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      Drodzy Czytelnicy! 
 
W tym przedświątecznym okresie oddajemy Wam 
do ręki nowy numer Globusika. Jak zawsze publi-
kujemy relacje z ostatnich najwaŜniejszych wyda-
rzeń Koła: Walnego Zebrania KGUJ  oraz konfe-
rencji: „Walka o Złotą Sowę” (łącznie z abstrakta-
mi referatów, Ŝeby było bardziej naukowo ;) Pre-
zentujemy równieŜ „ostatnie słowo” byłego Preze-
sa (na autoprezentację obecnego musimy jesz-
cze trochę poczekać…) Zachęcamy teŜ do cof-
nięcia się wspomnieniami do okresu wakacyjne-
go, czytając dziennik z wyprawy na Czarnohorę, 
autorstwa byłej redaktorki Globusika, Agaty War-
chalskiej. W naszej stałej rubryce „Wszyscy ich 
znamy…” tym razem gościmy przedstawicielkę 
Zakładu Klimatologii — panią doktor Anitę Bokwę. 
 
Korzystając z okazji Redakcja Globusika składa 
wszystkim Czytelnikom, Kołowiczom i Pracowni-
kom IGiGP UJ najserdeczniejsze Ŝyczenia świą-
teczne i noworoczne: duŜo ciepła w sercu i śnie-
gu za oknem, duŜo zdrowia i radości oraz więcej 
czasu w Nowym Roku! 

 
 
     Wasza Redakcja 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Ewelina Mocior (ewelina_mocior@o2.pl) 
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 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI IINFORMACJI  

To juŜ było… 

WALNE. 3 grudnia odbyło się Walne Zebranie członków Koła Geografów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze Koła: 
Mariusz Hajdo – prezes, 
Michał Jakiel – wiceprezes, 
Ania Grzywa – sekretarz/archiwista, 
Basia Peek – kołowy skarbnik, 
Maciek Czerski – bibliotekarz, 
Iwona Polinceusz i Renata Wójcik - pełniące funkcję naszych gospodyń. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 
mgr Judytę Lasek – doktorantkę w Zakładzie Hydrologii, 
mgr Agnieszkę Gajdę - doktorantkę w Zakładzie GISKiT, 
Anitę Bernatek – niedługo magister.  
Więcej informacji na temat Walnego i nowego Zarządu znajdziecie na kolejnych stronach nu-
meru. 
 
ZłOTA SOWA. 20 listopada odbyła się Konferencja Naukowa „Walka o Złotą Sowę”, czyli 
konkurs na najlepsze badania naukowe z zakresu geografii, organizowany przez nasze Koło. 
Konkurs był skierowany do studentów geografii z całej Polski, którzy prowadzili badania gru-
powe. ZwycięŜyła druŜyna z Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do przeczytania naszej re-
lacji z konferencji i oczywiście abstraktów prezentowanych referatów. 
 
NAJLEPSZE CIASTO. 2 grudnia Koło zorganizowało „Konkurs na najlepsze kołowe cia-
cho”. Wzięło w nim udział siedem Kołowiczek i dwóch Kołowiczów ze swoimi wypiekami. 
Oceniane były: wygląd, zapach i smak przygotowanych słodkości. Autorką najlepszego ciasta 
(blok czekoladowy) okazała się Ania Grzywa. Serdecznie gratulujemy! 
 

To nas czeka… 

WIGILIA. Jak co roku odbędzie się wigilijne spotkanie kołowe — środa, 16 grudnia 
o 19.00. Zapraszamy wszystkich Kołowiczów i sympatyków Koła do przybycia, aby podzielić 
się tradycyjnym kołowym chlebem, złoŜyć sobie Ŝyczenia i wspólnie kolędować. 
 
OTWARTA DYSKUSJA.  IGiGP UJ w nowym roku zamierza ruszyć z cyklem paneli dyskusyj-
nych na temat przestrzeni miejskiej miasta Krakowa. KGUJ otrzymało propozycję uczestnic-
twa w tym przedsięwzięciu. Dyskusja odbywałaby się co miesiąc, najprawdopodobniej 
w pierwszy bądź ostatni czwartek miesiąca w godzinach wieczornych. Spotkania zaczynałyby 
się trzema lub czterema krótkimi wykładami, mającymi na celu zarys tematu po nich omawia-
nego. Więcej informacji u Prezesa.  
 
SYLWESTER. W imieniu Zarządu zapraszamy na kołowy sylwester do Łazów. Wzorem z lat 
ubiegłych Koło dokonuje rezerwacji instytutowej stacji naukowej, gdzie na przełomie roku za-
mierza wywołać miejską wyspę ciepła na obszarze wiejskim. Szczegółów oczekujcie 
na drzwiach Koła oraz na stronie EGEA. 
 
SZCZYT ONZ.  Zapraszamy do udziału w drugiej juŜ symulacji Szczytu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (16 stycznia 2010). Temat szczytu pozostaje jednak nadal tajemnicą. 
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 Nowa składka, nowy zarząd i – po walce 
do ostatniego autobusu – nowy prezes w osobie 
Mariusza Hajdo. Walne zebranie koła odbyło 
się 3 grudnia. Nie obyło się jednak bez kontro-
wersji.  
 I to jeszcze przed samym zebraniem. 
Okazało się, Ŝe jego termin kolidował z przeło-
Ŝonym wykładem prof. Domańskiego z pierw-
szym rokiem. Pierwszoroczniacy to obecnie 
niemal połowa kołowiczów i bez nich walne – 
w myśl statutu – nie powinno się odbyć. Dlate-
go zebranie – choć z poślizgiem – rozpoczęło 
się bez pierwszoroczniaków, którzy dotarli do-
piero w jego trakcie. Tymczasem statut stano-
wi, iŜ na walnym zebraniu musi być obecna 
ponad połowa członków koła. Tę kwestię jesz-
cze na początku zebrania podniósł Łukasz Jan-
kowski, były prezes. Prowadzący zebranie mgr 
Michał Plaza stwierdził jednak, Ŝe zapis ten 
odnosi się jedynie do głosowań i obrady moŜna 
rozpocząć. 
 Absolutorium dla ustępującego zarządu 
okazało się formalnością, a odchodzącego pre-
zesa, Łukasza Kowalskiego, poŜegnano grom-
kimi brawami. Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała działalność byłych władz, chwa-
ląc działalność koła zarówno na polu nauko-
wym jak i rozrywkowym. Judyta Lasek, prze-
wodnicząca komisji wskazała jednak na kuleją-
cą działalność biblioteki i ujemny bilans finan-
sowy koła. – Jest dobrze, mogło być gorzej, ale 
i mogło być jeszcze lepiej – podsumował ka-
dencję ustępującego zarządu dr Mirosław śela-
zny, opiekun koła. 
 Wyjątkowo konstruktywną okazała się 
dyskusja nad stanem koła. RozwaŜano przesu-
nięcie kołowych funduszy na lokatę, roztrząsa-
no kwestię lokacji kanapy w kołowej siedzibie. 
Dr śelazny podsunął ideę przygotowania albu-
mu zdjęć udostępnionych przez byłych człon-
ków koła. Jednogłośnie przyjęto takŜe uchwałę 
w sprawie zobligowania nowego zarządu do 
dbania o kołowe komputery. Czy będzie ona 
realizowana tak, jak poprzednia - w kwestii kro-
niki - przekonamy się wkrótce. 
 Burzliwa dyskusja toczyła się w kwestii 
podwyŜszenia składek. Mimo zapewnień 
Agnieszki Rajwy, dotychczasowej skarbnik, Ŝe 
‘na kawę i herbatę wystarcza’, trzy czwarte 
obecnych opowiedziało się za podniesieniem 

składki do 15 zł. Schadenfreude osób odcho-
dzących z koła była aŜ nadto widoczna. 
 Temperatura podniosła się wraz z wy-
borami prezesa. JuŜ od dłuŜszego czasu na 
ustach wszystkich były nazwiska Mariusza 
Hajdo i Michała Jakiela (aka Masaja). Na 
prezesowski stołek ostrzył sobie zęby Łukasz 
Grochowski, który prowadził intensywną 
kampanię wyborczą, jednak okazało się, Ŝe… 
nie opłacił składki i nie moŜe startować. Do 
ubiegania się o prezesurę długo nakłaniano 
takŜe Basię Peek, która pozostała jednak nie-
ugięta mówiąc, Ŝe ‘moŜe za rok’. 
W szranki stanęli więc Mariusz Hajdo i Mi-
chał Jakiel. Pierwszy przedstawił swój pro-

