
 

 

Globusik 

dla pierwszoroczniaków i nie 

tylko... 

Wszyscy mają Globusika. 

Mam i ja! 
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Drodzy Czytelnicy, 
 
Witajcie po wakacjach (aczkolwiek z małym 
poślizgiem) starzy globusikowi wyjadacze. 
Witajcie i Wy, świeŜo upieczeni studenci 
I roku. Wprawdzie geografami czujecie się  
juŜ niemal miesiąc, to publikujemy  specjal-
nie dla Was oryginalny przewodnik po kur-
sach Boso przez studia, z którym zweryfi-
kujecie swoje dotychczasowe wraŜenia. 
Przeczytajcie teŜ koniecznie w głównej 
mierze do was skierowane Słowo od Pre-
zesa (jak zwykle pełne kołowej propagan-
dy;). Jeśli nie jesteście jeszcze w EGEA, 
z artykułu Masaja dowiecie się, dlaczego 
warto tam wstąpić (bez obaw — to nie jest 
sekta:). Publikujemy teŜ oczywiście relację 
z tegorocznego adapciaka. 
Oprócz tego cofniemy się pamięcią do ze-
szłego roku akademickiego, kiedy to Globu-
sik obchodził swoje 20-ste urodziny. Jako 
Ŝe Marginesów… jeszcze nie udało nam 
się nazbierać, w tym numerze ich nie znaj-
dziecie, ale za to czeka na Was porcja geo-
rebusów i krzyŜówka. Na ostatniej stronie, 
w naszej stałej rubryce, tym razem trochę 
młodsze pokolenie — dr Grzegorz Micek. 
 

Redakcja 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Ewelina Mocior (ewelina_mocior@o2.pl) 
Mariusz Hajdo (mariusz.hajdo@gmail.com) 
Krzysztof Lepczyński (krzysztof.lepczynski@gmail.com) 
Łukasz Musielok (oracze@wp.pl) 

 
 

Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  
     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  
     30-387 Kraków 



Globusik październik 2009 3 

→info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→  

 

To juŜ było… 

 

Adapciak 2009. W dniach 21-24 września 2009 w chatce „Lasek” w Beskidzie śywieckim odbył się 
obóz adaptacyjny dla I roku tradycyjnie organizowany przez Koło Geografów. Relacji szukaj w nu-
merze. 
 

To nas czeka… 

 

Słowacja Centralna. Planowany  na ostatni weekend wyjazd terenowy KGUJ na obszar Słowacji 
Centralnej niestety nie odbył się. Zaplanowana trasa wiodła przez m.in. Słowacki Raj, Cerova Vrcho-
wina. Wszystkiemu winna pogoda. Mamy nadzieję, Ŝe następnym razem aura będzie nam sprzyjać. 
Wyjazd odbędzie się wiosną. 

 

Złota Sowa. W listopadzie rozpoczną się zmagania uczestników konkursu na najlepsze grupowe ba-
dania w dziedzinie geografii. Więcej szczegółów (m.in. regulamin i uczestnicy) na stronie Koła Geo-
grafów. Zapraszamy do śledzenia nowości pojawiających się na temat konkursu na KGUJ Info oraz 
tradycyjnie na drzwiach Koła. 
 
Otrzęsiny. Aby stać się prawdziwym studentem, kaŜdy musi to przejść. Kto nie był, później Ŝałował 
i nigdy juŜ nie czuł się w pełni studentem. No… chyba Ŝe przyjechał za rok ;) Apelujemy więc do 
wszystkich świeŜo upieczonych geografów do śledzenia informacji na temat otrzęsin i niezwłocznego 
zarezerwowania sobie czasu na to wydarzenie (to juŜ w listopadzie). Globusik  z radością opublikuje 
wasze relacje! 
 
Kanapa. PoniŜej prezentujemy informację skopiowaną wprost z zarządowego KGUJ Info.  
Hm… CzyŜby kampania wyborcza przed Walnym juŜ się rozpoczęła? 
 
Kanapa w kole :))) 

Kanapy jeszcze nie ma, więc zachęcam was do szukania :). Ale juŜ wkrótce z zarzą-

dem podniesiemy poziom Ŝycia przeciętnego Nowaka w kole :) 

 

Nieprawda Ŝe: 

... Koło przenosi się na parter do byłej siedziby sekretariatu. 

...zajęcia z geografii zwierząt odbywają się na terenie budowy Instytutu Zoolo-
gii. 

