
 

 

IX Mistrzostwa Geografów 
w Zjeździe na Dętce 

Dętkowicze z wszystkich stron świata  
łączcie się! 
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...czyli co się mieści (w tym numerze)  

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3 Wieści 

4  Dętki 2009 

5 Debata o przestrzeni miejskiej Krakowa 

6-7 StraŜnik  Małopolski 

8-9 Prezes KGUJ 

10 Geozagadka  

11 Marginesy notatek 

12 Wszyscy ich znamy...  

►► Wstępniak ◄◄ 
 
  
Witajcie stali i przygodni Czytelnicy Globusi-

ka! 
 
 Jest nam niezmiernie miło po raz kolej-
ny oddać w Wasze ręce numer Globusika 
przygotowany specjalnie na Mistrzostwa 
Geografów w Zjeździe na Dętce. Wierzymy, 
Ŝe poza Kołem Geografów UJ, w szerokim 
gronie Dętkowiczów, równieŜ mamy wiernych 
fanów ;)  
 W niniejszym numerze przypominamy 
zwycięzców ubiegłorocznych Mistrzostw, aby 
nikt nie miał wątpliwości, kogo obstawiać. 
Prezentujemy teŜ wraŜenia i refleksje Kołowi-
czów na temat przestrzeni miejskiej Krakowa 
po pierwszej z cyklu debat, podejmujących tę 
tematykę. Zachęcamy równieŜ do poczytania 
o tym, jak powstaje serial akcji StraŜnik Mało-
polski — amatorska produkcja naszych Kole-
gów, która zyskuje coraz szerszy rozgłos. Ko-
niecznie obejrzyjcie go w Internecie! Dodat-
kowo, z pewnym opóźnieniem publikujemy 
rozmowę z naszym obecnym Prezesem, Ma-
riuszem Hajdo, na temat planowanej działal-
ności Koła. Jak zawsze czeka teŜ na Was du-
Ŝa porcja rozrywki. 
 
śyczymy miłej lektury i wspaniałej zabawy 
na Dętkach! 
 

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 

Fot. KGUJ 
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To juŜ było… 
SESJA 
To juŜ było, prawda? 
 
DEBATA 
W czwartek 28 stycznia 2010 odbyła się pierwsza Debata o przestrzeni Krakowa na temat: „Ile dzielnic potrzebuje 
Kraków?” Patronat medialny nad debatami objął Dziennik Polski. Na stronie 5. — relacja jednego z uczestników. Infor-
macje o kolejnych spotkaniach z cyklu — poniŜej. 

 

To nas czeka… 
 
DĘTKI! 
12-14 lutego 2010 tradycyjnie juŜ w Chatce na Lasku  w Paśmie Pewelskim odbędą się/odbywają się IX Mistrzostwa 
Geografów w Zjeździe na Dętce. Dobra zabawa gwarantowana! Więcej informacji — na Lasku ;) 
Na kolejnej stronie zaś znajdziecie przypomnienie wyników ubiegłorocznej rywalizacji pod Chatką. 
 
KOLEJNE DEBATY 
Zachęcamy do udziału w kolejnych Debatach o przestrzeni Krakowa, które będą się odbywały w kaŜdy ostatni czwar-
tek miesiąca w godz.18:00-19:30 w sali 1.01 na Kampusie UJ (ul. Gronostajowej 7). PoniŜej prezentujemy tematy naj-
bliŜszych paneli: 
 

25 II: Więzi osiedlowe i ruch obywatelski w Krakowie – co nam zostało z dawnych lat? 
25 III: Czy potrzebujemy innej ordynacji do Rady Miasta? 
29 IV: Kraków a Małopolska – czy jest im po drodze? 
27 V: Wisła w Krakowie – szansa czy bariera rozwoju? 

 
KONFERENCJE 
ZbliŜa się wiosenny sezon konferencyjny. Warto znaleźć coś dla siebie i zaprezentować własne badania lub posłuchać, 
czym zajmują się inni. Proponujemy dwie konferencje studenckie: 
19-21 marca: "Badania geograficzne i ich znaczenie dla środowiska Ŝycia człowieka", organizowana przez SKNG UAM 
w Poznaniu, konferencja skierowana jest do kół naukowych zajmujących się geografią, geologią, gospodarką przestrzen-
ną i ochroną środowiska, (http://www.skng.amu.edu.pl/); 
16-18 kwietnia: 1st International Students' Geological Conference, organizowaną przez Koło Geologów UJ, 
(www.geological-conference.pl), Kraków.  
 