Walne express 

Kołowicze wybierają nowy Zarząd 
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gram korzystając z uprzednio przygotowanego 
wystąpienia. Masaj poszedł na Ŝywioł obsypu-
jąc wyborców bon motami: - Obiecuję, Ŝe ze 
mną przyszłość koła nie będzie tak mglista, jak 
dzisiejszy dzień – Ŝartował ku uciesze gawie-
dzi. Mariusz zapewniał, Ŝe nie zgoli brody, gdy 
zostanie prezesem. 
 W pierwszym głosowaniu obaj kandydaci 
otrzymali 28 głosów. Stwierdzono takŜe jeden 
głos oddany na nieopieczętowanej karcie. – Nie 
moŜemy sobie pozwolić na takie niespodzian-
ki, bo to świadczy o nas – komentował wyraź-
nie zniesmaczony sytuacją dr śelazny. W dru-
gim głosowaniu o jeden głos więcej (28 wobec 
27) otrzymał Mariusz Hajdo, jednak nie była to 
wymagana statutowo większość. W trzecim 
podejściu Mariusz uzyskał juŜ 29 głosów i zo-
stał wybrany nowym prezesem. 
 W kaŜdym kolejnym głosowaniu brało 
udział coraz mniej osób, co stwarzało niebez-
pieczeństwo utracenia kworum. Im bliŜej ostat-
niego autobusu, tym na sali robiło się bardziej 
nerwowo. Dr śelazny zaczął czynić aluzje do 
konklawe i wspominał o niegdysiejszym zamy-
kaniu kołowiczów pod kluczem do czasu za-
kończenia zebrania. Chcąc najwyraźniej rato-
wać sytuację, Michał Plaza przedstawił wnio-
sek zawieszenia nieobecnych na sali członków 
koła, który – jak stwierdzono – został przyjęty 
przez aklamację. Dzięki temu posunięciu pro-
wadzący nie musieli juŜ martwić się o kworum. 
Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. 
 Kandydaci do zarządu mieli 15 s. na 
przedstawienie swych kandydatur. Najlepiej 
zrobili to Michał Jakiel (wiceprzewodniczący), 
Basia Peek (skarbnik), Maciej Czerski 
(bibliotekarz, przedstawiciel pierwszego roku), 
Renata Wójcik i Iwona Polinceusz. 
 Wybory komisji rewizyjnej były przepro-
wadzane w obliczu odjeŜdŜającego autobusu. 
Obecni apelowali do Marty Gawlik, by nie 
zgłaszała swej kandydatury, co pozwoliłoby 
zrezygnować ze Ŝmudnego liczenia głosów i 
przyspieszyć zakończenie zebrania. W rezulta-
cie do komisji zgłoszono Judytę Lasek, Anię 
Bernatek i Agnieszkę Gajdę. W ostatniej chwili 
przywrócono (przez aklamację) jeszcze wcze-
śniej zawieszonych kołowiczów. Zebranie za-
kończyło się błyskawiczną ewakuacją na kilka 
minut przed ostatnim autobusem. 
 

 Zgryźliwy komentarz 

 Kiedy po drugim głosowaniu w wybo-
rach na prezesa pojawił się pomysł dokoop-
towania trzeciego kandydata, by przełamać 
impas, Sawicki przewrócił się w grobie. A 
gdy kilkanaście minut później zasugerowa-
no „to moŜe aklamacja?”, autoekshumował 
się i zaczął do nas iść. Całe szczęście, Ŝe 
Cmentarz Rakowicki jest tak daleko, bo pa-
tron zrobiłby nam niezłą grandę. 
 „Ja demokratycznie, półdemokratycz-
nie, a nawet niedemokratycznie buduję de-
mokrację” - powiedział swego czasu Lech 
Wałęsa. Czerpiemy z niego pełnymi garścia-
mi, tylko nie z tej strony, co trzeba. Podczas 
walnego statut został rozciągnięty do granic 
moŜliwości, tak, Ŝe gumka w jego majtkach 
nadaje się juŜ tylko do wymiany. Chyba, Ŝe 
chcemy, by epatował swą cnotą, jeśli – pa-
miętając, co z nim wyczyniano – jeszcze ją 
ma. 
 MoŜemy przemóc prawną impotencję 
i sprawić nowe slipy statutowi, jednak cnoty 
juŜ mu nie oddamy. Zresztą do wyborczych 
szopek statut wcale nie jest nam potrzebny. 
Słowo wytrych: falandyzacja. 
 
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lepczyński 

Kandydaci na Prezesa KGUJ przedstawiają swój 
program wyborczy 
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Ostatnie słowo Prezesa 

 
Cześć, 

 Tak jeszcze raz to: fajnie było rok temu. Podczas rządów mojego zarządu wpadki (tu: polityczne, 

zwyczajowe) zdarzały się równie często, co wzloty (tu: imprezy) – słowem było wesoło. Rok ten moŜna 

porównać do czasów opisywanych w mitologiach, jak z chaosu zawsze dzięki bogini Spontaniczności z 

mroku wyłaniał się Porządek. Tak szukając porównania do Ŝycia codziennego, byliśmy jak kucharze 

gotujący zupę, nigdy nie wiedzieliśmy, co wyjdzie (chociaŜ zawsze wcześniej wydawało się, Ŝe jednak 

wiemy :), a zawsze, przy dodatku odrobiny paniki, determinacji i zimnej krwi, 

udawało się nadzwyczaj dobrze! Dlatego jeszcze raz dziękuję  tym wszystkim, którym powinienem! 

 Z takich słów na przyszłość, to chyba zawsze warto grzebać w historii. Pod koniec moich rządów, 

wzorując się na IPN’ie, otworzyliśmy archiwa :). Tam jest tyle świetnych pomysłów (128 lat pomy-

słów!) na spędzanie wolnego studenckiego czasu! Czasem ludzie się głowią „co by tu…”, a wystarczy 

poczytać, poprzeglądać archiwum, zrobić parę wywiadów z  kołowiczami-wyjadaczami i zobaczyć jak 

to było w „paleolicie”. To przecieŜ z tych zakurzonych średniowiecznych woluminów wynaleźliśmy 

festiwal piosenki czy kiermasz ksiąŜek. Są tam nawet zdjęcia wywoływane na papierze*! Czemu by 

więc nie wrócić do korzeni? Pytajcie „starszych” jak to tam kiedyś i w ogóle. Wasze kołowe „PodróŜe z 

Herodotem” moŜecie zacząć, pytając śyły „czemu ktoś przybił na ścianie w kole tą kurtkę zimową?!”. 

Powiedzmy sobie teŜ szczerze, Ŝe gdyby nie dbałość o tradycję, to nie byłoby Dętek! Przechodząc nato-

miast do archiwalnych przestrzeni Poza-Koła, właśnie dla dętkowych wyjadaczy- czy wiecie, Ŝe w chat-

ce Lasek jest księga z rysunkami setek pozycji do dętkowych zjazdów? Tak więc najpierw bądźcie cie-

kawi jak Einstein**, a potem jak Cyceron, który pisał: „nie znać historii, to być zawsze dzieckiem”. 

Wiem, Ŝe akurat jestem na etapie „ostatnia wigilia”, „ostatnie dętki”, „ostatni wyjazd EGEA” :), ale teŜ 

będziecie na takim etapie – wtedy mnie lepiej zrozumiecie. Tak więc gorąco zachęcam wszystkich do 

grzebania! Grzebcie w historii i zapisujcie ją, Ŝeby po nas coś zostało. 

 Ale tak wracając do KGUJ, „lepszego jutra” itd. To nie ma co wróŜyć czy wieszczyć. Jest jak jest 

a zawsze moŜe być lepiej :). Róbcie więc tak, Ŝeby było do przodu. 

Trzymam kciuki! 

 
Prezes KGUJ*** 
Łukasz Kowalski 
 
 
 
 
 
* kiedyś, przed rewolucją cyfrową, zdjęcia robiło się na tzw. kliszach i je wywoływało. Więcej informacji znajdziesz na stro-
nie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Klisza 
** Einstein pisał: „Nie mam Ŝadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość.” 
*** tu w myśl zasady: „moŜe funkcja minęła, ale tytuł zostaje” ;) 
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 – A gdzie sowa? Kej! Gdzie jest 
sowa!? – teatralnym szeptem pytał śyła 
na chwilę przed wręczeniem statuetki 
Złotej Sowy, nagrody w konkursie na 
najlepsze geograficzne badania nauko-
we. Statuetka się znalazła i powędrowała 
do druŜyny Uniwersytetu Łódzkiego. 
  – Przedsięwzięcia naukowe są 
waŜnym elementem działalności koła i 
staramy się je wspierać. Ten konkurs jest 
tego przykładem – tłumaczy ideę zawo-
dów Łukasz Kowalski, były juŜ prezes 
Koła. – Większość tego rodzaju konkur-
sów to zawody indywidualne i uczestni-
cy startowali ze swoimi magisterkami. 
Dlatego my postawiliśmy na badania 
grupowe, co wymagało choć minimum wysiłku 
włoŜonego specjalnie w ten konkurs. WaŜna była 
teŜ umiejętność przedstawienia wyników swoich 
badań. Stąd specjalna nagroda publiczności. 
 Konferencja naukowa, na której ogłoszono 
wyniki konkursu, odbyła się 20 listopada. - Gro-
no nie jest duŜe, ale to świadczy o jego elitarno-
ści – mówił podczas jej otwarcia prof. Bolesław 
Domański, dyrektor IGiGP. – Koła naukowe 
z natury rzeczy są elitą zainteresowanych kwe-
stiami rozwijania własnych zainteresowań poza 
tym, co na studiach i tak trzeba zrobić. Oczywi-

ście w ramach kół moŜna robić badania indywi-
dualne, jednak koła stwarzają nieprawdopodobną 
moŜliwość tego, co indywidualni badacze nie 
mogą zrobić, gdyŜ wiele badań wymaga bardzo 
duŜego nakładu pracy. To jest bardzo cenna ini-
cjatywa i mam nadzieję, Ŝe będzie rozwijana – 
mówił prof. Domański, który wygłosił równieŜ 
wykład inauguracyjny. Sesję referatową prowa-
dzili mgr Judyta Lasek oraz mgr Łukasz Stach-
nik. Pod koniec konferencji odbyła się sesja po-
sterowa. 
 Nadesłane prace jeszcze przed konferencją 

oceniło jury: przewodniczący dr 
Miłosz Jodłowski, mgr Dominik 
Płoskonka i nieobecny dr Piotr 
Trzepacz.–Nie mieliśmy wątpli-
wości co do wyboru czterech naj-
lepszych prac, bowiem są to pra-
ce niewątpliwie naukowe. Pozo-
stałe trzy miały pewne błędy, któ-
re nie pozwoliły ich traktować 
jako klasyczne prace naukowe – 
mówił dr Jodłowski. – Poziom 
jest zróŜnicowany, jednak spo-
dziewałem się, Ŝe średnio będzie 
wyŜszy – dodał przewodniczący 
jury, który stwierdził teŜ, Ŝe for-
muła konkursu wymaga doprecy-
zowania: – Kryteria w zgłaszaniu 
referatów powinny być jaśniejsze. 

