 
Kołowiczami archiwum i segregowaliśmy zdjęcia na wystawę 125-lecia KGUJ, co chwila przewijały 
się fotografie sprzed eonów z członkami Koła, którzy przeprowadzali badania terenowe nie tylko w 
Polsce, ale i na całym świecie! Koperty w archiwum oznaczone były nazwami dalekich miejsc takich 
jak: Gruzja, Australia, czy Afryka. Wśród piramid papierów i dokumentów odnajdowaliśmy spisy 
sprzętu potrzebnego na wyprawę do tropików, który trzeba zakupić. Zwykle też było tak, że dalszymi 
wyprawami opiekowali się doktorzy geografii. Później słyszałem relację byłego bibliotekarza o mete-
orologicznych badaniach śniegu w polskich górach, o nocach spędzonych w podkrakowskich jaski-
niach na badaniach zmiany temperatury powietrza, czy o obozie w Czarnohorze. Sam pamiętam, że 
uczestniczyłem w badaniach ruchu w okolicach kampusu czy śniegu wokół kombinatu w Nowej Hucie. 
Te wszystkie badania ściągają pewnego rodzaju „tabu” z nauki jakie zostało nam po podstawówce, że 
ktoś, kto się „uczy” ponad to, co musi, to kujon. No i gdzie można najlepiej poznać znajomych/
znajome, jak nie w górach, kopiąc 2 metrowy dół, podczas nocy w jaskini, w czasie badań terenowych 
w Nowej Hucie czy wyprawy do serca Afryki? I dlaczego nie połączyć tego z pasją, ciekawością - 
szczególnie, jeśli jest do wygrania Złota Sowa? Koło wciąż pamięta tych brodatych geografów i nie-
brodate geografki pochylających się nad mapami, liczbami, wykresami… Dlatego też, ku chwale trady-
cji, ogłaszam konkurs na najlepsze badania naukowe! 

 
W konkursie mogą brać udział grupy, a celem jest nauka i zabawa. Najważniejsze to znaleźć 

problem i spróbować go rozwiązać badaniami. Oczywiście trzeba na ich podstawie napisać artykuł na-
ukowy i jako, że w dzisiejszych czasach musimy się umieć „pokazać”, to trzeba też zrobić poster. W 
całej tej zabawie (a może zamieszaniu?) chodzi o to, żeby odżyła tradycja, żeby w Kole wieczorami 
spotykały się grupki tych brodatych i nie-brodatych, skubiąc, marszcząc czoła, żeby dumali i dyskuto-
wali. Celów zresztą jest więcej, ale chyba każdy powinien znaleźć swój. Nieważne jest, czy badania 
będą duże czy małe, przeprowadzone na kampusie, w innym mieście Polski, w Europie czy na innym 
kontynencie. Można np. zbadać wyobrażenia geografów nie opuszczając murów kampusu, porównać 
systemy szynowej komunikacji miejskiej w dwóch miastach, zbadać lodowce w Szwajcarii, przepro-
wadzić badania dotyczące segregacji w Wielkiej Brytanii, Polaków w miasteczku w Irlandii, opierając 
się na danych meteorologicznych zbadać różne trendy klimatyczne.  
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Skąd pomysł na konkurs? 
 Kilka lat temu z niejaką Agatą Warchalską (redaktor Globusika) uknuliśmy małą teorię (nie bez 
inspiracji z wykładów z geografii człowieka), że graffiti na murach osiedli pokazuje „za kim jest” to 
osiedle i że kibice w ten sposób oznaczają swoje terytorium. Chcieliśmy sprawdzić, jak to jest i czy two-
rzą się jakieś strefy, czy nie. Szybko zorganizowaliśmy grupę ludzi (ryzykantów), ruszyliśmy w teren, 
a potem napisaliśmy o tym artykuł w Globusiku. Mamy więc badania, mamy artykuł niemalże naukowy 
i przydałaby się nam jeszcze tylko jakaś nagroda (zwróćcie uwagę, że regulamin przyzwala na badania 
sprzed kilku lat). A że niedawno zostałem prezesem KGUJ, mam potrzebę konkurencji i niemalże 
wszystko, co potrzebne do wzięcia udziału w konkursie jest gotowe: rzucam rękawicę wszystkim lide-
rom, „brodatym geografom”, którzy zorganizują grupy badawcze! 
 Innymi słowy: zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, a doktorantów i pracowników nauko-
wych proszę o pomoc, przychylność i inspirację dla młodych Badaczy. 
 
PS. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy redagowaniu Regulaminu konkursu o Złotą 
Sowę oraz zgłaszali swoje uwagi i pomysły na temat idei konkursu. Szczególnie dziękuję Agacie 
Owczarek, Ani Bieniasz, Ani Łobodzińskiej, dr Mirosławowi Żelaznemu, a także „emerytowanym” Ko-
łowiczom, czyli Doktorantom: Michałowi Plazie, Michałowi Łypowi i Dominikowi Płoskonce.   