...sesja się juŜ skończyła. 

...ubiegłoroczni magistranci zdąŜą obronić się przed zimą. 

...jest kolejka do sekretariatu — przecieŜ wszyscy chodzą tam pieszo. 

...jest cukier w Kole, chociaŜ bywa słodko... 

[Redakcja] 
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Słowo od Prezesa 

 

Czyli co w Kole piszczy...Czyli co w Kole piszczy...Czyli co w Kole piszczy...Czyli co w Kole piszczy...    
 
 
Witam wszystkich! 
 
 Nowy rok akademicki przyniósł, jak co roku, nowy narybek geograficzny. Część tegoŜ narybka 
mogła zasmakować geograficznego spojrzenia na świat na obozie adaptacyjnym we wrześniu. O ile 
wiemy wszyscy z nich wrócili cało i nawet część przylgnęła do Koła na dłuŜej - co znaczy, Ŝe geo-
marketing kołowy działa! Reszta adeptów i zaprawionych w bojach Kołowiczów będzie się mogła prze-
konać, czym jest Koło juŜ wkrótce - podczas zbliŜających się wydarzeń (a nie mamy w zwyczaju się 
nudzić). Na Nowej Hucie będziemy badać wyobraŜenia przestrzenne uczniów szkół – o szczegóły py-
tajcie w Kole. W listopadzie Otrzęsiny pierwszego roku, początki organizacji kongresu EGEA, Konkurs 
na najlepsze kołowe ciasto – (nagrodą główną będzie pewnie złoty fartuch :)) i Andrzejki. Grono wta-
jemniczonych będzie mogło odebrać tytuł mistrza w kołowej grze komputerowej Liero. Zwykle w listo-
padzie jest teŜ walne zebranie koła i przekazanie władzy „nowym”, ale jak to wielokrotnie zapowiadali-
śmy „nie oddamy stołka” (chyba, Ŝe na święta…). Koło wciąŜ poszukuje na darczyńcy kanapy łączącej 
w sobie elegancję i nowoczesność kampusu. W międzyczasie natomiast ruszą spotkania kołowe. 

Jako zarząd wciąŜ prowadzimy politykę „Koło dla kołowiczów”, czyli wspieramy lokalną 
przedsiębiorczość w postaci róŜnego rodzaju wydarzeń, które WY chcielibyście zorganizować. Ponadto 
przekupujemy tłumy bezkonkurencyjną i legendarną juŜ herbatą kołową w prawdziwej porcelanie 
(która w dodatku raz na jakiś czas – jak nikt jej po sobie nie umyje - oŜywa). Słowem zapraszamy do 
naszej siedziby! 

 
Łukasz „Kej” Kowalski 

Prezes KGUJ 
 
 

Kilka rad zarządu: 
Jak się odnaleźć w Kole? 
• zapisz się na listę mailingową, Ŝeby otrzymywać od nas informacje o sprawach bieŜących, 
• czytaj plakaty i ogłoszenia na drzwiach Koła, 
• jak czegoś nie wiesz, dopytuj się ludzi przesiadujących w Kole, a jak nikt z Was nie znajdzie jedno-

znacznej odpowiedzi na pytania, które was nurtują, to jest to być moŜe dobry temat na badania? :) 
 

1.Krasnystaw; 2.Ryki; 3.Lublin; 4.Piła; 5.Mińsk Maz.; 6.Jelenia Góra; 7.Przysucha; 8.Września; 9.Ostrołęka; 10. Jawor; 11.Mogilno; 12.Szczecinek; 13-
.Myślibórz. 14.Końskie; 15. Węgrów; 16. Nisko; 17. Oborniki; 18.Kalisz; 19.Nowa Sól; 20.Koło. 21.Myszków; 22.Wolsztyn; 23.Kościan; 24.Łask; 25-
.Świecie; 26. Police; 27. Dąbrowa Górnicza; 28. śywiec; 29. Gdynia; 30. Ostrów Maz. 
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Dziesięć powodów dla których warto wstąpić do EGEA. 
(European Geography Association for Students and Young Geographers) 

 
 Zapewniam, Ŝe jest znacznie więcej powodów, dla których warto przyłączyć się do EGEA. Gdyby się 

dłuŜej zastanowić, znalazłoby się ich setki (ale – niestety – nie ma tyle miejsca w Globusiku ;) Wymienię więc 

tylko te, które wydają mi się najwaŜniejsze. 