SZKOLENIA 
Warto wykorzystać początek nowego semestru by wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności na szkoleniach: 
2 marca: Szkolenie dla ubiegających się o stypendium VENTURES, CITTRU. 
22-24 kwietnia: Ogólnopolskie Warsztaty Urbanistyczne, KN Polityki Regionalnej przy Uniwersytecie Ekonomicznym, 
Kraków. 
 
ANKIETY 
Pamiętajmy równieŜ o wypełnieniu ankiet oceny zajęć dydaktycznych semestru jesiennego do 14 marca 2010 r. 

SPROSTOWANIE 
 
W ostatnim numerze Globusika doszło do pomyłki w podpisach zdjęć członków Zarządu Koła Geografów UJ. Zdjęcia 
Iwony Polinceusz i Renaty Wójcik zostały nieopatrznie zamienione miejscami. 
Za zaistniałe niedogodności i problemy z autoidentyfikacją Redakcja pragnie przenajserdeczniej przeprosić. Kajamy się. 

W kaŜdej redakcji, szczególnie w tak duŜej, jak Globusika, nad poszczególnymi numerami pracuje cały sztab ludzi. 
W  kaŜdym tekście gmerają redaktorzy, korektorki, szefowie działów i wreszcie chochliki drukarskie. W tych warunkach 
tekst bez błędów udać się nie moŜe. Nam i tak nieźle dotąd szło. Liczymy więc na wyrozumiałość. 
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Zeszłoroczny śnieg na Lasku juŜ dawno stopniał. Siniaki, stłuczenia i inne urazy zostały pie-
czołowicie wykurowane. Zdjęcia zalegają w zapomnianych folderach... I nagle, po wyciętych 
z Ŝycia dwóch tygodniach sesji zimowej, gdy juŜ ostatnie „zal” wyląduje w indeksie, ujaw-
nia się długo tłumiona potrzeba: wyŜyć się. Rozładować napięte emocje. 

A gdzie, jak nie na Dętkach? Kusi masa świeŜego śniegu, a o siniakach juŜ nikt nie pamięta. 
Lasek znowu woła. Przed oczami stają dętkowi znajomi. OdŜywa w duszy atmosfera stu-
denckiej chatki i spędzonego tamŜe walentynkowego wieczoru. I ten poziom adrenaliny, 
gdy się pędzi na dętce po białym stoku. Ale adrenaliny innej niŜ ta w sesji... I ta rywalizacja. 
Na wskroś zdrowa rywalizacja, bo nawet jeśli nie wszyscy wygrywamy w konkurencji, to 
zwycięzcami jesteśmy wszyscy. 

Z tą radością zwycięstwa jedźmy, by z jeszcze większą radością wracać. Mimo nowych si-
niaków, ale za to z ogromnym (lecz wcale nie cięŜkim) bagaŜem wraŜeń. 

Tego wszystkiego Wam Ŝyczy Redakcja Globusika. A na zachętę, Ŝe jednak warto powalczyć 
o oficjalne laury, przypominamy ubiegłorocznych zdobywców Pucharu KGUJ tudzieŜ in-
nych wyróŜnień: 

Nagroda za najlepszy styl zjazdu na dętce: 
1. Zespół Dałna i Masaj w Laponii (Kraków) 
2. Poranne wieloryby i grupa AA 
(Warszawa) 
3. Red Hot Dutch Busters (Amsterdam 
i Kraków)  

Nagroda za najlepszą nazwę dętkowej druŜy-
ny: 
1. Przekonać Bieniasz do pozycji 12:12 (Kraków) 
2. Dzikie konie i samo mięso (Warszawa) 
3. Cucumber Mafia i InŜynierowie z Petrobudo-
wy (Kraków i zaprzyjaźnieni) 

Mistrzowie Geografów w Zjeździe na Dętce 2009: 
1. Torbacz Tim i Smoki z Jaczna (Kraków) 
2. Poranne wieloryby i grupa AA (Warszawa) 
3. Pajace (Koper, Bratysława i Warszawa) 
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Dętki – reminiscencja sprzed roku 