TATRA SEMINAR II 
 

Tatra Seminar II odbędzie się 13- 17 maja 2009 w Zakopanem pod hasłem „Innowacje w rozwoju regional-
nym- nowe możliwości i wyzwania.” Temat ten nie jest przypadkowy, ponieważ w tym roku Unia Europejska 
promuje wszelkie inicjatywy związane z problematyką rozwoju regionalnego. Temat będzie rozpatrywany pod 
kątem szeroko pojętego „regionu tatrzańskiego”. W seminarium będzie uczestniczyło około 50 osób z całej 
Europy, będą oni mogli uczestniczyć w jednym z pośród czterech „workshopów”. Całe przedsięwzięcie jest 
realizowane przez EGEA Kraków. Chcesz znać szczegóły zapraszamy na stronę EGEA Kraków 
(www.egea.eu/entity/Krakow) lub mail: (egea.krakow@gmail.com) 
 

W związku ze zbliżającym się Tatra Seminar II ogłaszamy Konkurs na nowe LOGO !!! 

 
Logo z pierwszej edycji TS 

 
Swoje propozycje wysyłajcie czym prędzej na michal.jakiel@o2.pl, najlepiej jak by były zrobione w Corelu 
lub jakimś innym programie będzie łatwiej później z nadrukami na koszulki. Oczywiście w konkursie mogą 
brać udział wszyscy chętni! A nagrodą będzie satysfakcja i... koszulka z własny zaprojektowanym logiem! :) 

 
Michał Jakiel 

→ tatra seminar→ tatra seminar→ tatra seminar→ tatra seminar→ tatra seminar→ tatra seminar→ tatra seminar→ 
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Walka o Złotą Sowę  
 

czyli 
konkurs na najlepsze badania naukowe z zakresu geografii 

 
 
 
Cele: 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie aktywności naukowej w kołach geografów 
 

Pozostałe cele to: 
Integracja członków kół przez wspólne badania 
Pobudzanie środowiska młodych geografów do podejmowania własnych badań terenowych, kame-

ralnych, prowadzenia dyskusji i rozważań naukowych na tematy problemowe 
Nawiązanie aktywnej współpracy członków kół z doktorantami i pracownikami naukowymi. 

 
Z powyższych celów wynikają 
Zasady: 
 

Podstawowe: 
Organizatorem konkursu jest Koło Geografów UJ, a jego rozstrzygnięcie ma miejsce w Krakowie 
Do Walki o Złotą Sowę przystępują grupy studentów prezentujące na konferencji artykuł naukowy 

i poster, które są wynikiem badań grupy 
Zwycięzcą konkursu jest tylko jedna grupa badawcza 
Grupy mogą zgłaszać się do konkursu do 22 VI 2009 r. 
Ostateczny termin składania artykułów i posterów to 30 X 2009 r. 
Artykuł i poster powinny trafić do Zarządu Koła Geografów UJ w formie wydruków 
Nadesłane artykuły zostaną zaprezentowane na stronie internetowej KGUJ 
Rozstrzygnięcie Walki o Złotą Sowę odbędzie się podczas konferencji w połowie listopada, na któ-

rej uczestnicy przedstawią artykuły w formie prezentacji i posterów 
 
Warunki uczestnictwa: 
Grupy 

- grupą jest zespół przynajmniej 2 studentów wykonujących razem badania terenowe lub kame-
ralne. 
- grupy złożone są ze studentów geografii z dowolnej uczelni 
- w skład grupy mogą też wchodzić studenci z innych kierunków niż geografia za zgodą jury 
(temat pracy winien wówczas zawierać się w tematyce geograficznej)  
- każda grupa musi mieć swojego opiekuna naukowego w stopniu przynajmniej magistra 
- każda grupa musi posiadać swoją nazwę, nawiązującą do tematu badań 

 
Grupy przygotowują: 

- artykuł: musi mieć charakter geograficzny i składać się maksymalnie z 13 stron tekstu 
(czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5 cm); jest formą prezentacji 
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badań i ich przebiegu, dlatego powinien składać się m.in. z abstraktu, wstępu, celów, metody ba-
dań, analizy wyników i podsumowania 
- poster: format B2; w sposób graficzny prezentuje badania przeprowadzone przez grupę 
- prezentacja dla uczestników konferencji: 15 minutowa, przedstawia m.in. charakter badań i 
ogólne wnioski z nich wynikające; po każdej prezentacji przeprowadzona zostanie krótka dysku-
sja 

 
 
Ocena: 

W skład jury wchodzi 2 pracowników naukowych (jeden specjalizujący się w geografii fizycz-
nej, drugi w geografii społeczno-ekonomicznej) oraz jeden doktorant, wszyscy z Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 

Co roku skład jury ulega zmianie 
Każdy członek jury może przyznać każdej pracy do 100 punktów. Ocenie podlega: 

- artykuł naukowy – maksymalnie 70 punktów 
- poster – maksymalnie 20 punktów 
- jakość i/lub pomysłowość graficznej prezentacji informacji geograficznej (map, diagramów, 
blokdiagramów, wykresów itp.) w artykule i posterze – maksymalnie 10 punktów 

W przypadku uzyskania przez grupy tej samej ilości punktów, zwycięzcę wyłania jury 
Ocena jury jest nieodwołalna 

 
Wyróżnienia 

Wyróżnienie Złotej Sowy przyznawane jest przez grupy konkursowe 
- wyróżnienie otrzymuje grupa (ewentualnie grupy), która zdobędzie największą liczbę punktów 
- punkty przyznawane są na przez grupy biorące udział w konkursie  
- każda grupa ocenia inne grupy biorące udział w Walce i może rozdać maksymalnie 17 punktów 
- grupy oceniane są pod kątem realizacji celów Walki o Złotą Sowę, jakości badań, jakości pre-
zentacji badań w formie posteru i podczas ustnej prezentacji 
 