 

1  
Nie tylko studiami student Ŝyje – kaŜdy to powtarza, jak mantrę. I właśnie EGEA to najlepszy sposób by 

od gadania przejść do czynów. 

2  
Geograf podróŜnik – EGEA pomoŜe ci poznać świat i zrealizować marzenie o podróŜach organizując licz-

ne wyjazdy w najdalsze zakątki Europy i nie tylko! 

3  
EGEA to ludzie – Ŝadna organizacja, a w szczególności studencka, nie mogłaby istnieć bez samych zainte-

resowanych, czyli w tym wypadku  studentów – geografów (lecz nie tylko), dzięki EGEA moŜecie poznać 

wiele interesujących osób za granicy, moŜna wymieć się poglądami, doświadczeniami – moŜe okaŜe się, Ŝe myślą 

oni tak jak Ty!? 

4  
Przyjaciele w Europie – pewnie macie wielu znajomych ze szkół, z podwórka, w niedalekiej przyszłości 

nawiąŜecie znajomości na studiach. A moŜe chcielibyście mieć równieŜ przyjaciół w innych krajach?  Nic 

prostszego – wstąpcie do EGEA! 

5  
Integracja – skoro juŜ o przyjaciołach mowa, nie sposób wspomnieć o integracji. O tym jak bardzo wielo-

wymiarowe jest to słowo moŜe się przekonać tylko ten, kto tego doświadczy. 

6  
Wymiana poglądów – spotkania w międzynarodowym gronie to najlepsza okazja do wymiany poglądów 

i przemyśleń. Przekonasz się, jak Twoi zagraniczni koledzy postrzegają nas i nasz kraj. Jest to czasem bar-

dziej wartościowe niŜ przeczytanie dziesiątek stron w ksiąŜkach. 

7  Język – jeśli wydaje się wam, Ŝe to nie dla was bo nie znacie zbyt dobrze języka, to nic bardziej mylnego. 

To jest właśnie idealny sposób by język poznawać i szlifować. 

8  
Przyjemne z poŜytecznym, czyli nauka – juŜ nie tylko język, ale równieŜ szeroko pojęta nauka, oprócz 

wspomnianych dyskusji z zagranicznymi kolegami i koleŜankami, moŜemy równieŜ uczestniczyć w licz-

nych kongresach i seminariach prowadzonych przez zagranicznych naukowców.  Czysta dawka wiedzy i praktyki. 

9  
Kongresy, wymiany, seminaria – MoŜna powiedzieć, Ŝe wszystkie wcześniejsze punkty mieszczą się wła-

śnie w tym jednym. W wielkim skrócie jest to podstawa działalności, tym się zajmuje i dzięki temu funk-

cjonuje EGEA. 

10 
 Europa – i tak na koniec w ramach drobnego podsumowania. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, a do 

tego Ŝyjemy w dobie powszechnej europeizacji i integracji. Dobrze jest więc poznać nasz kontynent, na-

rodowości, kultury i zwyczaje panujące w innych krajach. Na pewno taka praktyka przyda się nam w Ŝyciu osobi-

stym, a moŜe i w zawodowym. 

 

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat EGEA i przyłączyć do nas zapraszam na stronę: http://www.egea.eu/
entity/Krakow. Szczególnie zapraszamy nowe pokolenie geografów naszej Uczelni i tych, którzy jeszcze nie od-
kryli uroków EGEA.  
 
Czekamy! 

 
Michał „Masaj” Jakiel 

Członek Zarządu ds. EGEA 
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ADAPCIAK 2009ADAPCIAK 2009ADAPCIAK 2009ADAPCIAK 2009    
 

 
 Przelanie na papier wraŜeń po obozie adaptacyjnym nie jest rzeczą prostą dla nas – pierwszorocz-
nych. Ale spróbujemy… 

Zaczęło się od pięknego popołudnia 21 września, kiedy grupa kilkunastu adeptów geografii po-
stanowiła zakosztować integry, zorganizowanej przez ich starszych kolegów z Koła Geografów im. Lu-
domira Sawickiego (juŜ wiem, kim on był:). Bardzo sympatyczna ekipa z prezesem Kejem na czele za-

brała nas w malowniczy zakątek Beskidu śywieckiego, a dokładnie 
rzecz umiejscawiając do studenckiej Chatki Lasek. Młodzi geografowie 
okazali się jednak nie do końca świadomi wyzwania (tej „malutkiej” 
górki), jakie przed nimi się ukazało po dwugodzinnej podróŜy pocią-
giem. Okazaliśmy się materiałem zupełnie bez kondycji, któremu z 
ogromnym trudem przyszło wspinanie się do chatki. Z bagaŜami nie-
jednokrotnie większymi od nas samych, czy teŜ posiadających własne 
cztery kółka, męczyliśmy się długo, ale w końcu doszliśmy do celu. 