Fot. KGUJ 
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 Pewnego mrocznego wieczoru, kiedy na 
Kampusie krzątali się juŜ tylko Kołowicze, 
a światła gasiły fotokomórki, coś zakłóciło przed-
sesyjną „ciszę przed burzą”… W czwartek 
o godzinie 18-stej miała zacząć się Debata o prze-
strzeni miejskiej Krakowa pt. „Ile dzielnic powi-
nien mieć Kraków?”. Pomysł poprzedzony był 
serią artykułów w prasie i w Internecie, kłótniami 
zainteresowanych i innymi niecyklicznymi wyda-
rzeniami, sygnalizującymi istnienie problemu. 
Ideą debat jest przyciągnięcie na nasz Kampus 
grona naukowców i studentów róŜnych kierunków 
oraz wszystkich innych osób zainteresowanych 
poruszanymi problemami (m.in. urzędników, 
dziennikarzy, mieszkańców). Zebranie owych 
w jednym miejscu ma rozpocząć dyskusję na te-
maty problemowe. Pozwoli to spojrzeć na coś, co 
nas dotyczy z róŜnej perspektywy i umoŜliwi roz-
strzygnięcie, chociaŜby po części, jakie rozwiąza-
nia są najwłaściwsze. Interdyscyplinarność tych 
debat jest niewątpliwie jedną z największych ich 
zalet. Sam ten fakt, próba spojrzenia na coś z innej 
strony, moŜe prowadzić do bardzo obiecujących 
wniosków. 
 Owego wieczoru, zebrali się w sali samorzą-
dowcy, naukowcy i studenci. Ujawnił się teŜ jeden 
dziennikarz (być moŜe aktywista partii Zielo-
nych :)). Wszystko zaczęło się trzema krótkimi, 
ale pouczającymi wykładami. Następnie przyszła 
pora na dyskusję. Do rozwaŜenia był problem, w 
jaki sposób Kraków powinien być podzielony na 
dzielnice. Czy wydzielić je tak, by mieszkańcy 
bardziej się z nimi identyfikowali 
i demokratycznie uczestniczyli w Ŝyciu miasta, 
czy moŜe dzielnice powinny być większe i silniej-
sze? A moŜe lepiej, jeśli wszystko zostanie tak jak 

jest? Według radnych dobrze jest tak, jak jest. 
Za przykład w dyskusji posłuŜyła dzielnica 
Dębniki, rozciągająca się od Dębnik przez Ru-
czaj (!) aŜ do Skotnik. W tejŜe najbardziej ak-
tywni są mieszkańcy obszarów juŜ właściwie 
podmiejskich, podczas gdy frekwencja miesz-
kańców Ruczaju na spotkaniach z radnymi jest 
znikoma. Ci aktywni są dowodem na sens ist-
nienia dzielnicy. Padło jednak pytanie: „Co 
mają Skotniki wspólnego z Ruczajem 
i Dębnikami? Dlaczego mają być wspólną 
dzielnicą?”. W odpowiedzi podawano przykła-
dy miast, gdzie dzielnic jest więcej i są mniej-
sze, a mimo to nie funkcjonują dobrze. 

Pytań i wątków było wiele, niestety nie 
wszystkie dotyczyły postawionego problemu – 
a szkoda, bo to zabierało czas. Szkoda teŜ, Ŝe 
nie wypowiedzieli się na ten temat studenci 
(czyŜby onieśmieleni?), bo właśnie na tych de-
batach, mając okazję „kłócić się” z radnymi, 
moglibyśmy spróbować coś zmienić. 

Wiele osób wykazywało, Ŝe kryterium 
wyboru dzielnicy powinna być liczba ludności. 
MoŜe warto byłoby teŜ dorzucić do tego kryte-
rium funkcjonalno-osadnicze. Uznaje się, Ŝe 
dzielnica to wspólne problemy. A czy wspólne 
problemy to nie ta sama lub podobna zabudo-
wa mieszkaniowa (mieszkańcy bloków mają 
przecieŜ inne potrzeby niŜ mieszkańcy pod-
miejskich miejscowości)? 
 Trudno jest streścić w jednym globusiko-
wym artykule przebieg debaty – ale moŜe jest 
to dobra zachęta, Ŝeby wziąć w niej udział? W 
autobusie, wracając do domu, zawzięcie dys-
kutowaliśmy, jak to powinno być... 

 
Łukasz „Kej” Kowalski 

Debata o przestrzeni KrakowaDebata o przestrzeni KrakowaDebata o przestrzeni KrakowaDebata o przestrzeni Krakowa    
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Skąd pomysł na ten serial? 

