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♦ Relacje z podróŜy 

♦ Humor 

♦ KrzyŜówka 

♦ Przecieki pytań egzaminacyj-

nych na najbliŜszą sesję!  
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►► Wstępniak ◄◄ 
 
Drodzy Czytelnicy, 
 
Trzymacie w rękach wyjątkowy numer koło-
wego „nieregularnika”. Wydany z okazji jubi-
leuszu reaktywacji Koła oraz 20-lecia istnie-
nia samego siebie, zbiegający się w czasie 
z 20. urodzinami EGEA Kraków zawiera tek-
sty poświęcone ludziom i wydarzeniom tak 
odległym, jak i całkiem niedawnym. Polecamy 
szczególn ie wyjątkowy wywiad - 
z o. Ludwikiem Kaszowskim, w latach stu-
denckich Kołowiczem, a później przez wiele 
lat opiekunem i przyjacielem KGUJ. Przyta-
czamy teŜ ponownie wspomnienia p. Mariana 
Kachniarza i dr hab. Marka Drewnika, daw-
nych redaktorów „Globusika”, a takŜe przypo-
minany nazwiska osób, które kiedyś działały 
w redakcji.  Przybyłym na obchody Gościom 
chcemy przybliŜyć obecną działalność Koła, 
zarówno naukową, jak i turystyczną oraz to-
warzyską. Oraz zapewnić, Ŝe nowym pokole-
niom geografów, jak zawsze, nie brakuje po-
czucia humoru - stąd większa niŜ zwykle por-
cja humoru i rozrywki. 
Mamy nadzieję, Ŝe w tym wyjątkowym rów-
nieŜ pod względem objętości (32 strony!) nu-
merze kaŜdy znajdzie coś dla siebie. 
Miłej lektury! 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI IINFORMACJI  

Z okazji Jubileuszu zamiast Wieści - epizodyczna reaktywacja rubryki „Zasłyszane 

w Instytucie” 

 
♦ To juŜ pewne: Anna B. obroni się przed zimą 
♦ Słowacja Centralna będzie w październiku 
♦ Sørkappland wkrótce będzie wyspą 
♦ Reprezentacja KGUJ znów zajmie miejsce „od. 5. do 8.” w zbliŜającym się 

Turnieju Piłkarskim Kół Naukowych - chyba, Ŝe doping będzie lepszy niŜ 
ostatnio... 

♦ Tatra Seminar II nie odbędzie się - będzie to od razu Tatra Seminar III 
♦ Drzewko jubileuszowe zasadzone podczas 125-lecia spodziewa się pierwsze-

go Ŝołędzia 
♦ EGEA Kraków planuje wymiany z Wiedniem i Timisoarą - szczegóły u Ma-

saja 
♦ Złota Sowa czeka - zgłoś swoje badania naukowe do kołowego konkursu! 
  

Redakcja 

Tylko w tym numerze! Z okazji jubileuszu redakcja „Globusika” odsłania twarz…. :) 

Od lewej: 
Krzysiek Lepczyński 
Łukasz „Mu” Musielok 
Ewelina Mocior 
Mariusz „Ha” Hajdo 
Agata Warchalska 
(siedzi, bo juŜ lata nie 
te… ;)) 
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Łukasz Kowalski 
 

 
BieŜąca działalność Koła Geografów UJ 

 
Witam wszystkich! 

Jakie wieści? MoŜe zacznę od przeszło-
ści. OtóŜ przez ostatnie pół roku udało nam 
się całkiem sporo przedsięwziąć! Jak pisałem 
na początku kadencji nowy zarząd jest pełen 
wigoru i chęci do zmian.  

I cóŜ z tego wyszło? OtóŜ juŜ początkiem 
grudnia zorganizowana została symulacja 
szczytu ONZ. Na nasz kampus zjechali dele-
gaci róŜnych krajów takich jak Iran, Bangla-
desz, Polska, Meksyk czy Zimbabwe. W cią-
gu jednego dnia mieli rozwiązać problemy 
przeludniania się świata. I udało im się!  

W powietrzu w którym jeszcze długo pa-
nowała napięta atmosfera dyskusji, wszyscy 
świetnie się bawili.  
 

Po tym inauguracyjno-oryginalnym wydarzeniu, w lutym odbyły się 
znane chyba juŜ w całej Polsce „Mistrzostwa Geografów W Zjeździe 
Na Dętce”. Jest to zdecydowanie jedna z najmniej bezpiecznych imprez 
naszego koła. Proszę wyobrazić sobie tor śnieŜny. DruŜyny w tym roku 
były 4 osobowe. Część druŜyny kładzie się na dętce od traktora, druga 
część łapie pierwszą za nogi. Pcha. Rozpędza. I przekracza linię startu. 
Celem jest jak najbardziej zbliŜyć się do prędkości światła i osiągnąć 
jak najmniejszy czas. Zabawa jest przednia. W tym roku przykładowo 
cała druŜyna po przeskoczeniu lini mety wpadła po cała po kostki 
w zaspę śnieŜną! :) 
 
Potem chcieliśmy powrócić do korzeni, odkopać stare tradycje. W mar-
cu przywołaliśmy do Ŝycia Festiwal Piosenki Geograficznej. Przed pu-
blicznością wystąpiło 5 grup muzycznych, róŜną skutecznością próbo-
wały znaleźć złoty środek by wygrać główną nagrodę: czerwony flet. 
W kwietniu odbyła się Giełda map i ksiąŜek geograficznych. Całe 
przedsięwzięcie uratowała głównie biblioteka dostarczając niezbędnych 
ksiąŜek na sprzedaŜ. Sama sprzedaŜ wyszła bardzo dobrze, bo sprzeda-

liśmy ponad 100 egzemplarzy. 
Oprócz tych wydarzeń kołowicze jeździli na wymian z Amsterdamem, Nowym Sadem, Warszawą 
i innymi ośrodkami. Uczestniczyli teŜ w zagranicznych kongresach EGEA. 
 A jaka przyszłość? Aktualnie przygotowujemy się do obchodów 50-lecia reaktywacji koła i 20-
lecia Globusika. Jest to niewątpliwie okazja do zapisania się w historii i utrwalenia jej w nowy sposób. 
A czy się udało to się okaŜe :).  

Dętki 2009 

Symulacja szczytu ONZ 
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Później są wakacje, a po wakacjach coś nowego: kon-
kurs na najlepsze grupowe badania naukowe z zakresu 
geografii, czyli „Walka o Złotą Sowę”. Sam konkurs 
ma na celu zwiększyć aktywność naukową w gronie 
studentów. Nieoficjalnie zgłosiły się juŜ trzy druŜyny 
prezentujące badania sekcji geografii sportu, tatrzań-
skiej i bieszczadzkiej. 
 A jak to jest i będzie naprawdę? Naprawdę to nie 
zawsze wszystko wychodzi perfekcyjnie. Niejedna osoba spędziła noc, by przygotować coś dla Koła 
w ostatniej chwili, róŜne imprezy zawsze „mogłyby być wyjść lepiej”. JednakŜe nie są waŜne szczegó-
ły, tylko to, Ŝe podczas wszystkich tych wydarzeń moŜemy nauczyć się duŜo o sobie, lepiej poznać sta-
tystyczną Kasię czy Romka i naprawdę dobrze się bawić. 

→ Słowo od prezesa → Słowo od prezesa → Słowo od prezesa → Słowo od prezesa → Słowo od prezesa →     

Reaktywacja Festiwalu Piosenki Geograficznej 

Obchody 125-lecia utworzenia Koła Geografów 
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Paweł Kotas, Łukasz Musielok 

Z cyklu „Studenci z charakterem”: 

 Grupa Tatrzańska 

 

 Są wśród nas ludzie, którzy lubią chodzić godzinami 

w przemoczonych butach korytami tatrzańskich potoków, 

lubią poddawać się krioterapii pobierając próbki lodowatej 

źródlanej wody, znajdują niesamowitą frajdę w straszeniu 

się nawzajem niedźwiedziem, podnieca ich moŜliwość 

stłuczenia elektrody pH za kilka tysięcy złotych, a późniejsze opracowywanie danych wywołuje u nich 

silny dreszczyk emocji. Ci ludzie to Grupa Tatrzańska, w obecnym składzie: jedna wspaniała kobieta  

– Agnieszka Rajwa i piątka nieco brzydszych, ale równie wybitnych męŜczyzn – Mariusz Hajdo, Mate-

usz Kramarczyk, Paweł Kotas, Łukasz Musielok i Łukasz Wielgos. 

 Grupa Tatrzańska powstała na jesieni 2007 r. z inicjatywy opiekuna naukowego Koła – doktora 

Mirosława śelaznego. Pierwszym koordynatorem działań Grupy została Agata Warchalska, w tym cza-

sie odbyły się 2 wyjazdy – w połowie października 2007 r. i na początku czerwca 2008 r. Kolejne dwa 

kartowania prowadził w listopadzie 2008 r. i w kwietniu br. Paweł Kotas. Działania Grupy Tatrzańskiej 

skupiają się na badaniu zaleŜności właściwości fizyko – chemicznych wód zlewni potoku Chochołow-

skiego i jego dopływów z doliny Krytej, Długiej i Wielkie Koryciska od charakteru budowy geologicz-

nej tej części Tatr. Ponadto członkowie grupy pomagają w kartowaniu hydrochemicznym Doliny Cho-

chołowskiej magistrantom z zakładu Hydrologii, a niektórzy powiązali pracę w Tatrach z własnymi ba-

daniami prowadzonymi w ramach proseminarium. 

Typowy dzień pracy Grupy Tatrzańskiej zaczyna się o porze, którą kaŜdy szanujący się student 

nazwie późną nocą, a niestety niektórzy uwaŜają juŜ za poranek, czyli około 700. Po około godzinnym 

marszu z bazy wypadowej w Kirach dociera się do Po-

lany Huciska w Dolinie Chochołowskiej, a stamtąd 

wychodzi się juŜ do dolin bocznych objętych bada-

niem. Do podstawowego sprzętu naleŜą butelki do po-

bierania próbek, pisak wodoodporny, konduktometr, 

pH – metr oraz rurka do zasysania wody z mniejszych 

cieków i źródeł (niektórzy mieli okazję opić się juŜ 

tatrzańską  

 

 Grupa Tatrzańska 

Mateusz Kramarczyk i Paweł Kotas przy badaniu próbki 
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wodą z zawiesiną róŜnego składu;). Badaniem objęte są głownie źródła, przy których mierzy się prze-

wodność elektrolityczną i odczyn pH wody, a takŜe węzły, 

czyli miejsca gdzie łączą się cieki. W węzłach pobiera się 

próbki wody z obu cieków oraz około kilkanaście metrów po-

niŜej miejsca ich połączenia. W ten sposób moŜna stwierdzić 

zróŜnicowanie właściwości fizykochemicznych wód przed i po 

zmieszaniu się z sobą, a po porównaniu z mapą geologiczną 

moŜna określić, z jakich warstw skalnych wypływa woda. Za-

leŜnie od pogody i sezonu praca w terenie trwa od 5 do 8 go-

dzin, najwaŜniejsze Ŝeby przed zmrokiem pojawić się na głów-

nym szlaku w dół do Siwej Polany.  

Pełnienie obowiązków koordynatora Grupy nie jest pra-

cą łatwą – mówi Paweł, co potwierdza jego poprzedniczka 

Agata. Koordynator poświęca wiele czasu na konsultowanie 

działań Grupy i wyników analiz z dr śelaznym, wymyślaniem 

pomysłów, co zrobić z ogromną ilością danych uzyskanych w laboratorium hydrologicznym, a wreszcie 

na ich opracowywanie i pisanie sprawozdań. Jednak to głównie 

od nastawienia, zapału, moŜliwości poświęcenia wolnego czasu 

i zdyscyplinowania wszystkich członków Grupy zaleŜy powo-

dzenie całego przedsięwzięcia.  