Po przekroczeniu progu Lasku co poniektórzy czuli się najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. 
Wtedy jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka kolejnego dnia... Opisanie chatki to raczej daremny wysiłek – 
trzeba być, zobaczyć i przede wszystkim doświadczyć chatkowego klimatu, Ŝeby zrozumieć to wejście 
do kuchni o wysokości 1,4 m (siniaki były potem wyjątkowo symetryczne) i ten cudowny zakaz Ŝucia 
gumy pod karą wydupiena na gnojnik. Lasek nastrój swój zawdzięcza niecodziennemu właścicielowi, 
Lesiowi (wraz z jego niecodziennymi zakazami, nakazami, pomysłami i wyraŜeniami), który w pocie 
czoła wytrwale pracuje nad standardem chatki i wygodą tamŜe wypoczywających. 
 Choć integracja i zapoznawanie się rozpoczęły się juŜ na Dworcu Głównym w Krakowie, pełnię 
mogły dopiero osiągnąć, a jakŜe, przy wieczornym, ogniskowym klimacie. Choć gitara 
i akompaniatorka nie stroili ze śpiewnikiem oraz śpiewającymi, udało się wzbudzić ogólną wesołość. 
Pierwszoroczni mieli okazję w bardzo swobodnej atmosferze (szczególnie dla prowadzących) dowie-
dzieć się, co w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej piszczy. PrzybliŜono nam działalność 
oficjalną i mniej oficjalną Koła Geografów i zachęcono do wstąpienia, czego nie omieszkaliśmy uczynić 
zaraz po powrocie (nie wierzycie? – sprawdźcie w 1.03). Poznaliśmy, a w zasadzie posmakowaliśmy 
podstawowego wyposaŜenia geografa, co tylko polepszyło nasze 
hm... relacje i zachęciło do dyskusji, zadawania pytań i śpiewa-
nia. Plan integry nie przewidywał jednak wyłącznie siedzenia „na 
Lasku”. Drugiego dnia naleŜało więc wyruszyć w wygodnych 
butach i z małym (uff...) plecaczkiem, Ŝeby pospacerować po 
okolicy. Zaplanowano dla nas trasę wiodącą na Mędralową 

(Wielki Jałowiec), co i tak było dla nas 
sporym wysiłkiem (trzeba coś z tym fan-
tem zrobić!). Na szczęście kadra dowód-
cza w osobie Reni litowała się nad nami, 
pozwalając częściej odpoczywać czy wędrować krótszą i łagodniejszą trasą. A 
my męczyliśmy i tak przede wszystkim nasze języki w rozmowach z nowo po-
znanymi kolegami i koleŜankami. Energetyzujący postój przed beskidzkimi De-
likatesami, zapasy na drogę i wróciliśmy nielubianym podejściem do chatki. A 
tam kolejka pod prysznic, po gorącą wodę na herbatę, ale co tam – szybka rege-
neracja i kolejny wieczór przy ognisku w jeszcze lepszych nastrojach :) 
 Trzeciego dnia te nasze nastroje nie były w najlepsze (ciekawe dlaczego...) 
– przynajmniej rano. Dlatego teŜ tylko niewielka grupa zmobilizowała się do 
kolejnej wyprawy – na najwyŜszy szczyt Pasma Jałowieckiego – Jałowiec. A na 
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Jałowcu niespodzianka – krótki teścik z tego co, jak, gdzie 
i kiedy, czyli zupełny miszmasz na wiedzę lub kreatyw-
ność. A w nagrodę „kołowe” koszulki:) Ale i Ci, którzy 
nie poszli z kadrą A, produkowali się wielce – pozbierali 
grzyby i jagody – wyszła (podobno) pyszna i jadalna grzy-
bowa oraz kompot. Dla wędrujących nic nie zostało! Zno-
wu ogniskiem zakończył się kolejny dzień obozu adapta-
cyjnego, który, trzeba przyznać, adoptował w sposób ab-
solutnie skuteczny. Myślę, Ŝe poza obolałymi mięśniami, 
nikt nie Ŝałował wyjazdu. ZaleŜało nam na tym, aby dru-
giego października znajome twarze studentów z roku 
i widok Keja z Masajem w garniakach i pod krawatem udomowił atmosferę. Lasek spoił w mniejszym 
lub większym stopniu studentów geografii z dosłownie całej Polski i to było naprawdę fajne doświad-

czenie znaleźć się tam pośród nich. Wnioskuję 
więc, Ŝe „kfiatki” z tego wyjazdu będziemy długo 
wspominać;) 
 