Prof. dr hab. Bolesław Domański otwiera konferencję 

Słuchacze referatów 

 

Złota Sowa: walka zakończona 
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Mam wraŜenie, Ŝe nie wszyscy uczestni-
cy do końca zrozumieli, o co w tym cho-
dzi i stąd gorsze artykuły. Tak naprawdę 
nie wiadomo było, czy stawiamy na ory-
ginalność pracy, na poprawność zastoso-
wanych metod czy na oczytanie w litera-
turze. 
 Pierwsza nagroda powędrowała do 
Pauliny Domińczak, Jacka Forysiaka i 
Daniela Okupnego z UŁ. Badali oni 
przestrzenną zmienność właściwości fi-
zykochemicznych osadów biogenicz-
nych na torfowisku Kopanicha. – Praca 
ma dobre uzasadnienia i bogatą literatu-
rę, co nie jest częste nawet w normal-
nych artykułach, pisanych przez 
„dorosłych” autorów, więc tym bardziej 
taką pracę naleŜy docenić – podkreślało 
w uzasadnieniu jury, kładąc nacisk na duŜą wie-
dzę autorów i profesjonalne podejście do tematu. 
 Drugą nagrodę otrzymała praca zespołu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, który badał struk-
turę i funkcjonowanie węzła bielańskiego. Trze-
cia nagroda i – jak zapewniali organizatorzy – 

prestiŜowa nagroda publiczności przypa-
dły jednej z dwóch ekip naszych kołowi-
czów, którzy pod przewodnictwem byłego 
prezesa badali faworyzację klubową 
mieszkańców nowohuckich osiedli. Wy-
róŜnienie takŜe trafiło w ręce krakowian. 
Otrzymała je grupa tatrzańska, która bada-
ła zróŜnicowanie chemizmu wód pod-
ziemnych w zlewni Wielkich Korycisk. 
 W konkursie udział wzięło siedem 
zespołów z całego kraju, do Krakowa nie 
dotarła tylko ekipa ze Szczecina. – Siedem 
prac to bardzo mało – przyznał w rozmo-
wie z Globusikiem dr Miłosz Jodłowski. – 
Koło powinno rozreklamować tę imprezę, 
waŜne jest teŜ, Ŝeby impreza uzyskała od-
powiednią rangę – dodał mgr Dominik 
Płoskonka. Łukasz Kowalski przyznaje, Ŝe 
reklama mogła być lepsza, jednak jest za-
dowolony z liczby zgłoszonych prac. – 
Promocja odbywała się w czterech miej-
scach: Globusiku, na Dętkach, podczas 
Zjazdu Kół Naukowych i przez Internet. 
Wysłaliśmy maile do kół stowarzyszonych 
z poznaniakami. Na Zjeździe Kół Nauko-
wych w Gdańsku start w konkursie zade-
klarowało pięć kół, z czego dziś pojawiło 
się jedno. Na to nic nie poradzimy. 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lepczyński Jury (w niepełnym składzie): dr Miłosz Jodłowski (przewodniczący) 
i mgr Dominik Płoskonka 

Sesja posterowa 
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Daniel Okupny, UŁ 
Dlaczego postanowiliście badać torfowiska? 

W określeniu dziedziny, którą mamy się zająć 
zdecydował głównie wybór specjalizacji magi-
sterskiej. Z racji tego, Ŝe ten torfowy temat się 
rozwija, więc komuś moŜe się to w przyszłości 
przydać. 
Badania terenowe nie zawsze naleŜą do przy-

jemnych… 

Mokro, brudno, zimno… Byliśmy utytłani w bło-
cie, choć to jest na swój sposób przyjemne. 
Zmarnowaliśmy dwa tygodnie wakacji, ale warto 
było. 
Dzięki czemu wygraliście? 

Nastawialiśmy się na bardzo wąskie, konkretne 
badania, na nieznane, wymagające wyjaśnienia 
zagadnienia, opierając się na literaturze. Proste 
wskaźniki, myślenie o przestrzeni, a tym prze-
cieŜ zajmuje się geografia. MoŜe to był klucz do 
sukcesu. 
Mówisz, jak by to było takie łatwe i oczywiste. 

Nie, sama interpretacja nie była łatwa, poniewaŜ 
ta zmienność nie była taka, jakiej oczekiwaliśmy. 
I to była niespodzianka. Były tu więc niezbędne 
szerokie studia paleogeograficzne, musieliśmy 

skorzystać z literatury, głównie zagranicznej, bo 
w Polsce takie badania nie są zbyt popularne. 
 
Agnieszka Czerwonka, UMCS 
Skąd zainteresowanie wschodem? 

Geografia polityczna to mój konik, interesuję się 
tym od dłuŜszego czasu, śledzę sytuację i dlatego 
doszliśmy do wniosku, Ŝe moŜemy się tym zająć. 
To jest interesujący temat, teraz nawet nieźle się 
sprzedaje, bo sporo się dzieje za wschodnią gra-
nicą, ale to nie jest tak, Ŝe się to zaczęło przy 
okazji wojny z Gruzją. 
Jakoś szczególnie przygotowywaliście się do 

Złotej Sowy? 

Musieliśmy zrobić sobie pewne przygotowanie 
teoretyczne, poczytać trochę o historii, bo samą 
historią nigdy się nie zajmowałam, a trzeba mieć 
podstawy, Ŝeby róŜne wnioski wyciągać. Ale to 
był początek. Później jak juŜ siadłam, to się napi-
sało. To jednak siedzi w głowie. 
 
Agata Blacharska, UG 
Skąd pomysł na te badania? 

Wszystko zaczęło się od postaci naszego kolegi 
Janka Kruszewskiego, którego pasją jest kolej-

Laureaci Złotej Sowy: Paulina Domańczak i Daniel Okupny  
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nictwo. Jadąc pociągiem moŜna duŜo wywnio-
skować na temat kraju, po którym się podróŜuje i 
doszliśmy do wniosku, Ŝe w ten sposób moŜna 
przeprowadzić badania. 
Ile czasu spędziliście w pociągach? 

Łącznie trwało to ok. 10 dni. Właściwie cały 
czas podróŜowaliśmy pociągami osobowymi, 
tylko do Albanii trzeba było podjechać autobusa-
mi, bo oni nie mają połączeń międzynarodo-
wych. Z Podgoricy kursują tylko składy towaro-
we. 
Jakieś ciekawe sytuacje na trasie? Słyszałem juŜ 

o rakiji z konduktorem… 

Kiedyś jechaliśmy i mieliśmy bilet do jakiejś sta-
cji, choć chcieliśmy jechać dalej. W pociągu nie 
mogliśmy dokupić biletu, wiec musieliśmy wy-
siąść i kupić go na dworcu. A obsługa pociągu 
mówi: nie ma sprawy, idźcie kupić bilet, my po-
czekamy. W Polsce to by było niemoŜliwe. 
 
Sławomir Czerwiński, UWr 
Dlaczego zajęliście się węzłem bielańskim? 

Temat zrodził się z przypadku. Nasz opiekun na-
ukowy zapytał o projekty, które robimy. Zapytał, 
dlaczego nie zrobimy projektu związanego 
z Wrocławiem. To spowodowało, Ŝe siadłem 
pewnego wieczoru i po prostu wymyśliłem taki 
problem. A Ŝe pojawiło się dofinansowanie… 
Jaki był cel tych badań? 

W pobliŜu większych polskich miast istnieją wę-
zły, które skupiają róŜnego rodzaju działalności. 

Nigdy przedtem nie przeprowadzano badań pole-
gających na analizie ich struktury i funkcjonowa-
nia. 
UŜywaliście ciekawych metod zbierania danych. 

Tak, korzystaliśmy z danych transakcji banko-
matowych, lokalizując miejsca zamieszkania 
osób je dokonujących na podstawie kodów pocz-
towych. 
 
Mateusz Kramarczyk, Grupa Tatrzańska, UJ 
Wydaje się, Ŝe to dość niszowe badania. Czemu 

one mają słuŜyć? 

Nisza moŜe dlatego, Ŝe pojawia się wiele trud-
nych pojęć. Badaliśmy dwie zlewnie, w których 
jest mały wpływ ludzi i wyniki w nich pozyskane 
moŜna uŜywać do porównań, jakie procesy za-
chodzą w zlewniach przekształcanych przez lu-
dzi, a jakie w tych nienaruszonych. Dotąd nie 
było badań zajmujących się szczegółowym kar-
towaniem biochemicznym wód. W sumie jeste-
śmy więc pionierami. 
W jaki sposób przebiegały badania? 

To były rutynowe działania, pomiary próbek pH, 
temperatura i inne. W ten sposób obchodziliśmy 
zlewnię kilka razy. Badaliśmy ją w róŜnych po-
rach roku, prócz zimy, kiedy był tam czwarty 
stopień zagroŜenia lawinowego. Potem laborato-
rium i analiza danych.  
 