W najbliŜszym czasie planowane są dwa ostatnie wyjaz-

dy w ramach dotychczasowej działalności Grupy Tatrzańskiej 

mające na celu zebranie 

i analizę próbek z doliny 

Wielkie Koryciska z okre-

su wiosenno – letniego 

i opracowanie całościowe 

wyników dwuletnich ba-

dań wraz ze stworzeniem 

przy pomocy programów GIS cyfrowej mapy hydrochemicznej 

obszaru tzw. dolnej Doliny Chochołowskiej. Grupa Tatrzańska ma 

takŜe zamiar włączyć się w walkę o tegoroczną Złotą Sowę. 

Aga Rajwa dokonuje pomiaru przepływu 
cieku metodą podstawianego naczynia 

Przeprawa na drugi brzeg... Potoku Cho-
chołowskiego 

Przy wodowskazie w Dolinie Chochołowskiej 
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Koło w Europie, czyli … 

 
 20 LAT EGEA KRAKÓW 

 
 

Dawno, dawno temu, w 1989 r. gdy stary system chylił się  

ku upadkowi, a nowy powstawał, grupa krakowskich studentów 

postanowiła na fali entuzjazmu przyłączyć się do nowoutworzonej  

Europejskiej Unii Studentów Geografii i Młodych Geografów. Wtedy jeszcze 

nikt nie myślał, Ŝe organizacja ta rozrośnie się do dzisiejszych rozmiarów i będzie 

liczyła w sumie 4tys. członków zrzeszonych w prawie 80 ośrodkach akademickich w 28 krajach. 

W samym Krakowie zarejestrowanych jest 148 członków! Wielu studentów, nawet po zakończeniu stu-

diów aktywnie uczestniczy w działaniach organizacji. Jeszcze nie wiecie o czym mowa? Zapraszamy do 

świata EGEA!!! 

W drugim numerze „Globusika” z 1988 r. zamieszczony został list studentów z Utrechtu zapra-

szający krakowskich geografów do współtworzenia Europejskiej Unii Studentów Geografii i Młodych 

Geografów, w skrócie EGEA. Organizacja ta od początku stawiała sobie za cel integrację, współpracę 

oraz wymianę doświadczeń. ZałoŜeniem była działalność kulturalna, nie zmierzająca w stronę genero-

wania zysku czy propagandy politycznej. EGEA na początku swego istnienia róŜniła się od znanej nam 

na co dzień formy tej organizacji. Między innymi podzielona była na trzy regiony (Europa Śródziemno-

morska z centralą w Barcelonie, Europa Wschodnia z centralą w Warszawie oraz Europa Zachodnia 

i Północna z centralą w Utrechcie). Do dziś nie zmieniła się główna siedziba EGEA – Utrecht. 

Pierwsze spotkanie EGEA odbyło się w Zaborowie pod Warszawą w dniach 22-27 lutego 1989 r. Orga-

nizatorem była EGEA Warszawa, która była jednym z załoŜycieli EGEA (obok Barcelony, Utrechtu 

i  zęsto zapominanego Wiednia). Krakowscy studenci Ŝywo zainteresowali się wizją współpracy z kole-

gami z zagranicy. Z notki w „Globusiku” wynika, iŜ ówczesny Zarząd KGUJ propagował ideę EGEA  

– zachęcał krakowskich geografów słowami: „Jeśli w miarę dobrze posługujesz się językami obcymi lub 

masz pomysły i chcesz się zaangaŜować to skontaktuj się z Zarządem Koła.”. Na spotkaniu Zarządu wy-

znaczono nawet osobę odpowiedzialną za koordynację sprawy pierwszego kongresu – został nią Miro-

sław Klimkiewicz. Dziś powiedzielibyśmy, Ŝe pełnił on funkcję pierwszej osoby kontaktowej EGEA 

Kraków. W notatkach z początkowego okresu działalności przewija się takŜe nazwisko Lechosława 

Grochowicza. 

Jak widać, od samego początku działalność w EGEA szła w parze z działalnością w KGUJ  

– EGEA stanowiła sekcję międzynarodową Koła. Egeowicze bardzo często aktywizowali działalność 

w kole poprzez liczne wyjazdy zagraniczne, organizację krajowych i międzynarodowych wymian stu-

denckich oraz udział w kongresach. Podczas 20 lat działalności zdarzały jednak i wzloty i upadki. 

W latach 90. w EGEA Kraków zapanował kryzys. Od 1992 do 1998 r. Ŝaden z przedstawicieli naszego 

1 stan na dzień 17 maja 2009 
2 z ang. encja, jednostka 
3 w strukturze EGEA Kraków to osoba kontaktowa (ang. CP - Contact Person)  



entity nie uczestniczył w kongresach EGEA, nie były w tym okresie organizowane wymiany (oprócz 

jednej, w 1997). Dopiero końcem ubiegłego tysiąclecia oŜywiono działalność. Pierwszym znanym prze-

wodniczącym sekcji międzynarodowej była Justyna Kowalczuk, piastująca ten urząd w roku akademic-

kim 2000/01. W następnym roku akademickim przewodniczącą sekcji międzynarodowej, a zarazem vice 

prezydentem EGEA (Vice-Chairwoman) została Magdalena Bednarz. Była to pierwsza „krakowianka” 

zasiadająca w Zarządzie EGEA (Board of Executives). W 2003 r. EGEA Kraków po raz pierwszy zorga-

nizowała kongres. Miał on miejsce w Szczawnicy i był to kongres regionalny (Eastern Regional Con-

gress). Po tym wydarzeniu przewodniczącym sekcji międzynarodowej został Karol Janas, natomiast 

w kolejnym roku (2004/05) funkcję tą sprawowała Anna Bieniasz. Warto podkreślić, iŜ pełniła ona rów-

nieŜ funkcję sekretarza (Secretary) w Zarządzie EGEA (kadencja 2005/06). Poprzez swoje zaangaŜowa-

nie sprawiła, iŜ wielu nowych kołowiczów, którzy dopiero zaczynali studia, na dobre zapałało chęcią do 

uczestnictwa w wydarzeniach EGEA. ŚwieŜa krew, zapał do pracy i ogromny optymizm zaowocowały 

organizacją Seminarium Tatrzańskiego w Zakopanem w 2006 roku. Co więcej, tego samego roku, na 

Kongresie Rocznym EGEA w Bad Aussee to właśnie EGEA Kraków została wybrana organizatorem 

kolejnego (19-stego) Kongresu Rocznego – najwaŜniejszego wydarzenia w kalendarzu imprez EGEA. 

DuŜa w tym zasługa ówczesnego prezesa KGUJ, a jednocześnie osoby kontaktowej EGEA Kraków  

- Łukasza Jankowskiego, który poprzez przyznanie organizacji kongresu naszemu entity stał się równo-

cześnie członkiem Zarządu EGEA – pełnił funkcję koordynatora kongresu rocznego (Annual Congress 

Coordinator). Dobra passa EGEA Kraków trwa nadal – obecnie (kadencja 2008/09) w Zarządzie EGEA, 

jako vice-prezydent zasiada Kamila Jankowska, która razem z Łukaszem Jankowskim pełniła przez trzy 

lata funkcję osoby kontaktowej EGEA Kraków (2005-2008). Schedę przejęli po nich Michał Jakiel 

i Marcin Gajda, który ze względu na niewywiązywanie się z obowiązków został szybko usunięty. Na 

jego miejsce mianowana została Marta Gawlik, która w duecie z Michałem Jakielem pełni tą funkcję do 

dziś. 

Nieprzerwanie, od 2003 r., nasze entity rośnie w siłę – coraz więcej osób aktywnie bierze udział 

w wymianach studenckich i kongresach oraz włącza się w dyskusje prowadzone na forum EGEA. Co 

więcej - pojawiają się tematy dotyczące statusu EGEA Kraków oraz oddzielenia Koła i EGEA. Świad-

czy to o odpowiedzialności i dojrzałości obecnych członków do podejmowania waŜnych decyzji. 

Tytułem zakończenia: EGEA Kraków liczy juŜ 20 lat… Jakby na to nie patrzeć - ogrom czasu! 

UwaŜacie, Ŝe nie? Pomyślcie… kilku obecnych członków jest jej rówieśnikami. 

 

 

 Zawsze do Waszej dyspozycji: 

 Marta Gawlik i Michał Jakiel 

 EGEA Kraków Contact Persons 

 

 

P.S. 

20 lat EGEA Kraków to okazja do wspomnień, ale i do dobrej zabawy! Z tej okazji zapraszamy wszyst-

kich 28 maja do Ryby Babel! Startujemy o juŜ o 20:00! Przewidziano duuuuŜo atrakcji! 
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Do waŜnych rzeczy 
się dorasta  
 
 
Z o. Ludwikiem Kaszowskim 
Rozmawiali Anna Grzywa i Krzysztof Lepczyński 
 
Jak ojciec trafił na geografię? 
To były odległe czasy, rok 1957. Od szkoły podstawowej interesowałem się geografią i jakoś złapałem 
bakcyla. Później miałem bardzo dobrych nauczycieli geografii i oni to podtrzymywali. Właściwie nie 
miałem wątpliwości co do wyboru. To był jedyny moŜliwy kierunek, na jakim mogłem studiować. Dla-
czego do Krakowa? Był najbliŜej, mieszkałem wówczas w Katowicach. Za wiele o nim nie wiedziałem, 
bo wówczas nie jeździło się duŜo. Mój pierwszy przyjazd do Krakowa był wielkim przeŜyciem, właśnie 
w okolicach mojego przyjścia na studia. To jest inna epoka. 
 
Trudniejsza? 
Bardzo twórcza, pomimo rozmaitych kłopotów, problemów… Ludzie, którzy przychodzili na studia, 
tworzyli pewną wspólnotę. Inaczej wyglądały relacje między ludźmi. Oczywiście jest to teŜ związane ze 
zmianami programowymi, ale to był czas niezwykły. Po czasach stalinowskich, zaraz po październiku 
’56 roku. Trudno sobie wyobrazić, co to była za euforia. Wolność! 1957 rok to był jeszcze czas tej wol-
ności, która powoli była juŜ tłamszona, ale nie do samego końca. DuŜo było moŜna robić i mówić. Czło-
wiek nagle wydostał się na wolność. Jak szedł na studia, to jakby uniósł się balonem w przestrzeń. Czuł 
się w pełni wolny i gdy zaczynał coś robić, to go porywało. Nie wszyscy byli pasjonatami, ale było ich 
wielu. 
 
Koło padło po odwilŜy gomułkowskiej, by wskrzesić się, gdy jej skutki zaczęły zanikać. Czy moŜe 
wraz z końcem odwilŜy, gdy ten czerwony pejcz zaczął być znów groźny, uznaliście, Ŝe czas coś 
zrobić? 
Do róŜnych waŜnych rzeczy się dorasta. 1956 rok to był czas entuzjazmu, euforii, szaleństwa. Zanim się 
skończył, upłynęło trochę czasu. Wtedy rodziły się pytania: co dalej z tym wszystkim zrobić? Wtedy 
powstawały organizacje, inne koła. To musiało dojrzeć, musieli się znaleźć ludzie, który wpadli na po-
mysł, Ŝe pora coś takiego zorganizować. I zabrali się do tego, mieli na to ochotę, pragnienie, Ŝeby jakoś 
tę geograficzną młodzieŜ ze sobą powiązać. To koło, które padło w 1957 roku, było sterowane, nie 
w pełni wolne, nie mogło robić, co chce. MoŜe w naszym instytucie tak rygorystycznie tego nie prze-
strzegano, ale koło było jednak pod kontrolą. 
ZałoŜycielami byli ludzie, którzy przyszli na studia w 1956, nieskaŜeni tą przeszłością. Dlatego to było 
coś nowego. Dziś to trochę inaczej wygląda. Jesteście mniej emocjonalni. MoŜe dlatego, Ŝe my wyrasta-
liśmy w historycznych czasach, kiedy coś pękło, pojawiło się coś nowego. Pojawiło się pragnienie do-
wiedzenia się, kim byliśmy kiedyś. My bardzo często wracaliśmy do historii. Zapraszaliśmy róŜnych 
ludzi, nie tych z po wojny, ale sprzed wojny! Dla nas to Koło istniało przed wojną, a później był czas 
pewnego zniewolenia. Nie za bardzo akceptowaliśmy ten okres powojenny. Oczywiście tego nie nego-
wano, nie przekreślano. I dopiero to Koło zaczęło szukać, gromadzić archiwalia, zdając sobie sprawę, 
jak waŜna jest historia. To co macie, jest rezultatem tego czasu. Inaczej niczego by nie było. 
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Nowe Koło wyglądało inaczej? 
To była inna epoka, inni ludzie, inne myślenie. 
 