Kala 
[Karolina Mostowik] 

Chatk
a ... 

… i chatkowy 
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Prezes KGUJ, Łukasz Kowalski, otwiera 
obchody 50-lecia reaktywacji Koła Geogra-

fów i 20-lecia powstania Globusika. 

To były czasy… Uczestnicy spotkania za-
słuchani we wspomnienia byłych Kołowi-

czów, okraszone pokazami slajdów. 

Wystawa dotycząca historii Koła Geo-
grafów i Globusika cieszyła się duŜym 

zainteresowaniem... 

...bo czyŜ nie przyjemnie rozpoznać sie-
bie i swoich kolegów na zdjęciach 

sprzed lat? 

→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→ 

 

WSPOMNI EN IA  O  WSPOMNI EN IACH . . .WSPOMNI EN IA  O  WSPOMNI EN IACH . . .WSPOMNI EN IA  O  WSPOMNI EN IACH . . .WSPOMNI EN IA  O  WSPOMNI EN IACH . . .     
    

Ob ch o dy  50Ob ch o dy  50Ob ch o dy  50Ob ch o dy  50 ---- l e c i a  r e ak t ywa c j i  KGU J  i  2 0l e c i a  r e ak t ywa c j i  KGU J  i  2 0l e c i a  r e ak t ywa c j i  KGU J  i  2 0l e c i a  r e ak t ywa c j i  KGU J  i  2 0 ---- l e c i a  G l o bu s i ka  w  o b i e k t yw i e  l e c i a  G l o bu s i ka  w  o b i e k t yw i e  l e c i a  G l o bu s i ka  w  o b i e k t yw i e  l e c i a  G l o bu s i ka  w  o b i e k t yw i e  
r e dak c j ir e dak c j ir e dak c j ir e dak c j i     

2 3  ma ja  200923  ma ja  200923  ma ja  200923  ma ja  2009  
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Poczęstunek skromny, ale jaki! Domowy 
barszczyk ugotowany specjalnie na tę 
okazję przez mamę prezesa Koła. 

A do tego podany z przepięknym uśmie-
chem przez Kołowiczki. 

WaŜna chwila. Ojciec Ludwik Ka-
szowski i prezes Łukasz Kowalski 

w pełnej gotowości by rozpocząć dzie-
lenie jubileuszowych tortów. 

Obchody były okazją do wspomnień 
w gronie przyjaciół ze studiów i wy-
konania pamiątkowych, międzypoko-

leniowych fotografii. 

Zdjęcia i komentarze: EM 

→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→fotoreportaŜ→ 
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P r z e w o d n i k  d l a  s t u d e n t ó w  r o c z n i k a  p i e r w s z e g o  

Boso przez studia 

PodróŜe kształcą i prawdziwy geograf dobrze o tym wie. A co, gdyby to kształcenie podróŜowało? Zaimple-

mentujmy zatem naszej imaginacji podwójny dyfuzor i wyobraźmy sobie, Ŝe wchodząc do sali wykładowej 

przenosimy się do dalszego lub bliŜszego kraju. 
 
Przed lekturą skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Podmiot odpowiedzialny nie czuje się odpowiedzialny za skutki percep-

cji. 

 
Geoinformatyka Rosja 
Największy kraj świata, którego penetracja obfituje w róŜnorakie przygody. Wielu uwaŜa, Ŝe zamieszkanie tam jest 
wielce perspektywiczne, udaje się to jednak niewielu. WciąŜ dokonują się tu cywilizacyjne zmiany i łatwo moŜna 
napotkać złogi poprzedniego systemu, czego nie zmienią nawet Ŝyczliwi mieszkańcy. 
 