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lepczyński 

Biogeniczni 
(I miejsce) 

UŁ 
Przestrzenna zmienność właściwości fizykoche-
micznych osadów biogenicznych na torfowisku 

"Kopanicha"  

Paulina Domińczak, Jacek Fory-
siak, Daniel Okupny  

Team WWW 
(II miejsce) 

UWr 
Struktura przestrzenna i funkcjonowanie wrocław-

skiego węzła bielańskiego 

Sławomir Czerwiński, Agniesz-
ka Kurowska, Katarzyna Nabor-

czyk 

Za kim jesteś? 
(III miejsce) 

UJ 
Mapy wyobraŜeniowe faworyzacji klubowej osiedli 

nowohuckich 
Łukasz Kowalski, Mariusz Haj-

do, Karolina Falkowicz 

Grupa Tatrzańska 
(wyróŜnienie) 

UJ 
ZróŜnicowanie chemizmu wód podziemnych w 

zlewni Wielkich Korycisk 

Mariusz Hajdo, Mateusz Kra-
marczyk, Paweł Kotas, Agniesz-

ka Rajwa, Łukasz Wielgos 

Chanat Wschodni UMCS 
Współczesna polityka Rosji wobec pozostałych 

państw byłego ZSRR a teoria imperializmu rosyj-
skiego 

Agnieszka Czerwonka, Piotr 
Drop 

Balkan back on 
track 

UG 
ZróŜnicowanie stanu transportu kolejowego w kra-
jach byłej  Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 

Jugosławii oraz w Albanii 

Jan Kruszewski, Sebastian Dob-
raczyński, Agata Blacharska, 

Anna Palińska, 
Aleksander Olszak 

Kroczek USz 
Wybrane obce gatunki drzew w woj. Zachodniopo-

morskim. Pochodzenie, rozmieszczenie, wiek 
Joanna Mysiak, Ksenia Mierz-

wiak, Aleksandra Jung 

Kto brał udział w konferencji? 



Globusik grudzień  2009 11 

 → złota sowa → złota sowa → złota sowa → złota sowa → złota sowa → złota sowa → złota sowa → złota sowa →  

Abstrakty referatów prezentowanych na konferencji „Walka o Złotą Sowę” 
 

ZróŜnicowanie chemizmu wód podziemnych w zlewni Wielkich Korycisk 
KGUJ: Hajdo Mariusz, Kotas Paweł, Kramarczyk Mateusz, Rajwa Agnieszka, Wielgos Łukasz  
Artykuł przedstawia wyniki kartowania hydrochemicznego źródeł w dolinie Wielkie Koryciska w Tatrach. W okresie 2007-
2009 dokonywano pomiaru wybranych cech fizykochemicznych tj. temperatury, pH, przewodności oraz składu chemicznego. 
W laboratorium oznaczono skład jonowy próbek wód kartowanych źródeł. Otrzymane wyniki posłuŜyły do usystematyzowa-
nia wiedzy na temat wód podziemnych badanej zlewni, która ze względu na nikły wpływ antropogeniczny moŜe być uznana 
za wzorcową dla tej części Tatr. 
 
Współczesna polityka Rosji wobec pozostałych państw byłego ZSRR a teoria imperializmu rosyjskiego 

Studenckie Koło Naukowe Geografów, UMCS: Czerwonka Agnieszka, Drop Piotr 
Praca porusza aspekt politycznych i gospodarczych działań władz rosyjskich mających na celu tworzenie oraz utrzymywanie 
strefy wpływów. Studium podejmuje tematykę relacji łączących Rosję z innymi graczami globalnej sceny politycznej, jak 
równieŜ próbę analizy działań władz rosyjskich mających na celu uzaleŜnienie i przejmowanie kontroli nad państwami naleŜą-
cymi do byłego bloku wschodniego, zwłaszcza destabilizacji istotnych gospodarczo regionów państw WNP i monopolizacji 
handlu surowcami energetycznymi. 
 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna wrocławskiego węzła bielańskiego 

Koło Naukowe Studentów Geografii, UWr: Czerwiński Sławomir, Kurowska Agnieszka, Naborczyk Katarzyna 
 
Celem opracowania jest ukazanie struktury funkcjonalno–przestrzennej Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości 
„Węzeł Bielański” na podstawie danych o faktycznie funkcjonujących podmiotach gospodarczych. Działalność prowadzona 
przez podmioty została przyporządkowana według „nowej” Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007. Analizie poddano 
takŜe zagadnienie obszaru handlowo–usługowego oddziaływania RSRP, którego identyfikacja została przeprowadzona w 
oparciu o wielkość dokonanych wypłat z jednego bankomatu zlokalizowanego w jednym z centrów handlowych. Ze względu 
na pełnione funkcje w obrębie „Węzła” wydzielono strefy: handlowo–usługową (o dominującej pozycji), produkcyjną, logi-
styczno–magazynową oraz hybrydową. Podział ten charakteryzuje się stabilnością i silnymi wzajemnymi relacjami. tym sa-
mym „Węzeł Bielański” w najbliŜszej perspektywie nie zmieni swojego profilu działalności. 
 
Przestrzenna zmienność właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych na torfowisku Kopanicha koło Skierniewic  
Uniwersytet Łódzki: Domińczak Paulina, Okupny Daniel, Forysiak Jacek 
Artykuł przedstawia ocenę przestrzennej zmienności podstawowych parametrów fizykochemicznych (zawartości materii or-
ganicznej i węglanu wapnia, odczynu i kondunktancji) na torfowisku Kopanicha z uwzględnieniem przyczyn naturalnych 
i antropogenicznych oraz przetestowanie metod badania w ilościowych i jakościowych rekonstrukcjach paleośrodowisk. Wy-
niki świadczą o poprawie warunków klimatycznych na badanym obszarze  wyraŜających się małą dynamiką procesów rzeźbo-
twórczych. Cechy torfu zalegającego w stropie złoŜa (zwiększona popielność, duŜy stopień rozłoŜenia) naleŜy wiązać ze 
wzmoŜeniem działalności człowieka.  
 
ZróŜnicowanie stanu transportu kolejowego w krajach byłej  Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii oraz 

w Albanii 

Studenckie Koło Naukowe Geografów, UG: Blacharska Agata, Kruszewski Jan 
Celem pracy jest porównanie zaostrzających się od czasu rozpadu Jugosławii róŜnic w warunkach Ŝycia, ogólnym wizerunku 
krajobrazu oraz stanu infrastruktury we wszystkich republikach post-jugosłowiańskich oraz w Albanii w oparciu o ocenę sta-
nu infrastruktury kolejowej i taboru, jako „wizytówki” danego kraju. Badane było utrzymanie oraz gęstość linii kolejowych, 
wizerunek i wyposaŜenie dworców, stan taboru, warunki podróŜowania, opłaty za usługi transportowe, atmosfera w pociągu 
i wielkość ruchu pociągów. 
 
Mapy wyobraŜeniowe faworyzacji klubowej osiedli nowohuckich  

KGUJ: Ciechowski Marek, Falkowicz Karolina, Hajdo Mariusz, Kowalewska Kamila, Kowalski Łukasz, Wójcik Re-
nata 
Celem projektu było porównanie faworyzacji klubowej osiedli nowohuckich z jej mapami wyobraŜeniowymi uczniów szkół 
nowohuckich. Badania faworyzacji polegały na zliczeniu a następnie określeniu udziału procentowego napisów „graffitti” na 
budynkach, faworyzujących i przeciwstawiających się krakowskim klubom piłkarskim (TS „Wisła”. KS „Cracovia” i KS 
„Hutnik Kraków”). Z badań wynika, Ŝe zdecydowanej większości obszaru Nowej Huty moŜna przypisać preferencje klubowe, 
istnieją osiedla o zdecydowanej preferencji. Faworyzacja klubowa rozkłada się w przestrzeni w sposób nieprzypadkowy 
(tereny wykazujące poparcie dla danej druŜyny mają tendencję do współwystępowania). 
 
Wybrane obce gatunki drzew w woj. zachodniopomorskim. Pochodzenie, rozmieszczenie, wiek 

Koło Naukowe Geografów „Kroczek”, USz: Jung Aleksandra, Mierzwiak Ksenia, Mysiak Joanna 
Celem pracy była szczegółowa charakterystyka obcych gatunków drzew w województwie zachodniopomorskim wraz z okre-
śleniem pochodzenia i przypuszczalnych powodów introdukcji gatunku, rozmieszczeniem na terenie województwa oraz wie-
kiem drzewostanów lub pojedynczych okazów. 

Przygotował: Łuksz Musielok 
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Siedem widoków na Czarnohorę 

Widok pierwszy: Kukul 
Pomysł był trochę taki, by pokazać nam Czarno-
horę powoli. A nawet, jeśli nie, i wyni-
kało to tylko stąd, Ŝe akurat następnego 
dnia po naszym przyjeździe Kukul był 
po prostu w planie – to tak to właśnie 
wyszło: najpierw zobaczyć z pewnej od-
ległości. Z samej Worochty nie widać 
bowiem połonin, co było nawet powo-
dem mojego i Agnieszki drobnego roz-
czarowania tuŜ po wyrzuceniu plecaków 
z marszrutki.  
Dzień wstał deszczowy, idziemy przez 
Oseredek i Kiczorę, w lesie duŜo błota i 
ścieŜka nie zawsze najłatwiejsza do zna-
lezienia ;-). Humory poprawiają nam 
maliny, kawa w termosie i przywiezione 
jeszcze z Polski domowe wypieki. Robi 
się juŜ późne popołudnie i mamy za sobą 
sporo błądzenia, ale decydujemy się 
skończyć trasę według planu i zdobyć Kukul. Po 
wyjściu z lasu moczy nas deszcz, na szczycie jed-
nak przestaje padać i widzimy to tak, jak nie po-
kazałaby tego słoneczna pogoda: główna grań 
Czarnohory, a oprócz tego jeszcze Świdowiec, 
Połonina Czarna, takŜe Sywula. Wszystko podno-
szące się z mgieł, z niskich poszarpanych chmur, 
z zielonej wilgoci. Majestatyczne, dobre, piękne. 
Uśmiech wraca na twarze. Niestety podczas zej-
ścia do Zawojeli znów zostajemy przemoczeni do 
imentu, potem natomiast czeka nas jeszcze kilka 
kilometrów marszu w kierunku Worochty (zanim 

uda się złapać stopa) - odtąd zdanie „jak zwykle 
przydały się czołówki” będzie powracało w moim 

dzienniku dość często. NiewaŜne. Pierwszego 
wraŜenia się nie zapomina. 
 