Kto je reaktywował? 
To był pomysł trzech osób. January Słupik, Wojtek Siwek i Alfred Hankus. To byli pasjonaci. Koło po-
wstawało w akademiku, nocami siedzieli, zastanawiali się, kłócili. Słupik był bardzo nerwowy. Preze-
sem został Wojtek Siwek. Był człowiekiem zrównowaŜonym i akceptowanym przez wszystkich. Nie-
zwykle szlachetny, prawomyślny, ja się nigdy na nim nie zawiodłem. Nie było sytuacji, Ŝeby coś obiecał 
i tego nie spełnił. Wtedy zrodziły się przyjaźnie, dzięki niemu cały jego rocznik trzymał się razem, przez 
pięćdziesiąt lat. Te trzy osoby były symbolami.  
Pierwszym istotnym wydarzeniem waŜnym z punktu widzenia ogólnopolskich kół, było zaproszenie na 
zjazd do Wojcieszowa, które dostaliśmy jeszcze na jesieni 1959 r. Pojechała tam prof. Trepińska, która 
na pierwszym zebraniu została wiceprezesem. Hankus został tam skarbnikiem, Słupik gospodarzem, 
a ja, jako osoba zewnętrzna, sekretarzem. Pierwsze dwa lata funkcjonowania nowego koła było przygo-
towaniem do kolejnego zjazdu, w Skokach pod Poznaniem. Pamiętam, jak tam jechaliśmy. Referat z 
naszego koła wygłaszał profesor Kotarba. ‘Wyniki badań mikroklimatycznych na Hali Gąsienicowej’. 
Pamiętam ten zjazd w Skokach, jak spaliśmy na piętrowych łóŜkach. To była niezwykła atmosfera. Jak 
Adam Kotarba to wygłaszał… On ma tubalny głos, bardzo spokojny, opanowany. Była cisza, jak ma-
kiem zasiał. Ten referat wygrał i tak zaczęły się nasze sukcesy. 
W 1963 r. prezesem została pierwsza kobieta. Kobiety były wtedy rzadkością, ale były świetne, fanta-
styczne. MęŜczyźni się nie umywali. Zofia Socha, miała referat w Lublinie. Poezja, chociaŜ temat był 
nieciekawy, z geomorfologii. Nie było dyskusji, Ŝe to jest pierwsze miejsce. To był drugi sukces. I trze-
ci, to był rok 1965. Hania Pietrzyk. Ten błysk w oczach, była bardzo energiczna. Miała referat ‘Stosunki 
krenologiczne w południowej części WyŜyny Krakowskiej’. Jak ona to zreferowała! Profesor Flis, był 
wtedy szefem jury, nie mógł wyjść z podziwu. To były te trzy lata z nagrodami, z niesamowitymi ludź-
mi. Druga prezesina, Józia Miśków. Była fantastycznym, świetnym prezesem. Energiczna, pełna mądro-
ści, dojrzałości. Kobiety były świetne w tym kole. 
 
Dlaczego ci młodzi ludzie postanowili wskrzesić Koło? 
To jest potrzeba serca człowieka. Nie jesteśmy stworzeni do Ŝycia w samotności, potrzebujemy wspól-
noty. To jest coś, co w człowieku jest, co trzeba odkryć. Ale jeśli tego uczynić nie wolno, jedni się boją, 
inni wchodzą w podziemie i próbują stworzyć wspólnoty, w których będzie choć odrobina wolności. Ci 
ludzie się nie bali, bo mieli doświadczenie październikowego szaleństwa. To koło w 1959 roku było ide-
owe, ale związane z ideami bardzo ludzkimi. Czymś dobrym, szlachetnym, Ŝebyśmy się dobrze czuli, 
mogli się rozwijać. 
 
To był bunt? 
To nie była krwawa rewolucja. To nie był bunt przeciwko ludziom z poprzedniej epoki. Oni byli naszy-
mi nauczycielami. Byli tacy, czy inni, kaŜdy miał ocenę tych ludzi. My się czuliśmy wolni. 
Ja w Kole znalazłem się przypadkowo. Gdy było spotkanie organizacyjne, ktoś mi mówi ‘wiesz, moŜe 
byś poszedł, coś tu zakładają’. Nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi. I na tym zebraniu wybrano 
mnie sekretarzem Koła. PoniewaŜ jestem z natury pasjonatem i optymistą, to mnie wciągnęło. 
 
Gdyby się Ojciec nie dał wciągnąć, Ŝałowałby dziś tego? 
Na pewno. Przez piętnaście, moŜe dwadzieścia lat byłem bardzo ściśle związany z Kołem. To było Ŝycie 
bardzo emocjonalne. Nie wyobraŜałem sobie Ŝycia bez niego, nawet, gdy byłem pracownikiem instytu-
tu. Prawdę mówiąc Koło było dla mnie waŜniejsze niŜ instytut. To jest część mojego Ŝycia. Na pewno 
miało wpływ na mój rozwój osobisty, duchowość, na moją relację z ludźmi. Gdybym nie miał tamtych 
doświadczeń, nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. 
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Jak te próby przebiegały? 
Koła miały być podporządkowane strukturalnie. Poza tym starano się ujednolicić nazwy. A one są jak 
imię człowieka, które świadczy o jego toŜsamości. Długo zastanawialiśmy się nad nazwą dla Koła. Koło 
Uczniów? Nie, juŜ się tego nie stosuje do studentów. Koło Naukowe? Zostawmy to naukowe, Ŝeby tego 
nie akcentować. ChociaŜ były to koła naukowe, chodziło tu o coś więcej, o jakieś więzi między ludźmi. 
Tak powstało Koło Geografów UJ. Natomiast Zrzeszenie Studentów Polskich próbowało narzucić na-
zwę, by wszystkie koła nazywały się ‘studenckimi kołami naukowymi geografów’. Ujednolicanie jest 
formą narzucania kagańca. I to był bunt. Myśmy się czuli wolni juŜ w tej nazwie. To był problem, bo 
środki na działalność otrzymywały struktury polityczne. Koła nie miały praktycznie Ŝadnych finansów. 
śeby dostać na jakąś imprezę dofinansowanie, a było to jedyne źródło, trzeba było się do nich zwrócić. 
A oni mówią: coś za coś. Więc pisało się pismo stosując nazwę, jaką oni sobie Ŝyczą. Trzeba było pod-
kulić ogon. 
 
Były jeszcze inne formy sprzeciwu wobec władzy? 
Trudno było się sprzeciwiać, bo de facto te polityczne organizacje młodzieŜowe nie miały koncepcji. 
CóŜ mogły robić? Finansować jakiś obóz i tyle. Poza tym nie były w stanie panować nad wszystkim. To 
była młodzieŜ, która poszła takim nurtem, Ŝe wydawało im się, Ŝe gdy narzucą nazwę, będą dysponować 
pieniędzmi, to będą mieli władzę. W człowieku jest pragnienie władzy. I gdy się je pielęgnuje, rozwija, 
zwłaszcza u młodego człowieka, on szybko podchwytuje argumenty, Ŝe ruch studencki jest zbyt roz-
członkowany, Ŝe musi być zwarty, jednolity. śe trzeba tym rządzić, pilnować, Ŝeby miało ręce i nogi. 
A młody człowiek lubił mieć to poczucie, Ŝe o czymś decyduje, Ŝe o czymś rządzi. I tu Koło Geografów 
było takim wolnym ptakiem. 
 
Jednak to, co robiliście, było pozbawione głębszego politycznego kontekstu. 
Nas polityka nie interesowała. My tylko wiedzieliśmy, jakie są doświadczenia polityczne z działań 
z przeszłości. My chcieliśmy od niej uciec. 
 
Uciekaliście skupiając się na działalności naukowej? 
Tak. Na działalności naukowej i przyjacielskiej, towarzyskiej. To nie było budowanie politycznych 
struktur podziemnych. JeŜeli ktoś chciał pójść w takim kierunku, musiał wejść właśnie w te struktury, 
które w pewnym momencie zaczęły się gdzieś tworzyć. Ktoś nad tym jednak czuwał i to nie było takie 
proste, Ŝe moŜna było sobie wszystko stworzyć. A poniewaŜ my nie wchodziliśmy na drogę polityczną, 
nikt się nas nie czepiał, nikt nie mógł czegokolwiek zarzucić. 
 
Kiedy świętowaliście 100-lecie Koła, zaraz za granicą hasały radzieckie dywizje, a w magazynach 
MSW czekały juŜ wydrukowane obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego. Coś się czuło 
w powietrzu? 
Główna impreza miała być w auli, a od kilku dni na uniwersytecie był strajk. Collegium Novum było 
więc zamknięte, trzeba było od komitetu strajkowego uzyskać zgodę na organizację uroczystości. Wcho-
dziło się za przepustkami i choć wszystko odbyło się w auli, to w atmosferze strajkowej. To było pełne 
napięcia, emocji, to było bardzo piękne. I Ŝe w tej atmosferze to się udało zrobić – to było bardzo nie-
zwykłe. Nawet ten bankiet w sali wykładowej. Wówczas niczego nie moŜna było kupić. Poszliśmy do 
restauracji Temida na Grodzkiej i rozmawialiśmy z szefostwem. Oni podeszli do tego z wielką radością. 
W czasach, kiedy nic nie było, wyczarowali cudowny stół, fantastycznie przystrojony, powyciągali róŜ-
ne smakołyki. Dla tych, którzy w tym uczestniczyli to był totalny szok. 
 
Geograf potrafi? 
MoŜe to był zbieg okoliczności. MoŜe kierownictwu restauracji jakoś to zaimponowało, moŜe chcieli się 
pokazać. Było niesamowicie elegancko, kelnerzy, kelnerki, a na tę naszą biedę to było bardzo tanio. Po 
bankiecie był zjazd. Szacuję, Ŝe było tam jakieś pięćset osób, przy 120 miejscach siedzących w sali. My 
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zgromadziliśmy te pięćset, przy stolikach, ludzi z róŜnych pokoleń. To była niesamowita atmosfera. To 
było piękne. 
 
Pisze ojciec, Ŝe po tych obchodach starał się wyjść z 'kołowego świata', 'gdyŜ uświadomił sobie, Ŝe 
nowe pokolenie młodych geografów ma teŜ potrzebę tworzenia Koła, które byłoby ich światem'. 
Świat współczesnych geografów jest zatem inny? 
JeŜeli wejdzie się w struktury organizacji młodzieŜowych, które są bardzo emocjonalne, w pewnym mo-
mencie człowiek sobie musi uświadomić, Ŝe nie moŜe dłuŜej tam być, bo będzie hamulcem. śycie emo-
cjami, moimi emocjami to jest hamowanie potrzeb nowych ludzi. Zawsze byłem dosyć tolerancyjny, nie 
lubiłem narzucać swojego zdania. Nigdy nie byłem i nie chciałem być prezesem Koła. Dobrze się czu-
łem jako sekretarz, a współpraca między mną a prezesem zawsze jakoś się układała. Bywały takie mo-
menty w historii Koła, kiedy emocjonalne przywiązanie niektórych osób było tak wielkie, Ŝe aŜ zniewa-
lające. To było zniewalanie, hamowanie, powielanie pewnych wzorców. Od tamtego czasu zmienność, 
przemijalność pokoleń jest coraz szybsza. Bardzo szybko zachodzą przemiany, takŜe cywilizacyjne. 
 