Geografia regionalna świata Chiny 
Kraj wielki i ludny tak bardzo, Ŝe mało kto go dogłębnie poznał. Choć tubylcy są przyjaźnie nastawieni i mają 
świetne poczucie humoru, wielu turystów przy wyjeździe miewa problemy na granicy. 
 
Geografia człowieka RPA 
Kraj ciekawy, choć po przejściach. Wymaga ostroŜności – niebezpieczne moŜe okazać się penetrowanie nieznanych 
dzielnic w miastach, jak i brak znajomości podstawowych prawideł rządzących tym krajem. Wielu turystów jedzie 
tam bez przygotowania, co kończy się tragiczną niespodzianką. Potentat w produkcji pączków. 
 
Ekonomia Francja 
Wszyscy chodzą w beretach i prochowcach, notorycznie się spóźniając. Rekompensuje to specyficzna atmosfera 
kreowana przez mieszkańców, która wielu naprawdę się podoba. 
 
Graficzna prezentacja informacji geograficznej Czad 
Tygodniami wędrujesz przez pustynię, mając za całą motywację świadomość, Ŝe u kresu czeka Jezioro Czad. Nie-
liczni śmiałkowie docierają na miejsce by przekonać się, Ŝe zbiornik niemal wysechł. 
 
Geologia Wielka Brytania 
Mieszkańcy mówią piękną, cyzelowaną angielszczyzną. Choć nie nurzasz się we flegmie, spokój bije zewsząd. 
I nikomu nie powinno to wadzić. 
 
Okolice Krakowa Kuba 
Turystyczny kraj-marzenie z masą atrakcji. Gdyby tylko nie dyktatura egzaminu… 
 
Gospodarka przestrzenna Niemcy 
Konkretny kraj konkretnych ludzi. PoraŜająca punktualność i zdolność przekazywania monstrualnych ilości sforma-
lizowanej informacji w kilka chwil. Szczęśliwie podróŜ kończy się w przyjaznej turyście Bawarii. 
 
Statystyka DR Konga 
Legendarny kraj, którego ogromu jeszcze nikt nie posiadł. Śmiałkowie chcący go odwiedzić, juŜ na granicy muszą 
sprostać bojówkom uzbrojonym w całki i mówiącym niezrozumiałym językiem. Ponura legenda rządzącego ze sto-
licy dyktatora jest jednak wyolbrzymiana przez wszystkich, którzy nie zdołali skorzystać z powszechnej anarchii i 
nielicznych tłumaczy. 
 
Socjologia Kanada 
Wielu ludzi zachwyca się tym krajem. Kiedy jednak kilkanaście godzin jedzie się przez ośnieŜoną tundrę, oczaro-
wanie mija. Lepiej poczytać przewodnik. Kanadyjczycy mają teŜ problemy z matematyką. 
 
Pracownia Stany Zjednoczone 
Potęga USA polega na tym, Ŝe musisz je regularnie odwiedzać. Pytanie tylko, czy trafisz na konserwatywne, zacho-
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wawcze i wzdychające jeszcze za niewolnictwem południe, czy bardziej liberalną północ kraju? Oby to drugie. Tak 
czy siak, amerykańska kultura to w gruncie rzeczy powielanie dobrze znanych, europejskich wzorców i nie ma do 
zaoferowania nic ciekawego. 
 
Geografia fizyczna Tajlandia 
Kraj cieszący się wielkim powodzeniem turystów. Jednak mało kto zjawia się tu, by podziwiać khmerskie zabytki. 
Dobra zabawa gwarantowana, choć warto pamiętać o zabezpieczeniu. 
 
Meteorologia Australia 
Gigantyczna pustynia z pochowanymi tu i ówdzie diamentami. KaŜdy chciałby mieć diamenty bez gmerania w pia-
chu, ale graniczy to z cudem. Ów wysiłek trzeba przecierpieć dla tych kilku chwil, które pozwolą z zupełnie innej 
perspektywy patrzeć na ten kraj. 
 
Gleboznawstwo Nepal 
Tylko tamtejsi mnisi posiedli sekretne tajniki taksonomii gleb. I choć przewodnicy prowadzący turystów do klasz-
toru zdają się być niezwykle towarzyscy, u celu kaŜdy najmniejszy błąd moŜe skończyć się tragicznie. 

[KL] 
 
 
A na deser krzyŜówka. 
Sprawdź, czy wiesz, 
czym się zajmują 
Twoi prowadzący. 
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Dla niestrudzonych — porcja georebusów (miasta Polski; przykład: Tylko Opole→Ino Wrocław). 
Odpowiedzi szukaj w numerze. 
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1. Sadownictwo w karpackim rejonie sadowniczym. 