Inne wyróżnienia może przyznawać Jury 

 
Sytuacje wyjątkowe 

1. Zmiana zasad i kryteriów oceniania po ogłoszeniu konkursu jest niemożliwa 
2. Wszelkie odstępstwa od zasad po ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu i ustaleniu kryteriów oce-
niania rozstrzygane są przez zarząd KGUJ, a jego decyzje są w tych kwestiach wiążące 

 
Nagrody 

Nagrodą główną jest statuetka Złotej Sowy KGUJ 
Trzy najlepsze grupy otrzymają nagrody rzeczowe 
Wybrane przez jury artykuły naukowe mogą być opublikowane w Przeglądzie Geograficznym 

Rozwiązania georebusów ze strony 14: 1.Białystok, 2.Oświęcim, 3.Częstochowa, 4.Wołomin, 5.Zakopane, 6.Cieszyn, 7. Tarnobrzeg, 
8.Mława, 9.Międzychód, 10.Opole, 11.Augustów, 12.Ostruda, 13.Pisz, 14.Środa Wielkopolska, 15.Hajnówka, 16.Węgorzewo, 17.Sewilla, 
18.Bagdad, 19.Ateny, 20.Ankara, 21.Odessa, 22.Astana, 23.Kaszgar, 24.Asmara, 25.Nairobi, 26.Bogota, 27.Bukareszt, 28.Królewiec, 
29.Kijów, 30.Duszanbe, 31.Zagrzeb, 32.Honolulu; Rozwiązanie geozagadki: Uralsk.  
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Łukasz Musielok 

Pole czy dwór?  

 

 Od wielu lat, zarówno wśród studentów, jak i pracowników naszego Instytutu trwa dyskusja nad 

tym czy wychodząc na zewnątrz powinno mówić się, że idzie się na dwór czy raczej - na pole. O tym jak 

aktualny i zażarty jest to spór mogliśmy się przekonać przy okazji bożonarodzeniowo - noworocznego 

sondażu, który cieszył się dużą popularnością i wzbudzał bardzo gorące emocje. W tym miejscu pragnę 

wszystkim biorącym udział w sondażu złożyć serdeczne dzięki za pomoc w rozwoju działalności nauko-

wej naszego Koła. 

 W poniższym krótkim artykule chciałbym przedstawić kilka najistotniejszych wniosków z wielu 

dyskusji, jakie na temat wyższości wychodzenia na dwór nad wychodzeniem na pole i odwrotnie prze-

prowadziłem z Szanownym Kolegą Mariuszem Hajdo, przedstawić jakże oczywiste wyniki sondażu 

oraz wytłumaczyć, dlaczego, mimo wszystko, bardziej poprawnym zwrotem jest forma „wyjść na 

dwór”. 

Jedną z najistotniejszych kwestii sporu jest kontekst językowy oby sformułowań. Według 

„Słownika języka polskiego” wydanego pod redakcją profesora Mieczysława Szymczaka jedną z defini-

cji słowa „dwór” jest „przestrzeń otaczająca dom, podwórze; miejsce pod gołym niebem”. Przykłady 

użycia słowa podane przez redaktorów słownika nie pozostawiają złudzeń, co do poprawności analizo-

wanego zwrotu – „wyjść na dwór”, „przyjść prosto ze dworu”, „ciepło, zimno, wichura, ulewa na dwo-

rze”. Natomiast pod hasłem „pole” wśród dziewięciu znaczeń jako piąte znajduje się prawie identyczne 

jak przytoczona wyżej definicja „dworu” z istotnym zaznaczeniem, że „wyjść na pole” to określenie RE-

GIONALNE. I tu właśnie otwiera się – nomen omen- pole działalności geografa. Z mapy (ryc. 1), która 

została opracowana na podstawie przeprowadzonego sondażu wynika, że obszar, na którym używa się, 

jakże zabawnego dla wielu, zwrotu „iść na pole” pokrywa się dokładnie z obszarem dawnej Galicji. 

Dlaczegóż więc ludzie mieszkający w granicach dawno nieistniejącej austriackiej prowincji wy-

chodzą na pole? Rodzimi Krakusi w odpowiedzi na to pytanie zwykli przytaczać taki oto bon mot: 

„Idziesz na dwór? Pozdrów Jaśnie Pana!”. Świadczyć to może jedynie o silnej nostalgii za monarchią, 

tendencjach neofeudalistycznych i kompletnym niezrozumieniu pozytywnych zdobyczy socjalizmu. 