Negatywne? 
Nie chcę tak mówić. Są inne potrzeby, inne doświadczenia. Lepsze, gorsze, nie chcę w to wchodzić. 
Zawsze uwaŜałem, Ŝe kaŜde pokolenie ma prawo do wyraŜenia, artykułowania swoich potrzeb i dąŜeń. 
Nawet, jeśli mi się to nie podoba. A bywało, Ŝe mi się nie podobało. Ale co miałem zrobić? Krzyczeć, 
buntować się? Nie, ja wycofywałem się, troszkę z boku patrzyłem na te rzeczy. Nawet, gdy byłem opie-
kunem Koła i równocześnie wicedyrektorem ds.. studenckich. Było mi z tym bardzo cięŜko, bo miałem 
świadomość, Ŝe nie było duŜej rocznicy między mną a studentami. Trochę się czułem jak ochronny pa-
rasol, choć moŜe nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dla Koła było lepsze, Ŝebym stał nieco z boku, 
niŜ narzucał swój styl. A mogłem to zrobić. Raz tylko podjąłem bardzo ostrą decyzję. Zawiesiłem Glo-
busik. Pojawił się tam artykuł o wydźwięku antysemickim. Był taki czas, kiedy mocno zwracano uwagę 
na takie sprawy. I ten artykuł był pokazywany gdzieś na zewnątrz. Miałem poczucie, Ŝe w ten sposób 
ratuję Koło. śeby się odczepiono, Ŝeby nie było pretekstu. 
 
Jaką pozycję zajmował Globusik w Ŝyciu Koła? 
Był. LeŜał na oknach, moŜna było go sobie wziąć, roznoszono go pracownikom. Jak ktoś chciał, to czy-
tał, jeśli nie chciał – nie czytał. Nie mniej jednak ukazanie się tam najkrótszego tekstu, nawet dowcipu, 
w tamtym czasie wymagało reakcji. Trzeba było pokazać, Ŝe jest to zauwaŜane przez władzę. A władzą 
ja byłem. 
 
Emocjonalność była zwornikiem cementującym Koło. Teraz go nie ma? 
Trudno mi powiedzieć, nie znam dziś na tyle Koła. Ale myślę, Ŝe ona zawsze jest, bo to jest potrzeba 
ludzi. Potrzeba przyjaźni, bycia ze sobą. Człowiek pragnie miłości i Ŝyczliwości. Koło nie było miej-
scem pracy naukowej tak de facto, jej był zawsze niewiele. Większe znaczenie miało to, aby chłopak 
znalazł dziewczynę swojego Ŝycia. Mnie teŜ nie było obojętne, czy w Kole jest osoba, w której ja się  
kocham, czy jej tam nie ma. Chciałbym, Ŝeby była. Rocznik, który Koło reaktywował, był ode mnie 
starszy o rok. MałŜeństw było tam bardzo duŜo. Jaki świat jest smutny. Tam, gdzie są jakieś idee, pomy-
sły, tylko nauka, tam czegoś brakuje. A potrzebne są relacje osobowe, międzyludzkie. One są źródłem 
naszego rozwoju. 
 
 
O. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE 
Urodzony w 1939 r. Studiował na UJ w l. 1957-1962. Uczestniczył w reaktywacji Koła Geografów 
w 1959 r., sekretarz Koła i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu setnej rocznicy jego 
powstania. Wieloletni opiekun Koła. W 1970 r. doktoryzował się, a 15 lat później habilitował na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi. W l. 1981-1985zastępca dyrektora IG ds. dydaktycznych. W l. 1994-
1996 dyrektor Instytutu Geografii UJ. W 1996 r. wstąpił do zakonu Paulinów.  
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5 grudnia 1988 – załoŜenie Globusika – pisma Koła 
Geografów UJ – przez Mariana Kachniarza  
 
1989 
Piotr Sölle, Marian Kachniarz 
 
1990 
Piotr Pacholarz, Marek Drewnik,  
Marian Kachniarz, Piotr Sölle 
 
1991 
Witold Fiejdasz, Jurand Dyk, Katarzyna Dobosz 
Marek Drewnik, Piotr Sölle, Stanisław Kramarski 
Piotr Solorz 
 
1992 
Witold Fiejdasz, Agata Barszczewska 
Katarzyna Dobosz, Marek Drewnik, Jurand Dyk, 
Lechosław Grochowicz 
 
1993 
Witold Fiejdasz, Joanna Zboch, Jurand Dyk 
 
1994 
Igor Karoń, Robert Guzik 
 
1994-1995 – zawieszenie działalności Globusika 
 
1996 – próba reaktywacji Globusika  
Beata Nieć, Maciej Hajdukiewicz,  
Katarzyna Matusik, Krzysztof Rąpała 
 
1999 – kolejna próba reaktywacji Globusika (skład 
redakcyjny nieznany) 
 
21 lutego 2002 – udana reaktywacja Globusika  
Aleksandra Barczak, Jarosław Działek,  
Wacław Jarząbek, Karol Janas, Izabela Sitko,  
Szczepan śurek 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2002 
Janusz Górecki, Aleksandra Barczak,  
Jarosław Działek, Karol Janas, Wacław Jarząbek, 
Izabela Peta, Izabela Sitko, Łukasz Uzarowicz,  
Paweł Zając, Szczepan  śurek 
 
2003 
Janusz Górecki, Karol Janas, Izabela Petaś 
Łukasz Uzarowicz, Beata Gładyś,  
Przemysław Grudnik, Szymon Komusiński  
 
2004 
Janusz Górecki, Tomasz Pawelec, Karol Janas 
Szymon Komusiński, Iwona Kukla, 
Andrzej Otrębski, Michał Plaza, 
Dominik Płoskonka, Łukasz Stachnik 
Paweł Zając 
 
2005 
Tomasz Pawelec, Dominik Płoskonka 
Paweł Krzaklewski, Iwona Kukla 
Agata Warchalska 
 
2006 
Agata Warchalska, Dominik Płoskonka 
 
2007 
Agata Warchalska, Dominik Płoskonka 
Ewelina Mocior 
 
2008 
Agata Warchalska, Ewelina Mocior 
 
2009 
Agata Warchalska, Mariusz Hajdo 
Krzysztof Lepczyński, Ewelina Mocior 
Łukasz Musielok 

Kalendarium Globusika 
 

PoniŜej przedstawiamy najwaŜniejsze wydarzenia z historii Globusika  
oraz skład redakcji w poszczególnych latach. * 

Opracowanie: Ewelina Mocior 

* - na podstawie stopek redakcyjnych 
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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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Dr hab. 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 pi-
sma środowiskowego – duŜą jego część stanowiły informacje towarzy-
skie i okolicznościowe. Do stałych rubryk naleŜały relacje z wyjazdów 
(róŜnego typu), kącik humoru oraz artykuły integrujące środowisko In-
stytutu często o charakterze Ŝartobliwym. Co jakiś czas ukazywały się 
wywiady, częste były teŜ numery w całości poświęcone szczególnym 
wydarzeniom – Balom Geografa, Festiwalom Piosenki Geograficznej, 
Zjazdom Kół Naukowych Geografów, numery świąteczne, itp. 
Na ostatniej stronie znajdowały się cytaty – zdania wypowiedziane 
przez wykładowców w czasie zajęć, zdania które czymś się wyróŜniały. 
 Jednym z najbardziej Ŝywych wspomnień jest strona techniczna 
produkcji „Globusika”. Numery powstawały tak jak gazety sprzed ery 
komputerów. A więc podstawowymi 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 wpisywane więc 
były ręcznie (ale to wyglądało tak-sobie), albo – i to wyglądało lepiej – wklejane były wycięte tytuły 
z innych gazet. Zabieg ten nadawał pismu specyficzny klimat. Ktoś powiedział, Ŝe niektóre strony wy-
glądały jak list od porywaczy. Dodatkowym smaczkiem było to, Ŝe oczywiście nigdy nie było na podo-
rędziu odpowiedniego tytułu, więc czasami dokonując przeglądu aktualnego dziennika, czy tygodnika 
(hmmm, co by tu wyciąć…?) nagle odkrywaliśmy nieoczekiwanie zabawne koincydencje juŜ napisane-
go artykułu do „Globusika” z tytułem z działu np. ekonomicznego „Wprost” lub działu wydarzeń krymi-
nalnych czy drogowych „Dziennika”. I takie tytuły potem skłaniały do zabawy odwrotnej, czyli odgady-
wania, co teŜ było oryginalnie w tej gazecie. 

Za mojej „kadencji” nastąpił technologiczny przełom. Dzięki wsparciu ówczesnego doktora Micha-
ła Paszkowskiego otrzymaliśmy dostęp do jednego z dwóch komputerów osobistych w Instytucie. Nie 
było jeszcze „okienek”** (w ogóle ich nie było!), więc pisząc w Chi-Writerze, trzeba było pamiętać, 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 dru-
karce igłowej (zdaje się, Ŝe szerokości 9,5 cm) i następnie była ona cięta noŜyczkami i wklejana na ma-
trycę-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 plastycznie, wyko-
nał 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 przeznaczona 
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, następo-
wało jej czyszczenie (czyli korektorowanie korektorem pędzelkowym) oraz uzupełnianie o linie za po-
mocą ekierki (KG UJ miało dwie pomarańczowe ekierki: duŜą i małą) oraz rapidografu (prywatny). Po-
tem, dzięki wsparciu opiekuna Koła docenta Ludwika Kaszowskiego, mogliśmy się udać na 3. piętro 
Grodzkiej 64 i przekazać matrycę panu Marianowi DrąŜkowi, który jako jedyny miał prawo obsługiwać 
instytutowy kserograf. On dokonywał magicznej zamiany dwóch kartek formatu A4 na jedną kartkę A4 
juŜ w układzie poziomym (matryca-córka), następowało drugie korektorowanie i dorysowywanie bra-
ków – i juŜ moŜna było kserograficznie zrobić nakład, np. 100 sztuk w wielkości A5. Początkowo 
„Globusik” był bezpłatny, ale szybko okazało się, Ŝe cieszy się duŜą popularnością i zaczął być sprzeda-
wany „po kosztach”. O ile pamiętam w „moich czasach” cena wynosiła od 3 do 5 tysięcy złotych, 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 pomy-
sły redakcji, co dany pracownik prawdopodobnie by zabrał. Jako Ŝe wiele odpowiedzi redaktorzy otrzy-
mywali w biegu gdzieś na schodach, a numer był prymaaprylisowy – ostateczny efekt wyszedł zabaw-
nie. W pewnym okresie zaczęły się pojawiać krzyŜówki i inne łamigłówki geograficzne, przy czym am-
bicją było, aby były jak najtrudniejsze. A więc jakieś przylądki na Oahu, jakieś cieśniny odnalezione 
w niemieckim atlasie, jakiś przysiółek koło Komańczy. Były nagrody dla nadsyłających prawidłowe 
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 im-
prezy Koła z udziałem wykładowców – przyczyniały się one do budowania specyficznej atmosfery 
w Instytucie. O ile wiem „Globusik” musiał tylko raz rywalizować z wydawnictwem Kwadratu Geogra-
fów 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 dwie maszyny do pisania, z czego jedna – zdaje się, Ŝe malutka „Olimpia” – została przeznaczo-
na do redagowania „Globusika”. 

 
**Chodzi oczywiście o system Windows. 
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Agata Warchalska 

 
 

Czas „Globusika” 

 KaŜda rzecz ma swój czas – mówi Księga Koheleta.  A skoro ma swój czas, ma teŜ swój koniec. 

Ostatnie 3,5 roku były dla mnie czasem Koła i studiów, ale teŜ w bardzo duŜym stopniu – czasem 

„Globusika”. O ile jednak z Kołem i studiami (mam nadzieję ;)) jeszcze się nie Ŝegnam, o tyle przy-

szedł juŜ moment, gdy  „Globusik” powinien być dalej prowadzony przez kolejne osoby. 

 O „Globusiku” dowiedziałam się właściwie jeszcze przed rozpoczęciem studiów geograficznych, 

gdy przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku wertowałam strony internetowe róŜnych uniwersyte-

tów i wydziałów – tak trafiłam na stronę KGUJ. PoniewaŜ moje zainteresowania były zawsze na pogra-

niczu geograficznych i humanistycznych – pomyślałam, Ŝe działanie w redakcji będzie takim małym 

pogodzeniem jednego z drugim. Po pamiętnym obozie adaptacyjnym na Pietraszonce wysłałam powaŜ-

nego maila w tej sprawie do Dominika Płoskonki. Napisałaś maila jak CV – odpisał Dominik – a to 

tylko Globusik ;). Z perspektywy ostatnich lat mogę powiedzieć, Ŝe tylko i aŜ – tylko, bo na luzie  

i z humorem, aŜ – bo jednak ukazuje się juŜ dwadzieścia lat i powoli zaczyna mieć walory archiwalne.  