2. Ekstremalne zdarzenia pogodowe. 

3. Piętrowość fizycznogeograficzna. 

4. Chemizm wód w TPN. 

5. Inwestycje zagraniczne. 

6. Geografia hipermarketów w Polsce. 

7. Zmiany zagospodarowania w polskich i ukraińskich Kar-
patach Fliszowych 
8. Gleby południowej części Maroka 

9. Funkcjonowanie Sorkopplandu. 

10. Geomorfologia eoliczna. 

11. Geografia zbrojeń. 
12. Geografia pielgrzymek. 

→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok→→→→I rok 

1. Czerwone jezioro→ 
2. Beki→ 
3. Albo szczupak→ 
4. Jadła→ 
5. Moskwa wielkopolska→ 
6. Sarnia dolina→ 
7. Zbyt mokra→ 
8. Października→ 
9. Tępe pole→ 
10. Klon→ 

21.Szczurów→ 
22. W Elbląg→ 
23. Szkielet→ 
24. Litości→ 
25. Ziemio→ 
26. Za policzki→ 
27. Buczyna hutnicza→ 
28. Trzoda→ 
29. F cukinia→ 
30. Wyspa podlaska→ 

11. Cmentarno→ 
12. Gdańszczyk→ 
13. Dumanie piorunów→ 
14. Krowie→ 
15. Madziarów→ 
16. Wysoko→ 
17. Nawozy→ 
18. Ryszard polityk→ 
19. Stary pieprz→ 
20. Kwadrat→ 



 

Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
Północ, gdyŜ lubię chłody, ale i południe, bo nie gardzę dobrym jedzeniem śródziemnomorskim. 
Zachód z racji zainteresowań zawodowych i częstszych kontaktów, ale teŜ wschód, bo zawsze pociągał mnie Orient 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
Bez niej daleko nie zajdziesz 
 

Moje miejsce na Ziemi: 
Kotlina Kłodzka (Dolina Dzikiej Orlicy, Masyw ŚnieŜnika) 
 

Chciałbym zmienić w sobie: 
Mam słabość do marnowania czasu... 
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Potrzeba nam trochę więcej uśmiechu :) i wewnętrznej radości 
 

Największe moje osiągnięcie: 
Moje kochane dzieci 
 

A jestem niepocieszony z powodu... 
Tego, Ŝe nie znam na tyle dobrze historii, jakbym tego chciał  
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Powagę większości wykładowców – to mi imponowało...  
Ale teŜ rozwaŜania na ćwiczeniach z kartografii o tym, jak się kupuje bułki... 
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Nocne slajdowiska.  
Planowanie dalekich wypraw w pomieszczeniach Koła. Czasem na niewielkiej powierzchni w duŜym gronie dyskutowało 
się o tym, gdzie pojedziemy, a potem czas weryfikował nasze marzenia 

 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
W szkole średniej naturalnie nie lubiłem... geografii ekonomicznej i zagadnień związanych z astronomią (na studiach juŜ 
mi to przeszło... :) 

   
Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Ścisły związek geografii z tym, co nas otacza i czym codziennie Ŝyjemy  
 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
Teraz wybrałbym historię sztuki. Jak kończyłem szkołę średnią, to myślałem o ekonomii lub teologii 
 
Moje zainteresowania badawcze: 
Myśl, wiedza i przedsiębiorstwo. A konkretniej ostatnio zajmowałem się znaczeniem centrów usług w rozwoju lokalnym 
 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
Podobnie jak moja córka słucham dobrej opery lub operetki (najchętniej Carmen, Ptasznika z Tyrolu, Zemsty Nietoperza) 
Oglądam film (najchętniej przygodowy lub historyczny) 
 
U studentów cenię... 
Szczerość i uczciwość  
 
Na pewno obleję studenta który...  
Nic nie umie. Nie lubię teŜ studentów, którzy się spóźniają na zajęcia :( 
 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
DuuuŜo ich zostało, ale na pewno: Ziemia Święta, niewielka bezludna wyspa na Oceanie Indyjskim i naturalnie La Scala 
(w środku) 

 

Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
Kto mało z siebie daje, ten na wieczność niewiele otrzyma 

Dr Grzegorz Micek 

Zakład Rozwoju Regionalnego 