Widok drugi: Howerla 
Po Kukulu i Kostrzycy, po obserwowaniu, pod-
glądaniu Czarnohory – przeskok – Howerla. Od 
razu w samo centrum. I w tłum. NajwyŜszy szczyt 
Ukrainy jest dla wielu jej mieszkańców waŜnym 
symbolem lub waŜną atrakcją, zdobywany jest 
więc mniejszymi i większymi grupami, 
a w wakacyjne weekendy jednym wielkim ludz-
kim węŜem. Często widziany jest tu obrazek zna-

ny dobrze z Tatr: turyści nieko-
niecznie najlepiej przygotowani - 
choć i tak „mają lepiej” niŜ Polacy 
tłumnie zdobywający Giewont, 
gdyŜ ryzyko skręcenia nóg obu-
tych w japonki jest jednak trochę 
mniejsze (bardzo mało jest tu bo-
wiem partii skalistych).  
Howerla byłaby piękna o świcie - 
około południa w sobotę jest roz-
krzyczana i zaśmiecona, cięŜko 
zbliŜyć się do wieńczącego szczyt 
t r yz ub a  ( god ł o  Uk r a i n y) 
i patriotycznych ukraińskich tablic, 
poniewaŜ ciągle przeszkadza się 
komuś w zrobieniu zdjęcia. Mimo 

Przy pracy :) Kukul  

Howerla - zatłoczony symbol Ukrainy. A na zapamiętanie kaŜdy ma swój sposób:)  
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to – jesteśmy pierwszy raz na grani, widok morza 
gór wokół robi wraŜenie. Schodzimy przez polo-
dowcowy kocioł, tu jest z kolei pusto – i ta prze-
strzeń, którą chciałoby się objąć rozciągniętymi 
ramionami – i nie moŜna. 
Po zejściu z progu wzdłuŜ wodospadu Huk widzi-
my jeszcze taki obrazek: rozbite na polanie na-
mioty. Obok na solidnym drzewcu powiewa czer-
wono-czarna flaga. To barwy UPA. Właściciele 
namiotów gdzieś poszli, tylko jeden młody czło-
wiek śpi na karimacie w słońcu. Spodnie w woj-
skowe „ciapki” i wystające z nich róŜowe, prawie 
dziecinne pięty. Trudno nazwać uczucia plączące 
się w głowie.  
 
Widok trzeci: po grani, po 
grani… 
Główną grań Czarnohory 
przemierza się zazwyczaj 
„jednym cięgiem”. Przejście 
od Popa Iwana do przełęczy 
za Howerlą zajmuje dwa dni, 
potem w ciągu kolejnego dnia 
moŜna zdobyć nieco izolowa-
ny masyw Pietrosa. Charakter 
zadania, które mieliśmy do 
wykonania – skartowanie i 
opis szlaków wraz z czasami 
przejść – wymuszał rezygna-
cję z prostego wariantu, 
a zamiast tego pokonywanie 
w róŜnych kombinacjach dróg 

w e j ś c i o w y c h 
i zejściowych, i róŜnych 
odcinków grani. I tak na 
przykład w drugim tygo-
dniu wyjazdu wyruszyli-
śmy z Połoniny PoŜyŜew-
skiej do Jez. Niesamowite-
go, a następnie granią 
w kierunku dokładnie prze-
ciwnym, ku Pietrosowi, ku 
płajowi okrąŜającemu Sze-
szul. Potem, w tym samym 
tygodniu – przez PoŜyŜew-
ską, Zaroślak i Bystrec – 
przeszliśmy w okolice Po-
pa Iwana. Nocleg wypadł 
nam aŜ za nim na połoninie 
Gropa; następnego dnia 
przeszliśmy ten sam odci-

nek w przeciwnym kierunku, z ponownym zdoby-
ciem szczytów Pop Iwan i Munczel. Odcinek 
środkowy grzbietu - od Turkuła po Munczel - zo-
stał przemierzony dwukrotnie w ostatnim tygo-
dniu wyjazdu. Z wędrówek granią wspomnienia 
są lekkie, bo droga jest miękka, ścieŜka wśród 
traw (tylko wyjątkowo po kamieniach) chłodny 
wiatr na twarzy, widoki na Zakarpacie i Góry 
Marmaroskie albo na Kostrzycę i Kukul, Śwido-
wiec, Gorgany...  
 
Widok czwarty: w stacji i w staji 
Stacja „PoŜyŜewska”, a właściwie dwie stacje na 

Na grani... między Rebrami a Turkułem, w dole Jezioko Niesamowite 

Odpoczynek – i kaŜdy robi to co lubi:) Breskul i Howerla w tle  
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jednej połoninie: botaniczna i meteorologiczna. 
Botaniczna jest starsza, bardziej zaciszna, przytu-
lona do stoku, otoczona kwietnikami. Przed wej-
ściem pomalowane na Ŝółto ławki i jeszcze jedna 
ławka nieco dalej – z widokiem na Howerlę w ca-
łej okazałości. Stacja meteorologiczna jest trochę 
wyŜej - jasna, murowana, chłodna, wystawiona na 
wszelkie zjawiska pogodowe, rejestrowane przez 
urządzenia pomiarowe w ogródku połoŜonym tuŜ 
przy niej. Kiedy dotarliśmy na PoŜyŜewską, siąpił 
słaby deszcz, na którym staliśmy długą chwilę 
zmartwieni: w stacji botanicznej nie było dla nas 
miejsca, w stacji meteorologicznej – remont! W 
końcu jednak ta druga przyjęła nas; wszędzie za-
pach farby, kurz i bałagan, ale trzy prycze się zna-
lazły – więcej nic nie trzeba. No moŜe jeszcze tyl-
ko gaz, by ugotować gar gęstej kaszy z sosem, no 
i woda w kranie oczywiście – wystarczy, Ŝe bieŜą-
ca – nie musi być przecieŜ ciepła... Za oknem – 
mgły i niskie chmury przenikane przez przedwie-
czorne światło, które zaraz po obiedzie jedni po-
spieszyli fotografować, inni – opisywać. Gospoda-
rze stacji: starszy Wasyl i młody Wołodia, zajęci 
byli cały dzień remontem, co jednak nie przeszko-
dziło im usadzić nas wieczorem do gawędzenia, 
jedzenia – i picia… Nieopatrzne okazanie braku 
sprzeciwu wobec tych obrzędów miało potem 
skutek taki, Ŝe ilekroć pojawiłam się w zasięgu 
wzroku Wasyla, rozlegało się tubalne: Agatka-
aaa!... pięćdziesiąt gram, zachodź!  
W stacji botanicznej, u Jury Hołobina – gdzie go-

ściliśmy pod koniec pobytu 
w Czarnohorze – atmosfera 
jest bardziej domowa, choć 
z dystansem – ale serdecz-
nym dystansem. Mała 
kuchnia, firanki w oknach, 
drewniane ściany i pies pil-
nujący domu… 
Wśród ludzi, którzy nas go-
ścili, byli takŜe pasterze. Do 
staji na połoninie Gropa 
nocą wchodzi się jak do 
jaskini: duŜe ciemne po-
mieszczenie, jedyne światło 
zapewnia dogasający Ŝar 
paleniska i świeczka na sto-
le. Jednak Ŝar zostaje juŜ za 
chwilę rozdmuchany w ja-
sny płomień, który szybko 
podgrzewa wodę w kocioł-

ku i bigos na patelni, a nóŜ szybko kroi ciemny 
chleb i słoninę. Wyczerpani całodzienną trasą 
(uwieńczoną zachodem słońca na Popie Iwanie) 
pochłaniamy jedzenie z wielkim apetytem. Pło-
mienie kładą ciepłe światło na uśmiechniętych, 
dobrych twarzach dwojga staruszków z Babina 
(okolice Kosowa), którzy przemieszkali tu kolejne 
lato pilnując krów. Potem siedzimy przy palenisku 
aŜ Ŝar zupełnie wygaśnie i idziemy spać do małe-
go pomieszczenia, w którym kiedyś przechowy-
wano ser...  
W dzień do staji wchodzi się trochę jak do kapli-
cy: przez szpary w dachu wpada światło, srebrne 
od kurzu, a dym z ogniska kręci w nosie jak za-
pach kadzidła. Tylko kocioł zupy mlecznej posta-
wiony na stole przez gospodynię nie pasuje do 
tego opisu :). 
   