I klucz do sukcesu leŜy być moŜe w tym, aby zachowując 95% przymruŜenia oka przy redagowaniu 

mieć i te 5% dyscypliny. Czy jakoś tak :). 

 Początkowo byłam właściwie sama w redakcji. To był bardzo trudny rok. Drugi redagowany 

przeze mnie numer opóźnił się o miesiąc z powodu mojego komisa z kartografii (ech…). Pamiętam teŜ 

pierwsze podejście do samodzielnego kserowania, gdy odmówiono mi dostępu do kserografu. Na 

szczęście ówczesnemu prezesowi Michałowi Plazie udało się wtedy wynegocjować, abym mogła po-

wielać pisemko przy sekretariacie ogólnym. Poza tym jednym jedynym złym dniem, doświadczałam 

zawsze wielkiej przychylności i pomocy ze strony pracowników Sekretariatów – ogólnego (pani Ela!) 

i studenckiego. Usłyszałam wiele miłych słów od pracowników naukowych IGiGP, którzy czasem za-

stawali mnie przy kserografie właśnie. A takŜe słów entuzjazmu, gdy „Globusik” juŜ po powieleniu był 

rozchwytywany w Kole. Chciałabym podziękować społeczności Instytutu za tę Ŝyczliwość, która doda-

wała mi zapału. Dziękuję teŜ bardzo wszystkim,  którzy pisali artykuły do „Globusika”. Czasem trzeba 

było Was trochę „pomaltretować”, ale to nic ;) – waŜny jest efekt. 

 W drugim roku mojego „globusikowania” do redakcji dołączyła Ewelina Mocior i odtąd było juŜ 

łatwiej. Co dwie głowy to zawsze nie jedna! Od niedawna działa z nami jeszcze trzech nie mniej sym-

patycznych i pełnych zapału kolegów – Mariusz Hajdo, Łukasz Musielok i Krzysiek Lepczyński. Dzię-

ki serdeczne za współdziałanie i zaangaŜowanie – one sprawiają, Ŝe jestem zupełnie spokojna o to, Ŝe 

kołowy „nieregularnik”, który zrodził się w trudnych latach 1980. z potrzeby niezaleŜnej wymiany my-

śli,  humoru, pomysłów – nie podupadnie takŜe w czasach, gdy od dawna nie trzeba zamieszczać 

w nim ogłoszeń typu „pani  GraŜynka ma juŜ kartki na mięso na grudzień”. 

 Niech nasz „Globusik” za kolejne 20 lat będzie wciąŜ Ŝywy, czerstwy, pachnący tonerem ksero-

graficznym i pękający od humoru – jak zawsze :). 



 
Marta Gawlik 
 

 

 Wspomnienia ze stypendium CEEPUS,  
          czyli późna jesień w Zagrzebiu…  
 
 
Stoję przed metalową budką z której bucha Ŝar gazowego piecyka. Oddaję klucze od pokoju. Jak 

zwykle zastanawiam się czy na pewno zamknęłam drzwi. Tym razem nie ma to jednak aŜ takiego zna-
czenia. Dochodzi jednak jeszcze jedna myśl… czy na pewno zabrałam wszystko? 

Po miesiącu spędzonym w ramach programu CEEPUS w Zagrzebiu instynktownie robię rachu-
nek sumienia: rozliczam się z planów. No tak… jak zwykle nie udało się zrobić wszystkiego, pojechać 
wszędzie, zobaczyć tego i tamtego, zrobić siakiego i owakiego zdjęcia… Jak mogłaś to wszystko prze-
oczyć – krzyk umysłu. A moŜe to i dobrze – cichy szept duszy – zawsze to pretekst by tu powrócić… 
 Pierwszy dzień w Zagrzebiu. Przemierzam samochodem pięciopasmową ulicę w celu odbioru legi-
tymacji studenckiej z chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu oraz stypendium z banku. 
Ranga ulicy: krakowskie aleje. Ruch na ulicy: centrum Istambułu. Zdobyte doświadczenie w procedurze 
wyboru odpowiedniego pasa: bezcenne. Bogu dzięki za mojego Ŝywego GPS-a (czytaj: BłaŜeja Zamoj-
skiego)! Bez niego poruszanie się w dŜungli wiaduktów, tuneli, ślimaków, rozjazdów, skrętów i innych 
ulicznych stworzeń byłoby o wiele trudniejsze… 

Po zdobyciu legitymacji, stypendium i aklimatyzacji w akademiku przyszła pora na… pierwszy 
posiłek na stołówce studenckiej. Gorączkowe obserwacje: zachowań innych, podobnych do mnie osob-
ników, Pani w dziwnej budce przy wejściu, talerzy wypełnionych jedzonkiem leŜących na blatach, Pani 
na kasie której naleŜy w odpowiednim momencie podać legitymację studencką (sic!). Przed aktem 
pierwszej konsumpcji muszę nieźle rozgrzać swe szare komórki by ogarnąć ten system. Po kilku wizy-
tach okazuje się być całkiem przyjazny, choć do dziś zastanawiam się jak działały w nim niektóre trybi-
ki. NiewaŜne! WaŜne, Ŝe finalnie udaje się zdobyć upragniony talerz strawy za 2,5zł! 
 Legitymacja studencka spełnia w Chorwacji kilka ról. Oprócz tej oczywistej (świadczenia o przy-
naleŜności do szacownego grona Ŝaków), sprawuje kilka dodatkowych z których najwaŜniejszą jest 
funkcja redukcji kosztów Ŝywieniowych studenta. Mówiąc prościej: legitymacja kaŜdego studenta 
w Chorwacji jest comiesięcznie zasilana przez Ministerstwo subwencją Ŝywieniową. Wysokość subwen-
cji róŜni się w zaleŜności od wielu czynników (np. studiujący w miejscu zamieszkania otrzymują niŜszą 
subwencję), zasada działania subwencji ma jednak wspólny mianownik: kaŜdy posiłek zakupiony w stu-
denckich stołówkach jest dofinansowywany w ok. 80%. Oznacza to w praktyce płacenie z własnej kie-

szeni ok. 3 – 4 zł za dwudaniowy obiad z dese-
rem i sokiem. Nie muszę chyba dodawać, iŜ 
szybko stałam się fanką chorwackiego zbioro-
wego Ŝywienia studenckiej braci. 
 Po zaspokojeniu potrzeb pierwotnych 
przyszła pora na pierwszą wizytę na uniwersy-
tecie. Katedra Geoinformatyki stanowi część 
Wydziału Geodezji i mieści się w budynku 
Wydziałów: Architektury, Geodezji oraz InŜy-
nierii Lądowej. Tak więc tu dane mi jest 
uczęszczać na wykłady, poznawać wesołych 
studentów i doktorantów, korzystać ze sprzętu 
itd.… Budynek z pozoru zwykły i banalny 
w środku zaskakuje oryginalną aranŜacją wnę-
trza. Czarne sześciany w roli siedzisk 
i stolików, palmy w ogromnych czerwonych 
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Pełna uroku, romantyzmu, knajpek i drogich sklepów 
ulica Tkalčićeva 
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doniczkach na korytarzu, przeszklone toalety (sic!)… Pierwsze spotkanie z moim zagrzebskim opieku-
nem naukowym w jego pokoju rozpoczyna się od półgodzinnej rozmowy telefonicznej, w trakcie której 
omawia on ze swoją rozmówczynią szczegóły programu TEMPUS, a ja studiuję skrupulatnie obrazy, 
plakaty, dyplomy i certyfikaty wiszące na ścianach, niezliczone ksiąŜki stojące na półkach oraz całe sto-
sy teczek, segregatorów, kartek, karteczek, karteluszek i innych dziwów leŜących w nieładzie na ogrom-
nym biurku (takie stwarza to wraŜenie, choć właściciel zapewne zna algorytm porządkujący). Gdy na-
reszcie udaje nam się porozmawiać okazuje się Ŝe profesor (a przy okazji takŜe                   dr hab. dypl. 
inŜ.) Damir Medak jest bardzo miłym, otwartym na świat oraz nowe doświadczenia człowiekiem, które-
go słucha się z zainteresowaniem i z góry ma się ochotę uczęszczać na jego wykłady. Jak okazało się 
później, jest takŜe szalenie wciągnięty w sprawy naukowe i uniwersyteckie, przez co często cięŜko go 
spotkać. Po rozmowie profesor prowadzi mnie i BłaŜeja do pokoju nr 64, który od tego momentu staje 
się naszym oficjalnym miejscem przesiadywania na Uniwersytecie. W pokoju nie jesteśmy sami – roi 
się tu od doktorantów. Od początku przypadamy sobie do gustu. Oni, jak to gościnni słowianie, od razu 
przyjmują nas ciepło dwoma stanowiskami komputerowymi, za co my w podzięce pilnujemy pokoju, 
gdy wychodzą oraz odstraszamy dociekliwych studentów udzielając odpowiedzi na ich pytania w języku 
polskim. Moim ulubionym momentem stają się jednak rozmowy z panią sprawującą funkcję konserwa-
tora powierzchni płaskich a zarazem gońca i posłańca pocztowego. Gdy przynosi listy lub inne waŜne 
dokumenty, nasze konwersacje są zawsze tak bardzo owocne ;) 
 Na pierwszym wykładzie dotyczącym Mobile GIS jestem jedyną kobietą. Sami faceci! Od razu 
stwierdzam: toŜ to istny raj! Na następnym wykładzie pojawiają się jakieś dwie konkurentki, jednak 
szybko okazuje się Ŝe przyszły na wykład z ciekawości – są na innej specjalizacji, ale równieŜ w ramach 
geodezji. Niestety (a moŜe i „stety”) studentów geoinformatyki bardziej zaabsorbował jednak fakt stu-
diowania przeze mnie geografii niŜ moja kobiecość… Czytelnikowi naleŜy się tutaj wyjaśnienie – na 
Uniwersytecie w Zagrzebiu (Sveučilište u Zagrebu) moŜna zgłębiać tajniki geodezji, jak i geografii.                       
Na obu kierunkach jest równieŜ specjalizacja z geoinformatyki, jednak do sieci CEEPUS przystąpiła 
jedynie „geodezyjna” geoinformatyka. Odwrotnie rzecz ma się w Krakowie – „geodezyjna” geoinforma-
tyka na AGH nie naleŜy do sieci CEEPUS, a nasza rodzima, „geograficzna, uniwersytecka”, owszem. 
 W ramach pobytu na stypendium naleŜy uczęszczać na wykłady bądź/oraz prowadzić swój projekt 
badawczy. W związku z tym, razem z BłaŜejem, prezentujemy kilka problemów badawczych naszemu 
opiekunowi. Szczególnie przypadają mu do gustu dwa: pierwszy dotyczący dostępności sieci tramwajo-
wej Zagrzebia i drugi dotyczący „urban sprawl” na północy Zagrzebia. Zabieramy się więc ostro do pra-
cy. Szybko okazuje się jednak, iŜ dostępność danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz jest od-
wrotnie proporcjonalna do naszego wielkiego entuzjazmu. Musimy zweryfikować nasze projekty. Do 
ostatniego tygodnia naszego pobytu z urzędem zajmującym się kolekcjonowaniem danych toczy się psy-
chologiczna walka, w której przegrany moŜe być tylko jeden… Nauka! Finalnie, na podstawie dostęp-
nych w Internecie danych, BłaŜejowi udaje się dokonać analizy sieci tramwajowej. Studenci geodezji po 
prezentacji nie zadają pytań (zastanawiam się czy dlatego, Ŝe temat kompletnie ich nie interesuje, czy 
dlatego Ŝe były to dla nich banały…), ale prof. Medak od razu znajduje tysiące zastosowań i stwierdza, 
Ŝe w analizie zostały uŜyte bardzo przydatne wskaźniki… (po milczeniu studentów zastanawiam się tym 
bardziej: dobra mina do złej gry?). 
 Ach Ci geodeci! Postanawiam sprawdzić tutejszych geografów. Wspólne wyjście do pubu, a na-
stępnie EGEA Zagreb Freshmen party daje mi dobry obraz tubylczych rytuałów oraz obyczajów. Zostaję 
poczęstowana dziwnym napojem o nazwie „bambus”. Jest to mieszanka czerwonego wina z coca-colą. 
Powiem tak – moŜna spróbować w domu, ale „szkoda wina” jak stwierdziła Kamila Jankowska gdy, do-
słownie, wpadła w odwiedziny. Poza tym geografowie, jak geografowie… lubią wraŜenia mocne jak 
spoŜywane przez nich alkohole (pijają tradycyjny bałkański trunek – rakiję), szybkie przekąski pomię-
dzy kolejnymi drinkami (najlepiej dobrze wypieczony burek z serem lub mięsem) oraz ekstremalne za-
bawy do upadłego (wspomagając się przy tym róŜnorodnymi przedmiotami, np. gaśnicą proszkową)… 
 Moją ulubioną zagrzebską rozrywką pozostaje jednak polowanie na „Zagreb Parking”. Cała zaba-
wa polega na tym, by wytropić źle zaparkowany samochód w centrum miasta i spokojnie poczekać w 
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jego okolicy kilka minut. Koło takiego delikwenta w mig zjawiają się bowiem panowie z „Zagreb Par-
king” przywracając za pomocą podnośnika oraz lawety ład i porządek przestrzenny. Niestety nigdy nie 
udało mi się prześledzić całej akcji usuwania źle zaparkowanego pojazdu od początku do końca. Przed 
finalnym uniesieniem samochodu na juŜ przyczepionych do kół łańcuchach, zawsze zjawiali się bowiem 
właściciele samochodów próbując udobruchać panów z niebieskiej lawety… Zrobiłam tyle zdjęć samo-
chodom z nakładanymi na koła zaczepami, przyczepianymi do zaczepów łańcuchami, napręŜanymi łań-
cuchami i… samochodom na lawetach. Brakuje tylko zdjęcia samochodu w locie! 