Traktując tę sprawę nieco poważniej – wyobraźmy sobie typowego XIX-wiecznego galicyjskiego chło-

pa mieszkającego we wsi o założeniach typowej ulicówki. Co mógł widzieć wychodząc rano ze swojej 

chałupy? Obok sąsiadującej z pomieszczeniami mieszkalnymi obory i wiaty, pod którą przechowywano 

siano widział płot, a za płotem najczęściej pole, które uprawiał. Co takiego z kolei widział rówieśnik 

naszego wyobrażonego chłopa mieszkający np. w Zagłębiu Dąbrowskim? Złośliwi ludzie pewnie po-

wiedzą, ze nic nie widział, bo mieszkańcy Zagłębia najczęściej przebywają w tunelach pod ziemią, a je-

żeli już wychodzą na powierzchnię to gonią się między kominami i hałdami albo chodzą nad Brynicę 

podglądać jak żyją ich cywilizowani sąsiedzi na zachodnim brzegu. Odstawmy jednak uszczypliwe żarty 

na bok i wyobraźmy sobie ogrodzony, najczęściej brukowany placyk, otoczony przez chlewki, czasem 

grządki z warzywami i przyprószone sadzą drzewa owocowe. Wyobraźmy sobie, że w tym samym mo-
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mencie żony obu panów stojących w drzwiach zadają pytanie: „Gdzie znowu leziesz?”. Pierwszy, 

zgodnie z tym, co widzi, odpowiedziałby „Na pole!”, drugi – „Na dwór!”. Innym wytłumaczeniem mo-

że być typowo rolniczy charakter Galicji w porównaniu z innymi bardziej uprzemysłowionymi w XIX 

wieku obszarami obecnej Polski lub brak innych rozrywek poza pracą w polu (sic!). 

Zgadzam się, że hipoteza ta jest w wielu kwestiach słaba i łatwo ją obalić, ponadto jej udowod-

nienie wymagałoby pogłębionych studiów nad historią, etnologią itd., lecz sądzę, że tkwi w niej ziarn-

ko prawdy. 

 Dlaczego więc, mimo wszystko, bardziej poprawnie jest mówić, że wychodzi się na dwór? Pomi-

jając aspekt bycia jedynie regionalnym określeniem otwartej przestrzeni, głównym argumentem mojej 

tezy jest niejednoznaczność określenia „na pole” i silnie zakorzenione w świadomości społecznej sko-

jarzenie słowa „pole” z obszarem użytkowanym rolniczo. Dla ludzi mieszkających na wsi, 

a przyzwyczajonych do wychodzenia na dwór pójście na pole kojarzy się ściśle z czynnością uprawia-

nia ziemi. Dlatego też, kiedy mój dziadek mówił, że idzie na pole, babcia wiedziała, że pójdzie on do 

szopy po narzędzia i uda się do pracy, natomiast, kiedy padały słowa: „Idę na dwór!” babcię o mało 

szlag nie trafiał, bo oznaczało to zwykle, że dziadek idzie pić pod sklep. Określenie „pójść na pole” w 

znaczeniu wyjścia poza budynek jest więc, według mnie, mylące i może powodować nieporozumienia, 

a te jak wiadomo z historii, były głównymi powodami długich, krwawych wojen i wielu innych nie-

szczęść. 

 Nie chciałbym, żeby artykuł ten był odczytywany jako potępienie używania zwrotu „iść na pole”. 

Jako przykład regionalizmu 

w polszczyźnie jest to okre-

ślenie niewątpliwie piękne 

i świadczące o zróżnicowa-

nej, bogatej kulturze. Pragnę 

zwrócić jednak uwagę na to, 

że w sytuacjach wymagają-

cych użycia języka oficjal-

nego bardziej poprawną 

i niebudzącą nieporozumień 

formą jest zwrot „wyjść 

na dwór”. 

  

Wszystkich, których tekst 

ten pobudził do myślenia 

lub mają ciekawe i nowator-

skie argumenty zachęcam 

do wzięcia udziału w dysku-

sji na łamach „Globusika”. 

 

 

 

Ryc. 1. Miejsca stosowania wyrażenia: „wyjść na pole” oraz „wyjść na dwór” z zaznaczoną linią 
Ha-Mu (orientacyjny zasięg występowania wyrażenia „na pole”; nazwa od nazwisk autorów). 
Autor ryciny: M. Hajdo 

dwór 

pole 

Linia Ha-Mu 
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Drogi Łukaszu! 

  (czyli dyskusji na temat dworu i pola ciąg dalszy…) 
 

 W kilku słowach postaram się odnieść do argumentów, które przytaczasz. Również zajrzałem 

do słownika języka polskiego, lecz pod redakcją Jana Karłowicza, tzw. słownika warszawskiego.  Zgadza 

się, również i w tym słowniku dwór to przestrzeń otaczająca dom, otwarte powietrze, miejsce pod gołym 

niebem natomiast pole to ziemia, rola, gleba oraz grunt. Zauważ więc po czym stąpasz wychodząc na jak 

to określasz dwór? Jako przyszły geograf na pewno dobrze o tym wiesz! Człowiek od wieków wychodził 

na pole. Oo! Przepraszam, na dwór również wychodził, lecz jak podaje słownik za tzw. … potrzebą. Do-

kładniejszy opis tej definicji pominę. 

 Czym jeszcze jest pole? Ot, pole to równina, płaszczyzna (no proszę, znowu wątek geograficzny), 

miejsce otwarte, błonie, plac i obszar. Tu zwracam szczególną uwagę na fakt, że pole to przestrzeń otwar-

ta, czyli dokładnie taka, na jaką wychodzisz z domu lub dworu w znaczeniu budynku. Chałupa także 

na polu stoi, a nie na dworze. Dwór na dworze jakoś nie pasuje, to jak masło maślane. 