Widok piąty: Koszaryszcze 
Koszaryszcze to niewysoki grzbiet pomiędzy wci-
śniętymi w doliny wsiami Bystrec i Dzembronia, 
równoległy do grzbietu Kostrzycy – i do głównej 
grani Czarnohory. Jest trochę jak Gubałówka, ale 
w dobrym znaczeniu tego słowa, w znaczeniu wi-
doków, jakie się stąd rozciągają. Być moŜe stanie 
się kiedyś Gubałówką z grillem, oscypkiem i ciu-
pagami – na razie jest tu cisza, koszone łąki – 
„carynki”, krowy powoli przeŜuwające trawę. Kil-
ka skupisk domów; najwyŜej połoŜony jest przy-
siółek pod Stepańskim. W tym przysiółku, 
w sadzie, gdzie rano rosa na trawie jest gęsta jak 

Pomiar poranny na stacji meteorologicznej na Połoninie PoŜyŜewskiej czyli studentka na 
wakacjach:) 
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szron – dom pani Marii Iliuk, drewniany z czarnym 
dachem. Do tego domu i do trzech innych – sąsied-
nich – przyjeŜdŜali przez lata lwowscy malarze i 
graficy, m.in. Roman i Margit Sielscy, Hryhorij Ja-
kutowycz, Danił Dowboszyński. Malowali góry i 
łąki, sad Iliuków i dzieci na werandzie domu ich są-
siadów, góralskie wesela i Matkę Boską w hucul-
skich strojach. Jedno z dzieł Jakutowycza przedsta-
wiało domek stojący nieco dalej, na samym grzbie-
cie Koszaryszcza. Artysta sprzedał potem obraz i za 
uzyskane pieniądze kupił namalowany budynek, i 
przyjeŜdŜał tam latem. Dziś w tym miejscu stoi 
drewniany krzyŜ.  
W domu Iliuków jest jak w galerii, obrazy i grafiki 
wykonane róŜną techniką; duŜa część przedstawia 
członków ich rodziny. Wiele pamiątek, zabytkowy 
piec i ozdobne meble, ale takŜe lustro, zegar i rama 
z przedwojennego polskiego obserwatorium na Po-
pie Iwanie… Przepych muzeum, zaciszność 
i zapachy domu (zwłaszcza kuchenne – pierogów, 
barszczu…), i księŜyc widziany z okna, zachodzący 
za czarnohorską grań. 
 
Widok szósty: Polacy z Czarnohory albo co tu 
jest jeszcze do zrobienia 
W Czarnohorze spotykaliśmy wielu Polaków; naj-
częściej byli to turyści, których czasem przez po-
myłkę odruchowo pozdrawialiśmy najpierw po ukra-
ińsku, by zaraz potem z uśmiechem dodać „Dzień 
dobry”. Droga wie-
lu z nich prowadzi 
przez połoŜoną pod 
grzbietem Kosza-
ryszcza „Chatkę u 
Kuby”. Kuba Wę-
grzyn jest męŜczy-
zną w średnim wie-
ku ,  Polak i em. 
W Czarnohorze 
mieszka od 1999 
roku; dwie chatki 
przez niego prowa-
dzone klimatem 
przypominają nasze 
beskidzkie chatki 
studenckie. W swo-
im krótkim, wyda-
nym amatorsko 
przewodniku, Kuba 
pisze o tym, Ŝeby 
wędrując po Czar-

nohorze „nie wymachiwać polską flagą”, lecz na-
uczyć się mówić „Dzień dobry” i „Pochwalony” 
po ukraińsku, i tym zjednywać sobie ludzi. Kuba 
w „Chatce u Kuby” częstuje samogonem 
z szyszek kosodrzewiny i smalcem. Rozwiązują 
się języki, rozmawiamy o pamięci Ukraińców 
i Polaków; o tym, jak jedni odbierają drugich, o 
spotkaniach, o uczuciach i problemach, i tej histo-
rii tak trudnej. I nawet trochę się spieramy, bo 
kaŜdy przy stole ma trochę inne doświadczenia 
i zdanie o tym, co przeszkadza, a co nie - w poro-
zumieniu między ludźmi z obu stron granicy. 
W Bystrecu – tam, gdzie kiedyś stał dom Stanisła-
wa Vincenza (autora tetralogii „Na wysokiej poło-
ninie”) – będzie wkrótce realizowany projekt lite-
racko-podróŜniczy zatytułowany „Kraków-
Bystrec, most imienia Stanisława Vincenza”. Jest 
adresowany do osób w wieku gimnazjalnym i li-
cealnym. Organizuje go Karolina Kwiecień z kra-
kowskiego Centrum MłodzieŜy im. dr. H. Jorda-
na, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. 
Przy stole w Chatce u Kuby rozmawiamy o tym 
przedsięwzięciu z jej matką, która od lat spędza tu 
wakacje zamieszkując w chatce pod Kostrzycą. 
Celem jest integracja miejscowej młodzieŜy 
z młodzieŜą z Krakowa – na zasadzie międzysz-
kolnej wymiany. Materialnym efektem ma być 
postawienie drewnianego dzwonu z napisami pol-
skimi i ukraińskimi w miejscu, gdzie do dziś zo-

Przed stają na Połoninie Gropa. W soroczkach prawie jak...Hucułki, a między nami Stoh...  
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stały tylko fundamenty domu Vincenza, a takŜe 
m.in. wystawa fotograficzna i artykuł. Niematerial-
nym – radość ze wspólnych wędrówek po górach, 
spotkań z huculskimi artystami, wycieczek po Kra-
kowie. O jedną czy dwie cegły mniej w murze, który 
jeszcze tak często dzieli nasze narody.  
 
 
Widok siódmy: ślady 
Ruiny zachowały się na tyle dobrze, Ŝe moŜna roz-
poznać mniej więcej, do czego słuŜyły poszczególne 
pomieszczenia: tu kuchnia lub łazienka, tu duŜa ja-
dalnia, gdzie pewnie odbywały się potańcówki, tam 
mniejsze pomieszczenia – chyba do spania. Schroni-
sko pod Maryszewską – przyjeŜdŜała tu lwowska i 
krakowska inteligencja, zapewne wymagająca nawet 
w górach odrobiny luksusu, więc być moŜe w nie-
których pomieszczeniach był i dywan na podłodze, 
na który musiało nieraz wylać się - zimą grzane a 
latem chłodne - wino. Dziś chodzimy po miękkim 
mchu, z którego wyrastają maliny i poziomki. Na 

ścianach porosty w kilku odcieniach. 
Grzbietem prowadzą nas słupki graniczne z wy-
raźną literą P po jednej stronie i CS po drugiej. 
Jeśli chodzi się nieuwaŜnie lub nocą bez światła, 
moŜna bardzo pokaleczyć nogi o drut kolczasty z 
czasów I wojny światowej (całe jego zwoje ukry-
wają się w wysokiej trawie) lub skręcić kostkę w 
rowie okopów. Jeśli natomiast jest jasno i jeste-
śmy ostroŜni, moŜna w okopach schować się 
przed wiatrem i na leŜąco zrywać jagody…  
W lasach jest wciąŜ wiele nieoznakowanych wo-
jennych cmentarzy, przy ścieŜkach spotkamy wie-
le mogił: krzyŜe bojowników UPA, krzyŜe zamor-
dowanych przez nie-wiadomo-kogo, krzyŜe po-
rwanych przez lawiny, krzyŜe poraŜonych pioru-
nem.  
Nasze buty tylko z pozoru nie zostawiają śladów 
w miękkich czarnohorskich płajach.  
 
Tekst: Agata Warchalska  
Zdjęcia: Agnieszka Nowak, Mateusz Troll  

Skład poszerzony wyprawy przed wyruszeniem z Bystreca. Od lewej: Agnieszka Nowak, Agata Warchalska, Wojciech Kru-
kar, Mateusz Troll i Witold Grodzki  
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Data Dokumentowane trasy turystyczne 
Powrót po zmro-
ku (tak/nie) 

11.08. Dojazd Agnieszki i Agaty do Worochty nie 

12.08. 
Worochta – Oseredek – Kiczora (1203 m n.p.m.) – Połonina Łabieska - Ku-
kul (1534 m n.p.m.) – połonina Zakukul – Zawojela – Worochta. Nocleg na 

kwaterze. 
tak 

13.08. 
Worochta – Przeł. Krywopilska (969 m n.p.m.) – połonina Wesnarka 

(zachodnia) – Kostrzyca (1586 m n.p.m.) – Ilcia – Worochta. Nocleg na kwa-
terze. 

tak 

14.08. 
Przejazd z Worochty na Połoninę PoŜyŜewską. Nocleg w stacji meteorolo-

gicznej. 
nie 

15.08. 
Połonina PoŜyŜewska – Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Huk – Zaro-

ślak – Połonina PoŜyŜewska – Jez. Niesamowite. Nocleg w namiotach. 
prawie 

16.08. 
Jez. Niesamowite – Turkuł (1935 m n.p.m.) – PoŜyŜewska (1822 m n.p.m.) – 
trawers Howerli – Połonina Skopeska – przeł. Kakaradza – Połonina Harma-

nieska. Nocleg w namiotach. 
tak 

17.08. 
Połonina Harmanieska – przełęcz pod Szeszulem - Połonina Rohnieska – 

połonina Szeszul – połonina Konec – Menczul Kwasowski – przeł. pod Sze-
szulem – Pietros (2020 m n.p.m.) – przeł. Kakaradza. Nocleg w namiotach. 

tak 

18.08. 
Przeł. Kakaradza – Kijaniec – Koźmieszczyk – połonina Koźmieska – Zaro-

ślak – Połonina PoŜyŜewska. Nocleg w stacji meteorologicznej. 
prawie 

19.08. 
Połonina PoŜyŜewska – Zaroślak – ruiny polskiego schroniska pod Mary-

szewską – Połonina Maryszewska – Bystrec. Nocleg na kwaterze. 
prawie… 

20.08. 
Bystrec (miejsce po domu Stanisława Vincenza) – Dol. Kizia – Munczel 
(1999 m n.p.m.) – Pop Iwan (2022 m n.p.m.) – połonina Gropa. Nocleg w 

staji u pasterzy. 
tak 

21.08. 
Szlak częściowo znakowany: połonina Gropa - Pop Iwan (2022 m n.p.m.) - 

Dzembronia (1878 m n.p.m) - Munczel (1999 m n.p.m.) – Kiedrowaty 
(1506 m n.p.m.) – wylot Dol. Kiziej – Bystrec. Nocleg na kwaterze. 

tak 

22.08. 
Bystrec – sklep w Bystrecu – Czerdak – dom Marii Iliuk (przysiółek pod Ste-
pańskim) – Koszaryszcze – „Chatka u Kuby” – Bystrec. Nocleg na kwaterze. 

tak 

23.08. 
Bystrec – kocioł GadŜyny – Szpyci (1935 m n.p.m.) – Rebra (2001 m n.p.m.) 

– kocioł GadŜyny – połonina GadŜyna – Bystrec. Nocleg na kwaterze. 
nie 

24.08. 
Przejazd z Bystreca przez Worochtę i Zaroślak na Połoninę PoŜyŜewską. 

Nocleg w stacji botanicznej. 
nie 

25.08. 
Połonina PoŜyŜewska – jez. pod Dancerzem - Jez. Niesamowite – Droga Pod 
Kozłami i Homułem – Połonina PoŜyŜewska. Nocleg w stacji botanicznej. 

nie 

26.08. 