Znów słyszę cichy szept duszy… widziałaś tak wiele! Rozum: czy na pewno po miesiącu w sto-
łecznym Zagrzebiu, chorwackim mieście, którego sobowtór z powodzeniem mógłby się odnaleźć w pol-
skich realiach, chcesz jeszcze tu wracać? Ja: yes, yes, yes! Rozum:  podaj choć jeden powód. Ja: Zagreb 
Parking! 
 
 
P.S.  
 Zainteresowanych programem CEEPUS odsyłam na stronę http://www.ceepus.info/. W naszym 
instytucie koordynatorem wyjazdów w ramach 
sieci CEEPUS jest dr Katarzyna Ostapowicz, któ-
ra słuŜy nieocenioną pomocą. 
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Wymarzona kandydatka na 
Ŝonę i jej adoratorzy 
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Agnieszka Rajwa 
 
 
FRAGMENT RELACJI Z WYPRAWY TRAMPINGOWEJ W 2008 R.  DO TUR-

CJI, SYRII I JORDANII 
 

ALEPPO (SYRIA) 
      Pierwszym odwiedzonym miastem 
w Syrii było Aleppo – drugie co do 
wielkości miasto w Syrii i jedno z naj-
dłuŜej nieprzerwanie zamieszkałych 
na świecie. Miasto jest naprawdę wy-
jątkowe, bo bardzo arabskie. Tłumy 
ludzi na ulicach, kobiety w czadorach, 
szaleni taksówkarze, dla których czer-
wone światło jest jedynie sygnałem 
Ŝeby zwolnić. Początkowo przejście 
przez ulicę jest prawdziwą partyzant-
ką, później to juŜ tylko kwestia wpra-
wy, a do wszechobecnego dźwięku 
klaksonów łatwo się przyzwyczaić. 
Syria, mimo powszechnej opinii, jest 
krajem bardzo przyjaznym dla tury-
stów. Nad bezpieczeństwem czuwa 
policja i czujne oko Allaha ;). Co cie-

kawe, na ulicach, obok podobizny prezydenta Baszara i jego ojca Hafeza Asada, moŜna dojrzeć twarz 
szejka Hasana Nasrallaha – przywódcy Hezbollahu.  
 

Najbardziej charaktery-
styczna jest górująca nad miastem cy-
tadela z XII w. To właściwie ogromna 
twierdza, otoczona fosą, do której pro-
wadzą równie majestatyczne schody.
  W piątkowy poranek ulice 
świecą pustkami. Sklepy i urzędy są 
pozamykane. W południe w meczecie 
odbywa się modlitwa, po której miasto 
powoli wraca do Ŝycia. Na ulicach po-
jawia się coraz więcej ludzi, którzy 
wieczorem ponownie udają się do me-
czetu na modlitwę. Zwykle po takich 
„naboŜeństwach” całe rodziny idą do 
parków, gdzie przesiadują godzina-
mi.  Jakkolwiek Aleppo to miasto mu-
zułmańskie, nie naleŜy jednak zapomi-
nać o sporej liczbie chrześcijan, głów-
nie Ormian. Dzielnica chrześcijańska w Aleppo wyraźnie róŜni się od pozostałej, muzułmańskiej części 
miasta. Zamiast meczetów - cerkwie i kościoły, jest czyściej. Niekiedy na budynkach dostrzec moŜna 
światełka w kształcie choinek i aniołków, jakby nie zdejmowano ich od BoŜego Narodzenia.  
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Miejscem, które na długo 
pozostanie nam w pamięci jest 
tętniący Ŝyciem suk (bazar). Tu 
rzeczywiście moŜna kupić 
wszystko. Przy wejściu - mięso 
w kaŜdej postaci: Ŝywe barany, 
mięso w misce, na haku, na 
ruszcie, w garnku. Wiszące 
szkielety baranów, tusze cielę-
ce, flaki. Warunki sanitarne 
pozostawiają wiele do Ŝycze-
nia. Ale kogo to obchodzi? Ko-
go obchodzi to, Ŝe kupione 
mięso zostało wcześniej obma-
cane przez dziesiątki klientów? 
Dla nas to juŜ i tak nie miało 
znaczenia… Wszystkich - 
z wyjątkiem Agnieszki, która 
nie pogardziła nawet 
„kranówą” - dopadła biegunka. Unoszący się w powietrzu lekki odór w połączeniu z aromatem sprzeda-
wanych zaraz obok przypraw, to niezapomniany zapach, trudny do opisania. Kosze słodyczy i innych 
wyrobów opartych na miodzie, orzechach i syropie. Pyszne kebaby i falafele (klopsiki mielonej ciecie-
rzycy smaŜone w głębokim oleju, podawane z warzywami w chlebie pita). Ubrania, dywany, biŜuteria, 
tradycyjne mydła i kosmetyki robione z naturalnych składników. Małe sklepiki ze starociami, w których 
kupić moŜna zabytkowe rękodzieła. Czasami ma się wraŜenie, jakby stragany tworzyły system naczyń 
połączonych – jak nie kupisz nic na pierwszym, to kupisz na drugim, albo kolejnym, albo jak jesteś juŜ 
tak uparty, Ŝe nie chcesz nic kupić, to wcisną ci coś za darmo. Warto jednak pamiętać o tym, Ŝe z Araba-
mi trzeba się targować z dwóch głównych powodów: po pierwsze, targowanie się jest u nich tradycją, 

a po drugie, proponowane 
przez nich ceny są zbyt wyso-
kie.  
W czasie naszej podróŜy wielo-
krotnie byliśmy zapraszani do 
domów.  
Wspólnie z mieszkańcami pili-
śmy czaj (herbatę) i palili szi-
szę, a podróŜując stopem i au-
tobusami wtopiliśmy się w co-
dzienność tamtych zakątków 
świata, niekoniecznie szarą. Tu 
zdaje się potwierdzać teoria, Ŝe 
istnieje taki język (aczkolwiek 
nie jest nim angielski;), który 
jest uniwersalny dla wszystkich 
ludzi.     
  
Tekst: Agnieszka Rajwa,   

zdjęcia: Łukasz Beluch            

strona o wyprawie: www.wyprawa.beluch.pl 
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Nasza sześciotygodniowa podróŜ po Azji Centralnej – podróŜ, w której były pustynia i lodowce, wysy-

chające morze i rwące rzeki, tumult na bazarze i samotność ogromnych dolin – zaczęła się od braku za-

skoczenia. Lądując nad ranem w Taszkiencie czekałyśmy najpierw na uderzenie gorąca, potem na 

wchłonięcie przez całkiem egzotyczny świat. Tymczasem o piątej czy szóstej rano skwaru jeszcze nie by-

ło, do lekko skośnych oczu współpasaŜerów-Uzbeków nasz wzrok szybko się przyzwyczajał. Za oknem 

ulice, place i bloki przypominające moŜe nie Polskę, lecz na pewno ukraińskie miasta czy Krym – z któ-

rymi byłyśmy dawno oswojone. Wzięłyśmy bagaŜe i z lotniska pojechałyśmy miejskim autobusem na 

Amur-Timur Skwier, aby dołączyć do Krzyśka i Łukasza, którzy juŜ od kilku tygodni podróŜowali po 

Azji. I tak się zaczęło. 
 
Piekło jest w Mujniak, raj – w domu Saodat  
Saodat, sprzedawczyni wyszywanych ręcznie torebek w pod-

cieniach jednego z meczetów w Szachrizabz, małym mieście 
na południe od Samarkandy, za pasmem Gór Zerafszańskich. 
Mapa oznajmia, Ŝe stąd juŜ całkiem blisko do Afganistanu, su-
chość w ustach i ból głowy – Ŝe raczej w zaświaty ;). A ona tak 
po prostu proponuje nam nocleg. Suchość w ustach i ból głowy 
– a tu cień, melon z lodówki, winogrona z lodówki, miód, 
chleb, herbata i słodkie mleko. Rozmowy o Uzbekach, 
o TadŜykach (gospodyni ma połowę rodziny w Duszanbe), 
o chodzeniu do meczetu, o chodzeniu do kościoła, o muzyce, 
polityce, o narodowym uzbeckim bohaterze sprzed wieków – Amurze-Timurze. Oczywiście: o małŜeń-
stwie, ślubie, bo przecieŜ nasze dwadzieścia dwa lata to juŜ staropanieński wiek! Saodat upiera się, Ŝe na 
pewno Łukasz jest narzeczonym Anity, a Krzysiek – Moniki. Dla mnie nie starcza narzeczonego w na-
szej grupie – więc moŜe chciałabym jakiegoś Uzbeka? Na poŜegnanie dostajemy od Saodat po muzuł-
mańskim róŜańcu na pamiątkę. Ja dostaję dwa – dla mnie i dla mojego przyszłego męŜa, który na pewno 
czeka w Polsce i z którym przyjadę kiedyś ją odwiedzić. Imię „Saodat” oznacza „pomyślność”. 

Sól, piach i wiatr są tym, co oznacza dziś nazwa osady rybackiej Mujniak. Tyle zostało po Morzu 
Aralskim. Podobno morze jest obecnie kilkadziesiąt, moŜe sto kilometrów stąd. Podobno da się tam do-
jechać, trzeba znaleźć kierowcę. Jednak ci, których zatrzymujemy, nie rozumieją nawet, o co nam cho-

Jedwabny szlak albo spacer po dnie wyschniętego morza 
Uzbekistan i Kirgistan 2008 

Tekst: Agata Warchalska 
Zdjęcia: Anita Bernatek, Monika śarnowiecka, Łukasz Drewniak 

Śniadanie w Szachrizabz 
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dzi. Morze w dawnym znaczeniu dawno stąd znikło, jechać do morza to podjechać do dawnej przystani, 
do porzuconych, zardzewiałych wraków i „pomnika Morza Aralskiego”. Po drodze mijamy prawosław-
ny cmentarz. Groby wśród piachu i suchych badyli, nad tym palące słońce. Przystań. Piasek koło wra-
ków parzy stopy, sczerniała morska trawa i ostre, połamane muszle. Woda w butelkach gorąca, ale wy-
pijamy do ostatniej kropli. MoŜna by jeszcze popytać kierowców o dojazd nad morze, ale jakoś się juŜ 
nie chce. Gdzieś daleko, na horyzoncie, unosi się jakiś dym lub tuman kurzu. Ostatnie zdjęcie, szybko 
na autobus i byle dalej stąd. 