 Oo! Słownik podaje, że pole to także świat, nie wypada się nie zgodzić na myśl od razu przychodzi 

mi Marco Polo i jego nazwisko jakże podobnie brzmiące. 

 A co na temat dworu podaje popularna wśród studentów Wikipedia? … Niestety, dwór nie doczekał 

się jeszcze swojej definicji wg Wikipedystów, zobaczmy więc pod podwórze. Proszę bardzo, plac obok 

domu, najczęściej otoczony ogrodzeniem i zabudowaniami. My z Galicji cenimy sobie jednak otwartą 

przestrzeń i wolność, jaką nam ona daje. Nasz naturalny krajobraz. 

 Nie zgadzam się, ze stwierdzeniem o tęsknocie za monarchią, ponieważ to właśnie ona, a później 

państwo socjalistyczne przyczyniło się do powolnego zaniku tego wyrazu. Scentralizowane władze pań-

stwowe mówiły „na dwór!” toż i cały naród musiał tak się wysławiać. 

 A teraz względy praktyczne. Łukaszu! Zauważ również, że dwór jest wyrazem w moim mniemaniu 

„ciężkim językowo”, nastręcza on wiele problemów przy odmianie przez przypadki, a już „na dworzu” 

przez język polski ogólny nie jest dopuszczalne, choć w gwarach występuje. Pomyśl też o obcokrajow-

cach, pole jest o wiele łatwiejsze w wymowie. 

 Wiem, że problem, który poruszyliśmy nie jest łatwy do rozwiązania, a nasza ankieta nie jest w sta-

nie rzetelnie na niego odpowiedzieć. Faktom nie zaprzeczę, „na pole” jest wciąż regionalizmem, a dwór 

jest coraz popularniejszy w języku polskim, lecz mam nadzieję, że tekst ten przyczyni się do wzajemnego 

zrozumienia istniejących różnic. Kończąc mogę jednak egoistycznie stwierdzić (mam nadzieję, że mi wy-

baczysz moją samolubność), że bez względu na poprawność językową gdy, wracając z podróży usłyszę 

słowa „idę na pole” wiem, że jestem już u siebie, w domu. 

 

Pozdrawiam! 

I do zobaczenia, po prostu przed Kampusem. 

 

Mariusz Hajdo 
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Fizjografia urbanistyczna 
 
• Jako dolny zasięg środowiska przyrodniczego uważana jest powierzchnia Moho. To od nazwiska takiego geolo-
ga jugosłowiańskiego, serbskiego dokładnie, Mohorovičicia. Jego nazwisko było nie do wymówienia na Zachodzie. 
Jeszcze nie było komórek, nie było pozdro, spoko, a już było Moho! 
• (o badaniu leżącej na plaży kobiety przez UFO:) No i jedne członki są bardziej podłużne, inne okrągłe. Jedne 
członki są wydłużone i w środku mają takie twarde, a inne maja mnóstwo dziur. No i są też członki parzyste. 
• I Herodot nie wierzył Fenicjanom że opłynęli Libię – przecież wszyscy wiedzą że Słońce świeci na południu a 
nie na północy. No bez jaj! 
• Kiedyś jechaliśmy z doktór German na konferencję do Warszawy. Gdzieś pod Miechowem ona patrzy przez 
okno pociągu i woła: „Zobacz jakie piękne!”. Popatrzyłem, a tam całe pole zmyte przez deszcze do gołej skały. 
Popatrzyłem na moich towarzyszy podróży – dziwnie się na nią patrzyli. Dobrze, że nie jechaliśmy z posłami z PSL, 
bo chyba by bili. 
• Jesteśmy sercem przywiązani do ochrony przyrody, ale żyć gdzieś trzeba. Jak była kwestia rozbudowy ul. Ka-
mieńskiego (odchodzącej od Matecznego) to ekolodzy zaprotestowali, bo żyje tam endemiczny komar!!! No mi jest 
bardzo miło… ale komar jest ważniejszy czy ja? Ja mogę ewentualnie dać mu na mszę. (Po chwili) Ja nie chcę pań-
stwa źle nastawiać do ludzi idei. 
• (O TV) Kilka razy ostatnio puszczali film o kopulujących lwach – no ja nie jestem zoofilem… ileż tego można 
oglądać. Tak samo pawiany… cały czas badania i badania pawianów. Dobry film pokażą raz… a teraz … te pa-
wiany tylko. 
• Ważną rolę podczas wykładu odgrywają kończyny górne. 
• (O mnożeniu sfer w geografii) Powinna powstać np. maszrumosfera – bo grzyby to nie rośliny. 
• (O pedosferze) To że w drinku mamy zmieszaną wódkę z sokiem i czymkolwiek jeszcze, nie oznacza że mamy 
sferę drinka! 
• Antroposfera dominująca na rynku w Krakowie ma postać anglików. Nie żebym miał coś przeciwko imprezo-
waniu… sam czasem lubię. 
• Hydrosfera to niekiedy 60%, reszta to inne wypełniacze. Jest to ulubiona woda obywateli naszego kraju. 
• Czy jest teściowa czy jej nie ma? Jakoś trzeba nazwać ten obiekt. 
• (…) mówię to nie bez kozery… nawet nie wiem co ta kozera była…  
 