Połonina PoŜyŜewska – wejście na grań – Dancerz (1848 m n.p.m) – Turkuł 
(1935 m n.p.m.) – Szpyci (1935 m n.p.m.) – Rebra (2001 m n.p.m.) – Berbe-
nieska (2036 m n.p.m.) – Munczel (1999 m n.p.m.) – Dzembronia (1878 m 
n.p.m.) – przełęcz pod Smotrecem. Nocleg przy ruinach polskiego schroni-

ska. 

nie 

27.08. 
Przełęcz pod Smotrecem – trawersy w kierunku Popa Iwana – przełęcz pod 

Smotrecem – Smotrec (1894 m n.p.m.) – Dzembronia sklep pierwszy – 
Dzembronia sklep drugi – przysiółek pod Stepańskim. Nocleg u Marii Iliuk. 

nie 

28.08. 

Przysiółek pod Stepańskim – Smotrec (1894 m n.p.m.) – przełęcz pod Smo-
trecem – Wuchatyj Kamiń – Dzembronia sklep drugi (bo pierwszy był za-
mknięty…) – Monastyr Przemienienia Pańskiego – przysiółek pod Stepań-

skim. Nocleg u Marii Iliuk. 

nie 

29.08. 
Przysiółek pod Stepańskim – Koszaryszcze – Połonina Czufrowa – kocioł 

Dzembroni – Rozszybeny – Munczel (1999 m n.p.m.) – Jez. Niesamowite – 
Połonina PoŜyŜewska. Nocleg w stacji botanicznej. 

oj tak! 

30-31.08. Powrót do Krakowa nie 

Czarnohora - sierpień 2009 - kalendarium wyjazdu 
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Uczestnicy: 
- skład zasadniczy: Agnieszka Nowak, Mateusz Troll, Agata Warchalska 
- ponadto przez część wyjazdu: Witold Grodzki, Wojciech Krukar, Agnieszka Pająk, Anna i Maciej Szukalscy. 
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Filozofia 
• Metafora jaskini to Platon w pigułce. 

• To, Ŝe moŜecie wyjść z tej sali lub zostać, coś zapisać lub nie, jest konsekwencją tego, Ŝe przystąpiliście do tej 

moŜliwości, co z kolei jest konsekwencją tego, Ŝe wygenerowaliście moŜliwość wejścia do tej sali. 

• Nawet kiedy nie wybieram, to wybieram. Niewybieranie wybieram. 

• Jesteśmy skazani na wolność. Nawet zniewolenie jest potwierdzeniem wolności. 

 

System środowiska przyrodniczego 
• Obszar Indochin stanowi pomost. Dla przeciętnego Ŝuczka nie było problemem zabrać się z pierwszym lepszym 

kawałkiem palmy, który płynął akurat w tamtą stronę. 

• [o strukturze ekotonu] Teorię dzidy państwo znają. Dzida składa się z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia, a 

przeddzidzie składa się z przeddzidzia przedzidzia, śróddzidzia przeddzidzia i zadzidzia przedzidzia… 

• Dzisiejsze ćwiczenie jest jak reklama kredytu bepehu. Z jednej strony łatwe, z drugiej trudne. Z jednej strony 

krótkie, z drugiej – jak się zacznie pisać, to nie wiadomo, kiedy skończyć… 

• [o regionalizacji] Dobra, fajnie, Wojtek się nagadał, ale po co nam to wszystko? 

• W informacji encyklopedycznej nie o to chodzi, Ŝeby podać, Ŝe dana miejscowość leŜy na 56 równoleŜniku i 186 

południku… [po chwili] Przepraszam, 168 południku… 

 

Geografia Tatr 
• Roślinka tojad mocny. Ona kolaboruje z trzmielami długoszyjkowymi (...), a trzmiele krótkoszyjkowe mają za 

krótkie szyje i przegryzają kwiatek! Biorą nektar i nie zapylają! Nie dość, Ŝe gwałcą, to dziecka nie dają! Jakby 

ktoś z Państwa widział takiego trzmiela, to proszę przegonić! 

 

Meteorologia Synoptyczna 
• Niedługo będzie 8. rocznica niŜu z 21 grudnia. 

 

Zasoby, uŜytkowanie i ochrona gleb na Ziemi 
• W Maroku powstają prace o erozjogennej działalności kobiet 

• Widzę, Ŝe państwo ostro przepisujecie... Tego i tak nie będzie wszystkiego na egzaminie w takich szczegółach. 

Hmm, państwo dalej przepisujecie... No dobrze. Bo potem na końcu i tak jest slajd podsumowujący. 

 

Funkcjonowanie systemu środowiska przyrodniczego 
• [o zachodnim wybrzeŜu Spitsbergenu] Jeśli byli państwo kiedyś na wsi w kurniku, to proszę sobie wyobrazić 

grubą warstwę ptasich odchodów zostawione przez tysiące gęsi i bernikli. 

• [o szybkości rozkładu materii organicznej w strefie polarnej] Kolega opowiadał, Ŝe jak po roku pojechał na 
Spitsbergen i poszedł za morenę, jak go przypiliło, to to jeszcze tam leŜało… 

• [o terminie egzaminu] Proszę sobie ten termin zaklepać, Ŝeby nikt państwu nie chciał zrobić wtedy Ŝadnego nie-

przyjemnego egzaminu. Bo mój będzie przyjemny. 

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

Marginesy notatek... 

Krótki humor z wyjazdu na Czarnohorę, czyli dotlenieni górskim powietrzem powiedzieli (a kto – niech się Czytelnicy 
domyślają…): 

• Czuję się jak padlina… (o muchach krąŜących nad głową w czasie postoju) 

• (o Howerli) AleŜ ten szczyt jest nadźgany ludźmi! Wygląda jak jeŜ! 
- Mniamm chyba zacznę nosić kuskus w góry… na starość… 

      - Nigdy nie jest za późno! 
(o sosie) lepiej, Ŝe jest rzadki – zawsze moŜna dolać wody, Ŝeby go rozrzedzić 

- Oj, połoŜyłaś plecak na owczych kupach!… Nie, nie zdejmuj go juŜ teraz – juŜ nic ci 
     nie pomoŜe… 

• (o polarze) Nie wiem, chyba powinnam się ubrać, ale jak się ubiorę to będę się musiała rozebrać… 

• Niestety, ale dzisiaj będą widoki (powiedziane w obliczu wyczerpywania się miejsca na karcie pamięci w aparacie 
fotograficznym) 

• Jak się stoi, to się nie idzie. 

• Jeszcze nie jest tak źle, Ŝebym przestał wybrzydzać. 



Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
 Północ – nie, bo za zimno, południe – nie, bo za gorąco, wschód – nie, bo mamy akurat takie połoŜenie geopolityczne, Ŝe 
to pod wieloma względami dziki wschód. Zostaje zachód: zwłaszcza ten europejski wydaje się być najbardziej przyjazny, 
bo i z przyjemnymi zimami, łagodzonymi przez Golfstrom, i z bogactwem sztuki i kultury, i z obyczajowością nam rela-
tywnie bliską.  
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
A jest? Lepiej Ŝeby matematycy nie czytali „Globusika”... No, ale dla geografa to moŜe faktycznie jest. Mnie się wydaje 
istotna, bo pozwala spojrzeć na otaczający nas świat w sposób holistyczny i uczy szacunku do tego świata, zwłaszcza do 
jego części przyrodniczej, ale szacunku opartego na zrozumieniu jego mechanizmów.  
 

Moje miejsce na Ziemi: 
Nie ma jednego takiego miejsca, które by mi było jakoś szczególnie bliskie. Z pewnością jakikolwiek skrawek polskiej 
ziemi jest dla mnie duŜo waŜniejszy i bliŜszy niŜ zagraniczne atrakcje. W Polsce wszędzie jestem u siebie, pod kaŜdym 
względem, to daje poczucie bezpieczeństwa i duŜego komfortu Ŝyciowego.  

 
Chciałbym zmienić w sobie: 

To trudne pytanie bo trzeba by stanąć obok siebie samego, spojrzeć na siebie z boku i wypunktować swoje wady. Zazwy-
czaj robią to za nas inni, ale Ŝe zwykle przykładają do nas swoją miarę, to i wyniki tych zabiegów trzeba oceniać ostroŜ-
nie. Co wiem na pewno, to Ŝe za mało czasu poświęcam na odpoczynek i Ŝe nie powinnam z tym czekać do emerytury. 
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
To jest temat rzeka. Ale moŜe kilka przykładów: chciałabym, Ŝeby nasz system edukacyjny dąŜył do wychowania mło-
dych ludzi na mądrą przyszłość narodu, zamiast tylko równać do standardów unijnych, wzbudzających coraz więcej kryty-
ki i dlatego teŜ chciałabym, Ŝeby zlikwidowano gimnazja, bo młodzieŜ się tam po prawdzie mało czego uczy, a za to, jak 
podkreśla wielu pedagogów, ma okazję do demoralizacji; chciałabym, Ŝeby Polska wreszcie doczekała się odpowiednio 
wykształconej, profesjonalnej klasy politycznej, bez obciąŜeń ze strony minionego systemu; chciałabym, Ŝeby starsi Pola-
cy wyzbyli się umysłowego jarzma  pozostawionego w nich przez socjalizm, a młodzi nie dali się ogłupić wmawianymi 
im wszechobecnie pseudo-potrzebami; chciałabym, Ŝeby postmodernizm zaczął wreszcie postrzegać siebie jako chwilkę 
tylko w zestawieniu z holocenem i przestał głosić bzdurę o wielości prawd, a zrozumiał w końcu, Ŝe nowoczesna technika 
i demokracja pozwalają jedynie zobaczyć znacznie więcej aspektów, ale jednej tylko prawdy, i tak dalej, i tak dalej... 
 