 
Buchara, Ŝycie studenckie na pustyni Kara-Kum  
Przyjazd do Buchary zaczął się od odrzucenia. Polecany gdzieś w internecie hotel kategorycznie nas 

nie chciał. I dobrze – jak się później okazało - był to bowiem obskurny dom publiczny działający pod 
przykrywką hotelu. Ale w pierwszym momencie poczuliśmy się trochę wyrzuceni na nos, z naszymi to-
bołami na plecach, znów w ten koszmarny upał. – Wy studienty? A, tu zaraz obok uniwersytet, idźcie 
tam szukać noclegu – rzucono nam na odchodnym, aby defininitywnie nas zbyć. Poszliśmy, a co. Bo był 
zaraz obok.  

Poszliśmy, Ŝeby poznać Abrora i jego kolegę Laziza, młodych pracowników Uniwersytetu, mówią-
cych po angielsku i ogólnie „światowych”. śeby znaleźć nocleg w domu tego drugiego, Ŝeby zobaczyć 
Bucharę nocną, tętniącą, Ŝywą, tak inną od zaniedbanej nocnej Samarkandy czy martwej nocnej Khiwy. 
śeby się bawić, gdy tylko słońce zajdzie za wzgórza pustyni Kara-Kum. CóŜ jesteśmy młodzi, jest tyle 
spraw, za które moŜna wypić, i tyle, za które moŜna zatańczyć, a noc jest krótka, ale upalna i bardzo 
ciemna, ale w knajpce jest jasno i głośno, a śmiech jest ulotny, czas jest ulotny, przed nami jutro droga, 
przed nimi jutro praca, oni są u siebie, my w podróŜy, co zostaje: adres na łatwopalnej kartce i jakieś 
zaplątane zdjęcie, bo kto robi zdjęcia w takich chwilach, które są tylko krótkim przystankiem. 

 
Rafa 
Kotlina Fergańska. Wcześniej skojarzeń tyle, co z mapy wyczytać: Ŝe wśród gór, Ŝe rolnictwo, Ŝe 

„wciska się” klinem w Kirgistan, Ŝe parę miast. Ojciec Piotr, polski franciszkanin, u którego znaleźliśmy 
gościnę, mówi o wahabitach i kolebce Uzbeków. Ale zaraz potem o cięŜkim, brudnym przemyśle. O dy-
mach unoszących się nad miastem, o kumulacji zanieczyszczeń w śródgórskiej kotlinie, o tym, Ŝe choro-
wało duŜo ludzi. O tym, Ŝe uprzemysłowienie zaczęło się tu od morderczego przekopywania kanału Syr-
Daria – Fergana: 100 km w 100 dni, bo miejscowy dygnitarz załoŜył się ze Stalinem, Ŝe to moŜliwe  

– poniewaŜ nawet Stalin nie wierzył. Od nieludzkich warunków przy budowie jedynej drogi łączącej 
Ferganę z Taszkientem, drogi prawie wykutej w skale. I, Ŝe upadek przemysłu przyniósł w ostatnich 
czasach nie mniej cierpienia: męŜczyźni masowo wyjeŜdŜali do Rosji za pracą, zostawiali Ŝony i dzieci, 
kobiety pozbawione środków do Ŝycia wpadały w alkoholizm i prostytucję, a w kaŜdym razie w nędzę. 
Dom prowadzony przez ojca Piotra słuŜy nastolatkom, głównie chłopakom, wyłowieniu ich z tego kręgu 
biedy. Przypilnowaniu, by chodzili do szkoły i zdobyli jakiś zawód. Co czasem się udaje, a czasem nie 
(zwłaszcza, niestety, nie udaje się to w przypadku dziewcząt). Na razie mieszka ich tu kilku, rysy rosyj-
skie, tatarskie i kirgiskie, z usposobienia widać, Ŝe łobuzy, ale takie wesołe, dobre łobuzy.  

Wieczór, za chwilę msza w kaplicy. Idę po coś do pomieszczenia, w którym jest nasz nocleg. Dyskret-
ne pukanie, i do pokoju na palcach wchodzi jeden z tych chłopców, Rafael - moŜe piętnastoletni, pół-
Tatar, pół-Rosjanin. Przyszedł pokazać mi zdjęcia. Tak po prostu i nie wiem, dla czego mi. Kilka zdjęć: 
tu z kuzynką, tu z dziewczyną. Ma na imię Madina i uzbeckie, ładne rysy. Weź na pamiątkę, mówi. Je-
stem zaskoczona, nie chcę przyjąć, ale obiecuje, Ŝe ma ich jeszcze duŜo. A to mój ojciec – mówi wresz-
cie. Widać, Ŝe z tej fotografii jest najbardziej dumny. Jesteś do niego podobny – mówię. Rafa uśmiecha 
się; wydaje mi się, Ŝe tęskni. Później, przy kolacji, ks. Piotr powiedział mi, Ŝe ojciec Rafy zeszłej zimy 
zasnął pijany w rowie i zamarzł. 

W takich momentach kompletnie nie wiadomo, co zrobić. Mam przy sobie fotografie: uśmiechnięci 
rodzice, brat, ja, pies, sielanka. Ale intuicja mówi, Ŝe to nie będzie dobry prezent dla Rafy, Ŝe sprawi mu 
to moŜe coś w rodzaju przykrości. Przy poŜegnaniu następnego dnia daję mu na pamiątkę moje koraliki  



 
i ot tak, zapisuję na kartce mój adres mailowy. Nie myślałam, Ŝe napisze, ale odezwał się i od czasu do 

czasu dostaję od niego jedno, dwa zdania o tym, co tam u nich w Ferganie. Wtedy uśmiecham się do 
zdjęcia Rafy z Madiną, które stoi na półce obok fotografii mojej ro-
dziny. 
 
Z Fergany zrobiliśmy wycieczkę do Margilan, do fabryki tkanin je-
dwabnych wykonywanych tu metodą sprzed tysiącleci, za pomocą 
rąk, naturalnych barwników, glinianych naczyń, drewnianych narzę-
dzi i najprostszych urządzeń. A więc w tej strasznej Kotlinie sprze-
dają teŜ najpiękniejsze, kolorowe, delikatne tkaniny. A na bazarze 
koło fabryki ogromne, ciepłe lepioszki z rodzynkami. 
 
Z Kotliny Fergańskiej juŜ blisko do Kirgistanu, do Osz, a potem 
przez góry, serpentynami przez ponadtrzytysięczne przełęcze, do 
Biszkeku, a potem jeszcze dalej, nad Issyk-Kul i w Tien-Szan, 
w potęŜne polodowcowe doliny i góry, gdzie wciąŜ wiele szczytów 
nie ma nazw. 
 
Niektórzy zostają na przełęczy. Sama w Biszkeku.  
Jedni wchodzą na górę, niektórzy zostają na przełęczy. Jedni pozna-

ją cudowny widok ze szczytu, inni – prawdę o tym, gdzie kończą się ich siły. I o tym, Ŝe właśnie teraz 
powinni się wycofać. Nie wiadomo do końca, czego więcej w tej decyzji: tchórzostwa, odwagi czy bez-
silności.  

Jakkolwiek by nie było, postanowiłam wrócić do Karakoł, a potem do Biszkeku. Poczekać – tydzień - 
aŜ Monika, Anita i Krzysiek wrócą z gór połoŜonych na południe od jez. Issyk-Kul. Przez pierwsze dwa 
dni głównie odpoczywałam - spacery po Karakoł, „wycieczka” do muzeum Przewalskiego i nad jezioro, 
zamoczyć nogi w Issyk-Kul „dla zasady”. Sanatorium ;). Potem pojechałam do Biszkeku, gdzie za po-
średnictwem kolejnego polskiego księdza – ks. Jerzego – znalazłam nocleg u sióstr misjonarek. Dni wy-
pełniły mi spacery po mieście. Niesamowicie jest tak zupełnie samemu oswajać przestrzeń, przejść ją na 
własnych nogach, co dzień coś znajdując: tutaj tani i ciepły chleb, tu na bazarze owoce, tutaj lody z ba-
kaliami, tutaj miła alejka, tutaj ulica niemiła i straszna, tutaj niebezpieczne dziury w chodniku 
(naprawdę niebezpieczne!) na bazar jedzie ta marszrutka, a tamta na dworzec autobusowy. Biszkek nie 
jest ładnym miastem, składa się z kilku ogromnych, dusznych, zatłoczonych arterii przecinających cen-
trum wielokilometrowymi ciągami oraz niekończącego się labiryntu ciasnych, nieoświetlonych, pozba-
wionych asfaltu uliczek. Na wyboistych chodnikach drobny handel, bezpańskie psy; na skwerach zanie-
dbane pomniki radzieckich bohate-
rów. Centralny plac miasta monu-
mentalny i pusty, maszt z flagą, 
przy nim Ŝołnierze na warcie. Cen-
tralny budynek: muzeum Lenina, 
zatęchłe i zakurzone.  Nad tym 
wszystkim, w oddali – ośnieŜone 
szczyty Tien-Szanu. Zupełnie nie-
realne, zupełnie niepasujące.  
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Margilan 

Przełęcz Akslu (Tien-Szan), 4052 m n.p.m. 



Poznawanie miasta jak stawianie pierwszych kroków, nazywanie świata od początku. I Ŝycie jeszcze 
w półnaturalnym rytmie, bardziej według słońca niŜ zegarka, bo tuŜ po zmroku w Biszkeku zapadają 
egipskie ciemności – skrupulatnie pilnowałam, by zastały mnie juŜ w domu, gdzie nocowałam (zresztą 
całkiem sama), za zamkniętą bramą. Właściwie od razu po dniu przychodziła noc - nie miałam radia, 
telewizji, zresztą zazwyczaj teŜ światła. Brak prądu przez trzy kolejne doby doprowadził mnie w końcu 
do stanu, w którym zaczęłam się bawić dzwonkami zmienianiem dzwonków w telefonie ;).  

Wreszcie pod koniec mojego pobytu zadzwonił ks. Jerzy, który jest w nieustannych rozjazdach – od-
prawia msze w kilkunastu, moŜe kilkudziesięciu wioskach, gdzie tylko znajdzie się choćby maleńka ka-
tolicka wspólnota. Rozwozi teŜ leki i pomoc materialną, pomaga w załatwieniu wizyty lekarskiej. Zapy-
tał, czy nie chciałabym towarzyszyć mu przez jeden dzień. Zgodziłam się z radością. W jednej z wiosek  

na mszy była grupka starszych kobiet, wśród nich – pani Franciszka, z pochodzenia Polka.  
Najdrobniejsza i najbardziej zgarbiona z nich, ale najbardziej uśmiechnięta, pogodna. A potem juŜ tyl-

ko ostatnie zakupy, długie oczekiwanie na lotnisku, nocny lot - i chłodna, jesienna Europa. 
Była kiedyś zesłana do Kazachstanu, potem przeprowadził się do Kirgizji – bo tu łagodniejsza zima. 

Siostra pani Franciszki - Józia - dzięki staraniom swoich dzieci jest w Polsce, w Krakowie, w jednym 
z domów opieki społecznej. Po powrocie odwiedziłam ją z pozdrowieniami od siostry. 

Ostatnie popołudnie w Biszkeku spędziłam natomiast z Basią, młodą kobietą, która wyszła za mąŜ za 
Kirgiza (kiedy to piszę, przeprowadzili się juŜ do Polski). Pokazała mi m.in. siedzibę polskiego stowa-
rzyszenia „Odrodzenie”, skupiającego niewielką polską emigrację w tym dalekim kraju.  
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Pisząc dziś o naszej podróŜy, wciąŜ nie rozumiem wielu rzeczy, nie rozumiem  
uzbeckich zabytków i kirgiskich jurt, nie rozumiem ich miast, bazarów, cmentarzy,  
potraw i pomników. Nie wiem, jacy są Kirgizi, Uzbecy, Karakałpacy, Tatarzy.  
I nie wiem, jak to się dzieje, Ŝe nawet, gdy naleŜymy do innych kultur i nasze  
Ŝycie róŜni się wszystkim, moŜna się spotkać, moŜna się porozumieć, być przez  
chwilę blisko, jak ze starym przyjacielem. Ale niewątpliwie moŜna.  