Teledetekcja środowiska 
 
• Rosjanie nie dzielili zdjęć satelitarnych na cywilne i wojskowe. U nich wszystko jest wojskowe i supertajne. 
• Jak satelita rosyjski zrobił zdjęcia, to co robił? Spadał.  A że Rosja jest krajem „niewielkim”, nie było proble-
mu, żeby go odnaleźć. Ale poszukiwano tych zdjęć, bo jak nie spłonęły w atmosferze, to na pewnej wysokości nad 
Ziemią otwierał się spadochron i był wysyłany sygnał radiowy. 
• Rok 1960. Amerykanie szpiegują pokojowo nastawiony do wszystkich Związek Radziecki. Po zestrzeleniu ame-
rykańskiego samolotu szpiegowskiego rozpoczęły się misje amerykańskich satelitów rozpoznawczych Corona, które 
robiły zdjęcia o rozdzielczości 1 m. Widać na nich nawet kolejkę do mauzoleum Lenina. 
 
 
GIS 
 
• Dla niektórych geografów GIS jest tylko narzędziem, takim samym jak np. termometr czy świstawka hydrolo-
giczna. Kiedyś zgubiłem świstawkę hydrologiczną. Oj, co to się wtedy działo... Ale to było dawno... 
• Kiedyś pracowałem za granicą i w tym zakładzie była stołówka. Rzecz niesłychana. Na kampusie nie ma sto-
łówki, ale za granicą są stołówki. 

Marginesy notatek... 
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Geografia transportu 
 
• Nawet pilot nie jest ptakiem 
• Bo ja jestem po trakcji elektrycznej (pracownik MPK o swoim wykształceniu) 
• To znaczy ja rozumiem susły perełkowane. Przy pasie startowym to ja tez mógłbym mieszkać. 
Teraz transport wodny. To jest mniej zabawne, prawda, zwierzątka tu nie są takie miłe, futerkowe. 
 
Filozofia 
 
• (po 65 min wykładu): Po tych uwagach wstępnych… 
• Egzamin to będzie test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią 
 
Metodologia 
 
• To nie jest specjalnie praktyczny przedmiot 
• Geografowie nie mają monopolu m.in. na opracowania ekofizjograficzne – w rezultacie trafiają Państwo do 
szkoły a potem w różne dziwne miejsca 
• Life is brutal i zwycięży świder rzeczywisty. 
• No i żeby już tak Państwa, że tak powiem, zanudzić ostatecznie, możecie sobie Państwo przypomnieć wykład 
z GIS z zeszłego roku. 
• „Statystyka dla geografów” brzmi jak „Gotowanie dla początkujących” albo „Tatry w jedną godzinę”. 
• Najistotniejsza dla geografii jest przestrzeń geograficzna. 
• Geografowie to są ludzie pogodni. Jak mają problem, to idą w góry. Więc po co im nauka? 
 
Geografia społeczna 
 
• Moralne problemy w geografii dotyczą też zachowań. Czy całowanie się na cmentarzu jest moralne? 
• Dobrze, zostawmy Nową Hutę, bo ja o tym za długo mogę mówić. 
• W tej chwili mediana wieku przestępcy wynosi kilkanaście lat. Być może wynika to z tego, że starsi siedzą już 
w więzieniu. 
• Nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani, jak mówią lekarze (parafrazując słowa Dzierżyńskiego). 
• Jak zmierzyć miłość? Liczba sprzedanych prezerwatyw na 1000 mieszkańców? 
• Dzisiejszy wykład to będą takie korepetycje ze statystyki na ludowo – bez symboli matematycznych. 
 
Geosystem kuli ziemskiej 
 
• (Wyglądając przez okno) Tak patrzę, bo widzę, że ktoś manewruje koło mojego tyłu. To znaczy tyłu mojego 
auta. Jak stuknie, to chciałbym wiedzieć, kto... 
• Jak wypada garnek z okna, to pokonuje wysokość względną. Nie spada do poziomu morza. 
• Jak państwo wiedzą, kiedy w małżeństwie się nie układa, to winne są obie strony: i żona, i teściowa. 
• Nie wiem, czy wiecie, ale profesor Bartkowski prowadził kartowanie za pomocą konia. Jeździł na koniu 
i kiedy koń nie mógł gdzieś wejść, to znaczy, że było określone nachylenie. I profesor to sobie notował. Nie wiem, 
czy to prawda. Tak przynajmniej koledzy z Poznania opowiadali. Całkiem dobry sposób. Gorzej, jeśli koń był 
zmęczony i mu się nie chciało... 
• Jest taka stacja UW – Murzynowo – nomen omen... 
• Obszary asejsmiczne są zasadniczo pozbawione trzęsień ziemi. Ale tektonicznych trzęsień ziemi. Jasiu może 
tupnąć nogą, Iwan może odpalić rakietę jądrową, meteoryt może spaść… 
• W ordowiku pojawiają się pierwsze kręgowce, ale jeszcze bezżuchwowce – czyli bokserzy z nich by nie byli. 
• Im dłużej Kubuś zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było. Tak samo było z wielkimi lądami 
na półkuli południowej. 
• Jak się wcześnie robi ciemno – wpół do piątej jeszcze nie ma, a jak u Obamy za koszulą… 
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→ geozagadka → geozagadka → geozagadka → geozagadka → geozagadka → geozagadka → geozagadka →  

→ georebusy → georebusy → georebusy → georebusy → georebusy → georebusy → georebusy → georebusy →  