Największe moje osiągnięcie: 
Jeśli mierzyć wielkość osiągnięcia ilością czasu, wkładu pracy i nerwów – to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest 
wzięcie w leasing laptopa i drukarki w ramach realizacji projektu unijnego ESPERE-ENC. Przez kilka miesięcy toczyłam 
o to regularną i oczywiście absurdalną wojnę, bo walczyłam o coś co było po prostu wpisane we wniosek projektowy i z 
załoŜenia całkowicie legalne, w sprawę byli zaangaŜowani ludzie z trzech krajów, ilość biurokratycznych nonsensów na-
potykana po drodze była niewyobraŜalna, a rzecz cała skończyła się szczęśliwie tylko dlatego, Ŝe udało się w kilka godzin 
zorganizować notariusza, Ŝeby uwiarygodnił ostatni potrzebny podpis. Jak doŜyję emerytury to napisze na podstawie tych 
doświadczeń scenariusz do kolejnego odcinka przygód Jamesa Bonda...  
 

A jestem niepocieszony/a z powodu... 
...niemoŜności zabrania z Grodzkiej na Ruczaj wielowiekowego piękna attyk i portali, trwającego na przekór wojnom 
i modom... bo jak powiedział C.K. Norwid: piękno na to jest by zachwycało do pracy... 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Kilka rzeczy, np. egzamin z hydrologii u niestety nieŜyjącej juŜ Pani Prof. dr hab. Ireny Dynowskiej. Wtedy po raz pierw-
szy i ostatni „lałam wodę” odpowiadając (no właśnie akurat na hydrologii...), ale tylko dlatego, Ŝe objaśniając jakieś za-
gadnienie nie uŜyłam akurat takiego terminu o jaki chodziło Pani Profesor, a Pani Profesor koniecznie chciała sprawdzić 
czy aby na pewno znam ten termin. Więc, nieświadoma przyczyn dociekliwości Pani Profesor, tłumaczyłam to samo na 
kilka sposobów aŜ w końcu się udało. Inne wspomnienie to ćwiczenia terenowe „Pomorze”, było nas dwa autobusy, jecha-
liśmy przez jakąś wieś wąską drogą i nagle autobus ostro zahamował. Wszyscy wykonali manewr „na świstaka”, czyli 
podnieśli się z miejsc i usiłowali dostrzec przez przednia szybę co się stało. A przed nami jechała „Syrenka”. Jechała ja-
kieś 20 km/godz. od jednej krawędzi jezdni do drugiej i z powrotem. Wreszcie droga zakręcała w prawo no i „Syrenka” 
wziąwszy zakręt juŜ z niego nie wyszła albowiem utknęła na przydroŜnym drzewie. Właśnie słowo „utknęła” jest tu duŜo 
bardziej właściwe niŜ „uderzyła”, z uwagi na prędkość jazdy. Pospieszyliśmy z pomocą,  ale na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Nie mieliśmy racji sądząc, Ŝe w pojeździe był tylko kierowca (jak się nietrudno domyślić wykazujący wszelkie 
oznaki spoŜycia w nieodległej przeszłości duŜych ilości alkoholu); na tylnym siedzeniu spał jego kolega, niewątpliwie 
równie intensywnie współuczestniczący w tymŜe spoŜyciu, którego „nagłe” spotkanie samochodu z drzewem wytrąciło 
z drzemki i zasadniczo nie ucieszyło, co zwerbalizował w sposób nie nadający się do zacytowania... 

dr Anita Bokwa 
Zakład Klimatologi IGiGP UJ 



 
Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 

Nie mam jakiegoś konkretnego takiego wspomnienia, Koło zawsze kojarzyło mi się z dalekimi podróŜami, z których po-
tem oglądało się slajdy. 
 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
Tego, co wymagało pamięciowego opanowania, bez moŜliwości przełoŜenia na jakiś proces czy logiczny ciąg zdarzeń. 
 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Znaczenie słowa „prawda”. Zwłaszcza zajmowanie się atmosferą pozwala pogłębić rozumienie słowa „prawda”. No bo 
załóŜmy, Ŝe chcemy znać całą prawdę o atmosferze w danym momencie, czyli wiedzieć wszystko o jej stanie fizycznym, 
we wszystkich punktach na świecie. A wiadomo, Ŝe te parametry zmieniają się – wszędzie i cały czas. Na dodatek kaŜdy 
przyrząd mierzy tylko z pewną dokładnością wynikającą z ograniczeń technicznych. Gołym okiem widać, Ŝe nigdy nie 
poznamy całej prawdy o atmosferze i równie dobrze widać, Ŝe wcale nie powinno nas to martwić. Wobec natury i sedna 
prawdy jesteśmy jak małe robaczki na powierzchni wielkiego jabłka. Widzimy jakiś fragment rzeczywistości i na tej pod-
stawie wnioskujemy o całości. Wgryzamy się w jabłko, czyli dąŜymy do sedna prawdy, ale nigdy tam nie dotrzemy. Z 
definicji, gdyŜ jesteśmy tylko jednym z elementów świata, a nie jego twórcami. Co jednak waŜne: jeśli juŜ się poruszać to 
ku sednu prawdy, a nie tylko po powierzchni jabłka. Bo jak śpiewał Grzegorz Turnau: zwieść cię moŜe ciągnący ulicami 

tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca, lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aŜ do końca.  
 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 

Jako dziecko chciałam być kierowcą (kierowczynią???) TIR-a. Fascynowało mnie, Ŝe jeden słaby człowiek, jednym do-
tknięciem stopy moŜe wprawić w ruch kilkadziesiąt ton i tak samo łatwo je zatrzymać. Od tamtego czasu wiem, Ŝe czło-
wiek moŜe się zmierzyć z czymś, co wydaje się być ogromne i niemoŜliwe i wyjść z tego zwycięsko, tylko musi znaleźć 
odpowiedni sposób. A gdybym nie była geografem, to chyba byłabym psychologiem albo socjologiem... 
 

Moje zainteresowania badawcze: 
Są dość szerokie. Zaczęło się od bioklimatologii w pracy magisterskiej, poprzez mikroklimatologię w doktoracie, a teraz 
klimat miasta w habilitacji. Po drodze była klimatologia historyczna i wątki związane z edukacją geograficzną, a takŜe 
percepcja społeczna pogody i klimatu. Cały czas gdzieś przewija się ponadto klimat obszarów pogórskich i górskich. My-
ślę, Ŝe taki płodozmian umysłowy pozwala się rozwijać, poszerzać horyzonty i uzyskiwać ciekawe rezultaty badawcze, bo 
najciekawsze prace to te interdyscyplinarne, realizowane przez zespoły ludzi otwartych na wzajemne uczenie się i goto-
wych podejmować nowe wyzwania z innych dziedzin. 
 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
...których mam co kot napłakał, staram się poprzebywać w towarzystwie pięknej, starej zabudowy, z której emanuje spo-
kój, mądrość Ŝyciowa i dystans do coraz bardziej nas otaczającej rzeczywistości (jak to trafnie ujął Kazimierz Rudzki). 
Jednym z moich hobby jest uczenie się języków obcych, ale tylko takich, które mi się podobają.  
 

U studentów cenię... 
...zaangaŜowanie w to co robią, wynikające z poczucia sensu swoich działań. Nie ma nic gorszego niŜ student bez ambicji, 
robiący cokolwiek, Ŝeby tylko zaliczyć jakieś wymagane minimum. 
 

Na pewno obleję studenta, który...  
... bezstresowo podchodzi do zaliczenia mimo nicnierobienia przez cały semestr... 
 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Rzym. Byłam kilka razy na ziemi rzymskiej, ale tylko przelotem, w dosłownym sensie, tzn. miałam przesiadki na lotnisku 
Fumicino. Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, moŜe i moja kiedyś mnie tam zaprowadzi... 
 

Potomnym bym przekazała (mądrość Ŝyciowa): 
Michaił Bułhakow napisał w „Mistrzu i Małgorzacie”: Tchórzostwo to najstraszliwsza z ułomności. 
A potem Jan Paweł II powiedział: Nie lękajcie się! Prawda was wyzwoli! 
Więc ja bym radziła potomnym: niczego się nie bójcie oprócz gniewu BoŜego. Nie bójcie się ludzi, zwłaszcza tych mało-
dusznych i dwulicowych, nie bójcie się bronić swojej godności i wolności, jeśli są zagroŜone, nie bójcie się podejmować 
rzeczy wielkich i nie bójcie się poraŜek, bo moŜna przegrać bitwę, ale waŜne Ŝeby wygrać wojnę. Nie pozwólcie Ŝeby 
strach wam dyktował co macie robić. Pamiętajcie jednak, Ŝe odwaga bez mądrości staje się głupią brawurą i niebezpiecz-
nym ryzykanctwem, a niezbędna odwadze pokora nie ma nic wspólnego z upokorzeniem. 

dr Anita Bokwa 
Zakład Klimatologi IGiGP UJ 

(ciąg dalszy) 