P.s. Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować za wielką troskę i pomoc okazaną nam w podróŜy przez 
polskich księŜy: o. Lucjana i o. Andrzeja z Taszkientu, o. Piotra z Fergany oraz ks. Jerzego, a takŜe 
s. Anię z Biszkeku. Nie wiemy, czy te podziękowania do Was dotrą, ale myślimy o Was z wdzięcznością. 

Uczestnicy wyprawy: Anita Bernatek, Łukasz Drewniak, Krzysiek Prędkiewicz, Agata Warchalska, Monika śarnowiec-
ka 
Trasa: Uzbekistan: Taszkient-Samarkanda-Szachrizabz-Buchara-Chiwa-Nukus-Mujniak-Nukus-Taszkient-Fergana-
Margilan-AndiŜan; Kirgistan: Osz-Biszkek-Dol. Ak-Suu-Karakoł-Barskoon-Karakoł-Biszkek 
Czas: Siepień-wrzesień 2008 
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1. Imię Sawickiego 

2. Nazwisko opiekuna KGUJ tuz przed II wojną światową 

3. ….. 64 i 52 

4. Nazwisko pierwszego Redaktora „Globusika” 

5. Imię załoŜyciela Katedry Geografii na UJ 

6. Nazwisko obecnego opiekuna naukowego KGUJ 

7. Członek KGUJ od jego reaktywacji w 1959 r., później jego długoletni opiekun (do roku akademickiego 199-

5/1996) 

8. Renata ….. – prezes Koła w połowie lat 1990. 

9. Hanna …. – referentka ze strony Koła na Zjeździe Kół w 1965 r. 

10. Opiekun naukowy wielu badań hydrologicznych Koła w latach 1980. i na początku 1990., zginął tragicznie w 

Tatrach, dziś patron jednej z sal w Instytucie 

11. Tymczasowe miejsce spotkań Koła w latach tuŜ po reaktywacji. 

12. Nazwisko obecnego prezesa KGUJ 

13. Skrót od angielskiej nazwy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych Geografów 

14. Miejsce Kongresu Rocznego EGEA w 2007 r. 

15. Nazwisko poprzedniego prezesa KGUJ (w latach 2006-2008). 

KrzyŜówka międzypokoleniowa 

Opracowanie: Agata Warchalska 
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Źródło: „Globusik” nr 1/2003, 1/2004, 2/2004, 3/2004 
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Pytania egzaminacyjne czyli specjalnie dla Was najświeŜsze 
przedsesyjne przecieki! 

 
  

Geografia miast 
Wykorzystując teorię ośrodków centralnych W. Christallera, teorię biegunów wzrostu, inne znane Ci teorie, mapę 
przebiegu autostrad w Polsce,  kodeks cywilny, kodeks drogowy, ustawę o ochronie praw zwierząt, ustawę Prawo 

zamówień publicznych, fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Wesela S. Wyspiańskiego oraz hymn pań-
stwowy udowodnij, Ŝe stolica Polski powinna wrócić do Krakowa. Uwaga: proszę nie przekroczyć 2 str. A4. 
 

Geomorfologia 
Na przykładzie rozwoju rzeźby grzbietu Krzemienia w Bieszczadach oraz nachylenia północnych stoków trzech 
najbardziej na wschód wysuniętych stoŜków wygasłych wulkanów w Masywie Centralnym wyjaśnić wpływ poja-
wienia się w sprzedaŜy nowych kolorów kredek na rozwój kartowania geomorfologicznego w szkole krakowskiej. 
 

Geografia regionalna świata - część społeczno-ekonomiczna 
W jakiej walucie naleŜy kupić kilogram baraniny na bazarze „Osz” w Biszkeku, aby nie stracić ubezpieczenia 
zdrowotnego w razie zatrucia po jej spoŜyciu, gdyby zatrucie ujawniło się po przekroczeniu granicy mongolsko-
chińskiej na podstawie wizy turystycznej z prawem dwukrotnego wjazdu. I w jakim języku rozmawiać z man-
dŜurskim lekarzem pochodzenia hinduskiego, gdyby był taki akurat na dyŜurze. 
 

Geografia regionalna świata – część fizyczna 
Podaj nazwy trzech najdłuŜszych rzek wyspy Yamdena w archipelagu Tanimbar oraz wyspy Tatahau (Wyspy 
Hermickie). Porównaj ich reŜim rzeczny uwzględniając budowę geologiczną koryt w sylurze i dewonie. 
 

Gleboznawstwo i geografia gleb 
Jakie gleby występują na madach lessowych pustyni Gobi i jaki wpływ na miąŜszość ich poziomu próchniczego 
mają koprolity dinozaurów wczesnojurajskich występujące na granicy poziomu At i Ees. 
 

Geografia polityczna 
Barwy jakiego państwa uzyskamy po nałoŜeniu flagi belgijskiej na słowacką, następnie nałoŜeniu po skosie flagi 
Nepalu oraz Arabii Saudyjskiej, dwukrotnym obrocie flag zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz nałoŜeniu 
flagi Stanów Zjednoczonych ze zmniejszoną o połowę ilością gwiazdek? Podpowiedź: nazwę stolicy tegoŜ kraju 
uzyskamy po odpowiednim uszeregowaniu trzeciej litery z nazwy stolicy Indonezji, drugiej litery drugiego członu 
nazwy stolicy Meksyku, szóstej litery nazwy stolicy Pakistanu oraz kilku liter z nazwy stolicy Sudanu. 
 

Dydaktyka geografii 
Zaproponuj 3 sposoby wytłumaczenia nowohuckiemu 9-latkowi z zespołem ADHD, skłonnościami samobójczy-
mi i wczesnymi objawami ospy, czym jest mapa. 
 
Podstawy glacjologii 
Jaki typ lodowca wytworzy się u wylotu zamraŜalnika lodówki typu MIŃSK rocznik 1976, gdy temperatura za-
mraŜalnika ustawiona jest na „cholod”, uszczelka w drzwiach lodówki jest w połowie urwana, a średnia tempera-
tura w kuchni wynosi 19°C. 
 

Redakcja „Globusika” Ŝyczy udanej sesji! 
Opracowanie: Agata Warchalska 
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Globalne procesy społeczno-gospodarcze 

• Holenderskie tulipany kwitną w Indonezji, następnie są transportowane samolotem do Holandii, tam 

dostają metkę „made in Holand” i są rozprowadzane po Europie. 
• Wykładowca: Jak się nazywa główna siedziba Microsoft? Wyleciało mi z głowy… 

Student: Redmond 
Wykładowca: Tak… Kurczę, ja tam byłem nawet! 

• Co to jest imperializm radziecki? To jest wtrącanie się Związku Radzieckiego w wewnętrzne sprawy 

USA na całym świecie. 
 

Procesy fizycznogeograficzne i monitoring środowiska 

• Trąba powietrzna rozbiła się na brzegu Dunajca i się chyba udławiła, bo dalej juŜ nie szła. 

• [o zjawiskach ekstremalnych] Dawniej, jak nie było takich zjawisk, to nie było, co pokazywać stu-

dentom na temat funkcjonowania środowiska, a teraz, po 97 roku, przykładów do woli. 

• Przychodząc na wykład naleŜy wyłączyć komórkę. Kiedyś (10 lat temu) był taki schemat: „fura, skó-

ra i komóra” i ludzie specjalnie nie wyłączali komórek, Ŝeby pokazać, Ŝe mają. Koniecznie teŜ naleŜy 

wyłączyć komórkę jadąc samochodem – taki delikwent słucha, jak go Ŝona ochrzania i powoduje wy-

padek. 

• Student wie coś o wszystkim. Profesor kończący karierę wie wszystko o bardzo małym fragmencie 

Ziemi, czyli wie wszystko o niczym. 

• Jestem za tym, Ŝeby Sorkapland stał się wyspą, co niektórych doprowadza do furii, szczególnie głę-

bokich ekologów. 
 

Paleogeografia holocenu 

• W rejonie Bukowna znajdują się olbrzymie piaskownie. Zachodzą tam intensywne procesy deflacyj-

ne. W ciągu 16 lat na krawędzi wyrobiska powstał typowy barchan. Prowadzono tam badania na-

ukowe, ale piasek wybrano i wywieziono. Badania się skończyły. Autor był niepocieszony… 

 
Seminarium magisterskie 
 
• Proszę Państwa, zatem sukces jest na razie połowiczny: mamy działający rzutnik, nie mamy refe-

rentów. 

• To są zbyt wyszukane pytania jak na ankietę, która ma iść w lud. 

•  … ale pani chodzi o czasochłonność opracowania pytań czy o zmęczenie respondentów? 

 
Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji 
 
• Port lotniczy Szczecin-Goleniów nie dość, Ŝe nie jest w Szczecinie, to jeszcze nie jest w Goleniowie 

• [o ogródkach działkowych w sąsiedztwie portów lotniczych] Proszę Państwa. Jeśli ogródki są 

w miejscu, gdzie rozgrzewają się maszyny i włączają silniki, to ja bym proszę Państwa stamtąd 

nowalijek nie pochłaniał. Widać po mnie, Ŝe z jedzeniem problemów nie mam, ale tu akurat bym 

się ograniczył. 

• To się nazywa amorficzna zabudowa, a tak naprawdę, to po prostu ludzie nie myślą. 

• Kiedyś, gdy nie było radarów, leciało się w nocy „na światła miasta”. Dziś się od tego powoli od-

chodzi. Dziś, jak się coś przed nami świeci, to znaczy, Ŝe jest juŜ źle.  

Zbiór i wybór: Ewelina Mocior, Agata Warchalska 



Prof. dr. hab. inŜ. arch.  
Danuta Ptaszycka-Jackowska 

IGiGP UJ, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

 Północ, południe wschód czy zachód? Dlaczego?  
Wschód. Urodziłam się o wschodzie słońca, mam naturę skowronka, wschody słońca są niezwykle urokliwe, co 
zanotowałam na serii zdjęć Wawelu z okna mojego pokoju 
 
 Geografia jest królową nauk poniewaŜ …  
… łączy w sobie, jak Ŝadna inna nauka, wiele pasjonujących wątków, bada i pokazuje wzajemne ich związki, 
ułatwia poznanie i zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. 
 
 Moje miejsce na ziemi:  
Tam, gdzie jestem. 
 
 Chciałabym zmienić w sobie:  
Pozbyć się paru kompleksów 
 
 Chciałabym zmienić w otaczającym świecie:  
Wyeliminować złość, zawiść, głupotę, cwaniactwo oraz bezmyślne niszczenie otoczenia 
 
 Największe moje osiągnięcie:  
Uzyskanie tytułu profesora 
 
 A jestem niepocieszona z powodu … 
Zbyt szybkiego upływu czasu 
   
 Z czasów studenckich najlepiej pamiętam:  
Praktyki studenckie i pasjonujący okres przygotowywania pracy magisterskiej 
 
 Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle:  
Wyjazd do Belgii w 1976 r. 
 
 W geografii zawsze najmniej lubiłam:  
Geologię 
 
 Najbardziej zaś pociągało mnie w niej:  
Wielostronność spojrzenia, badania, wnioskowania 
 
 Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa):  
Architektura krajobrazu 
 
 Moje zainteresowania badawcze:  
Gospodarka przestrzenna w powiązaniu z ochroną przyrody i turystyką 
 
 Standardowe pytanie: W wolnych chwilach ...  
Mało ich, muzyka w tle 
 
 U studentów cenię ... 
Ich szacunek dla własnej ich pracy, ich uśmiech i ludzką serdeczność. 
 
 Na pewno obleję studenta który ... 
Bezmyślnie próbuje mnie przekonać o swoim przygotowaniu, które w rzeczywistości zawiera same luki i błędy 
  
 Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć  
Bardzo wiele ich i w Polsce i na świecie – za duŜo (!) 
 
 Potomnym bym przekazała (mądrość Ŝyciowa) : 
Postępować uczciwie, z szacunkiem dla innych i z uśmiechem. 