Polska: 
 
1. czarna dolina →  
2. cięciwa dlatego nam →  
3. rzadko pokazuje →  
4. krzyczy bomb →  
5. przed głaskane →  
6. mnie torów →  
7. drapał tak nurt →  
8. n żelazko →  
9. w środku bieg →  
10.a dwór →  
11.złoto smak ten →  
12.pszczół wysiłek z →  
13.czytaj →  
14.niedziela mazowiecka →  
15.otępienie pełnia gdzie →  
16.sum Adamie →  

Świat: 
 
17. sobie slums →  
18. torba tata (ang.) →  
19. jadł Nowy Jork (ang.) →  
20. in nagroda (część ang.) →  
21. wpompuje →  
22. z leżana →  
23. ryżu dzban →  
24. joker zjawa →  
25. pod oraz stoi →  
26. ale ją ten →  
27. dąb wolność → 
28. królowe demonstracja →  
29. patyk owa →  
30. rozum m ce →  
31. przed kop →  
32. choć że spać →        [Marta Gawlik] 

Jak rozwiązać? Przykład:  tylko Opole → Inowrocław 

GEOREBUSY 

 

 

 

Jak pisać? Opisz miejsce w którym byłeś podając w miarę pisania coraz więcej szczegółów tak, żeby 

czytelnik stopniowo odkrywał opisywany region. Najlepiej gdy będzie on wykluczał kolejne miejsca np. 

pisząc, że kraj jest pustynny, wykluczy kraje europejskie.  Przynajmniej jedna rzecz powinna być tak 

charakterystyczna, że nie można pomylić tego z innym państwem np. o Nowym Jorku- „znajduje się tu 

największa miejska sieć metra”. Czekamy na Wasze geozagadki! 

 

Magiczne miejsce: na jednym brzegu rzeki Europa – na drugim już Azja. Miasto położone o jeden szero-

kościowy stopień bardziej na północ od Krakowa. Rzeka płynie z gór (dłuuuuugie, ale niespecjalnie wy-

sokie) – i od nich bierze swą nazwę. To samo miano nadała swego czasu miastu caryca Katarzyna. Mia-

sto stoi w miejscu, ale rzeka, jak to rzeka, ciągle płynie – aż do potocznego morza. 

Miejsce zamieszkiwane przez lud, wywodzący się od Turków. Oczy lekko jakby skośne, dusza kozacka, 

religia islamska. W codzienności dominuje język rosyjski. 

[Agata Owczarek] 

GEOZAGADKA 

Rozwiązania szukaj w tym numerze Globusika 
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Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 

Zdecydowanie południe. Od czasu, gdy w czasach studenckich przebywałem na wyprawie Koła Geografów 
w Australii polubiłem „upalne” kraje. Jak już ma być zimno, to dlatego że wysoko, a nie dlatego że blisko biegu-
na. Poza tym na szeroko rozumianym południu znajduje się większość wysokich pasm górskich… 
  

Geografia jest królową nauk ponieważ...  
Jest z bardzo, bardzo starej dynastii; należy do pierwszych nauk użytkowych, niezbędnych już w czasach prehisto-
rycznych (jak trafić, gdzie coś jest, dlaczego tu). Dziś nadal jest królową, bo pozwala lepiej zrozumieć otaczający 
nas świat i jego nieprawdopodobną różnorodność, a także zrozumieć człowieka w otaczającym świecie.  
   

Moje miejsce na Ziemi: 
Po pierwsze Kraków, po drugie Tatry, a może na odwrót… A może jakieś inne miejsce, w którym właśnie przeby-
wam i jest mi (bywa) tak dobrze, że myślę „chwilo trwaj!”. 
 

Chciałbym zmienić w sobie:  
Może mniej gadania, więcej robienia; może mniej złośliwości, a więcej życzliwości w stosunku do innych ludzi. 
Może więcej entuzjazmu (z lat młodości), a mniej chłodnej kalkulacji. I robienie od razu, a mniej odkładania 
na później. I jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, ale mniej nadaje się to do przekazu geografom, a bardziej księ-
dzu na spowiedzi.  
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
To, jaki jest świat i jacy są ludzie zależy najbardziej od tego, jak go czy ich postrzegamy. A zatem jeśli postrze-
gam w ludziach dobro i potrafię to im okazać – stają się lepsi.  Podobnie świat – jeśli potrafię zobaczyć jego pięk-
no - jest naprawdę piękny, nie tylko pod względem krajobrazowym. A zatem jeśli chciałbym coś zmienić, to spo-
łeczne postrzeganie innych ludzi i świata.  
 

Największe moje osiągnięcie: 
Hmm. Może to, że udał mi się podstawowy plan życiowy: pracę, rodzinę, działalność społeczną, pasje – chciałem 
spoić w jedną całość związaną z górami. I udało mi się. Badania prowadziłem w górach, jestem przewodnikiem 
tatrzańskim, założyłem kiedyś harcerski szczep górski (działa do dziś), piosenki układam i śpiewam o górach… 
I to wszystko robiłem razem z Żoną, która też kocha góry. I synów udało mi się nie zniechęcić do gór…   
A tak poza tym – mam nadzieję, że zostawiłem parę dobrych śladów na mojej życiowej drodze. Ale to już ocenią 
Ci, którzy przyjdą po mnie.  
 

A jestem niepocieszony z powodu...  
Mnie w ogóle raczej łatwo pocieszyć… A jeżeli czegoś w ogóle mi żal, to że już zdrowie nie to, co nieco utrudnia 
mi realizację niektórych marzeń, czy też po prostu planów. Utrudnia, ale nie uniemożliwia… 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Chyba jednak Koło Geografów. Spotkania sekcji geomorfologicznej, nocne złazy, obozy w Łapszach Niżnych, 
Ochotnicy, Ropicy…, wycieczki autokarowe po całej Polsce, bale geografów, które były wtedy balami a nie dys-
kotekami, długie nocne zebrania Zarządu w pokoiku na poddaszu na Grodzkiej 64, wspólne śpiewanie przy ogni-
sku (wtedy jeszcze śpiewano, a ognisko nie kojarzyło się nikomu z pieczeniem kiełbasek), wyprawę do Australii 
i jej kierownika, mojego nie żyjącego od dawna przyjaciela Marka Marszowskiego…  
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Może wspomnienie, którego nie potrafi dobrze pojąć nikt, kto tego nie przeżył. Ale spróbuję. Australia centralna, 
pustynia, najbliższa farma paręset km, noc, łóżko pod gołym niebem, niedaleko od naszego samochodu marki Star 
(niedaleko, gdyż z skądś słychać wyjące psy dingo) i niebo oszałamiająco pełne gwiazd, tak bliskich, że tylko rękę 
wyciągnąć by do nich dotrzeć. I lekki powiew chłodnego (po całym dniu piekielnego upału) wiatru na twarzy – jak 
pocałunek Boga. 

Dr hab. Jarosław Balon 
IGiGP UJ 

Zakład Geografii Fizycznej 
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...ciąg dalszy 

 
W geografii zawsze najmniej lubiłem: 

Ojoj! Jej część statystyczno-matematyczną… Te wszystkie oderwane (jak sądziłem wtedy) od rzeczywistości prze-
działy ufności, testy T-studenta itp. Brr. Teraz bywa, że ze statystyki korzystam. Choć dalej uważam, że statystyka 
jest jak bikini – prawie wszystko pokazuje, ale to co najważniejsze jednak zasłania. 
 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Wpierw mapy – fascynująca obietnica wymarzonych dalekich podróży. A potem to, że marzenia te po prostu się 
spełniają. „Trzeba tylko znać drogę, trzeba tylko chcieć tam dojść…” 

 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa): 

Jak byłem mały to chciałem być kolejarzem… A potem to już tylko geografia. Ale gdybym nie mógł, to może 
dziennikarstwo, może aktorstwo, może zawodowe przewodnictwo górskie… Kiedyś nawet próbowałem zostać po-
litykiem. Na szczęście się nie udało.  
 

Moje zainteresowania badawcze: 
Góry, góry i jeszcze raz góry.  A poza tym – ujęcia globalne środowiska przyrodniczego. A reszta patrz: 
www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf.html :) 
  

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
Standardowo: czytam książki, gram na komputerze (ach czegóż nie ma z prawdziwego zdarzenia gier strategicz-
nych uczących geografii!), oglądam sport w telewizji (ale piłka nożna mnie nudzi, ciekawsze są snooker, carling, 
rugby, sumo, sporty zimowe…), spotykam się z przyjaciółmi; niestandardowo: układam puzzle, rozwiązuję sudo-
ku, brzdąkam na gitarze, gram w brydża… Tak w ogóle to jestem pracoholikiem i nie mogę tak nic nie robić. Nie 
chodzę za to do kina i nie oglądam seriali. Oczywiście chodzę też po górach, ale to nie w wolnych chwilach, tylko 
częściowo służbowo. Choć z wielką przyjemnością.  
 

U studentów cenię... 
Zapał, aktywność, chęć nauczenia się czegoś (wcale nie powszechną obecnie), samodzielność, poczucie humoru 
(na przykład, jak się śmieją z moich dowcipów ;) ) no i jeszcze „to coś”. Kto „tego coś” nie ma, to i tak nie zrozu-
mie.  
 

Na pewno obleję studenta który...  
Nie wiem czy na pewno obleję (mam generalnie za dobre 
serce), ale wyjątkowo denerwują mnie studenci, nie Ci, 
którzy nic nie wiedzą, ale Ci, którzy okazują, że ich to w 
ogóle nie interesuje. Dla mnie geografia to studia jakoś 
dla pasjonatów, a jeśli ktoś nawet nie potrafi udawać, że 
się interesuje geografią, to marnuje swój i mój czas. Poza 
tym denerwują mnie studenci nadużywający życzliwości 
pracowników. Tak jak ostatnio na Politechnice, gdzie 
mam zajęcia z ekologii krajobrazu i na wykład przycho-
dziło parę osób (na 60 osób), Powód był (jak dowiedzia-
łem się potem) taki: pierwszy wykład był fajny, więc pro-
wadzący widać fajny, no to po co chodzić – krzywdy nie 
zrobi. 
 

Miejsce, które muszę jeszcze zobaczyć: 
Jest ich wiele, ale od lat marzy mi się powtórka z Australii 
+ Nowa Zelandia. 
 

Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa): 
Warto rozdawać dobro, bo dobro rozdane ludziom zawsze 
do człowieka powróci. 

 