P o m y s ł  n a k r ę c e n i a 
"StraŜnika Małopolski" poja-
wił się w trakcie zeszłorocz-
nego Adapciaka KGUJ. Pod-
czas trzech dni pobytu w kul-
towej wśród geografów chat-
ce Lasek, ja i Maczi 
(odtwórca roli głównej i 
współtwórca serialu) na prze-
mian paradowaliśmy w kape-
luszu kowbojskim. To skłoni-
ło nas do przemyśleń na te-
mat "StraŜnika Teksasu", skutkujących 
powstaniem idei przeniesienia fabuły popu-
larnego serialu z Chuckiem Norrisem na 
grunt polski, a dokładniej małopolski. Wraca-
jąc z Beskidu śywieckiego, mieliśmy w gło-
wach juŜ kilka odcinków. 

 

→ StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik →  

Jesteś kojarzony z klimatami indyjskimi. Ten 
serial jest mało bolyłódzki. 

Rzeczywiście, juŜ od dłuŜszego czasu jestem za-
fascynowany kinem indyjskim. Filmy z Bombaju 
zainspirowały mnie do podjęcia odwaŜnej próby 
stworzenia własnego "masala movie" osadzone-
go w realiach Polski z lat trzydziestych dwu-
dziestego wieku. "Przerwana Miłość", bo taki 
tytuł film nosi, juŜ od dłuŜszego czasu jest na 
etapie zdjęć. Komputerowo tworzone sceny ba-
talistyczne, skomplikowane choreografie do 
wplecionych w film piosenek oraz scenografia 
przenosząca widzów w minioną epokę – to 
wszystko zajmuje sporo czasu, więc premiery 
nie moŜemy się spodziewać zbyt prędko. Przy 
tym projekcie, "StraŜnik Małopolski" jest raczej 
zabawą, sprawdzeniem swoich sił przed decydu-
jącym starciem. 

 

Grupa fanatyków skupionych wokół wytwórni Pollywood Pictures stworzyła serial sensacyjny 
‘StraŜnik Małopolski’. Wartka niczym górski potok fabuła, zaskakujące jak wyniki egzaminów 
zwroty akcji i realistyczne jak wizja poprawki mordobicia. Wszystko to zobaczyć mogliśmy 
podczas uroczystej premiery pierwszego odcinka w styczniu. W serwisie YouTube pierwszy 
odcinek wyświetlany był juŜ ponad 2000 razy. 

Rozmowa z Janem ‘Kfiatkiem’ Kwiatkowskim – dobrą duszą projektu 

© Pollywood Pictures 

© Pollywood Pictures 
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Jak przebiega kręcenie odcinka? 

UłoŜenie harmonogramu zdjęć to jedno z najtrud-
niejszych zadań. PoniewaŜ wszyscy aktorzy wy-
stępujący w serialu są studentami, a ich plany dnia 
są gęsto zapełnione obowiązkami mniej lub bar-
dziej związanymi z nauką, trudno wybrać pasują-
cy wszystkim dzień. Dlatego najczęściej kręcimy 
w weekendy. MontaŜ zajął duŜo więcej czasu od 
zdjęć, na które poświęciliśmy kilka dni w listopa-
dzie. W całości zajmowałem się nim osobiście, a 
przed pokazem przedpremierowym musiałem za-
rwać dwie noce. Było to dla mnie dziwne dozna-
nie, poniewaŜ wcześniej zarywałem noce tylko 
ucząc się do sesji. 

 
Czemu występujecie incognito? Boicie się stra-
Ŝy miejskiej? 

Maczi i ja występujemy w strojach będących kom-
binacją kostiumów ze "StraŜnika Teksa-
su" (kapelusze, skórzana kurtka Kamila Małopol-
skiego) i atrybutu krakowskiego straŜnika miej-
skiego, jakim jest przypięta do piersi odznaka. Do-
staliśmy juŜ kilka listów od funkcjonariuszy SM, 
w których gratulują nam pomysłu, a na ogólnokra-
jowym forum straŜników duŜą popularnością cie-
szy się link do naszego serialu. Nie mamy zatem 

→ StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik → StraŜnik →  

powodów, by obawiać się ludzi, których gramy. 

 
Podobno odbył się casting do drugiego odcin-
ka. 

Wśród studentów geografii jest duŜe zaintereso-
wanie uczestnictwem w tworzeniu StraŜnika, co 
mnie bardzo cieszy. Ludzie chętni do współpra-
cy to najcenniejsza rzecz dla początkujących 
filmowców. Dlatego kaŜdy, kto chciałby wystą-
pić w serialu, lub w jakiś inny sposób pomagać 
przy jego tworzeniu, będzie mile widziany. Wy-
starczy jedynie zgłosić się osobiście do której-
kolwiek z osób widzianych w "StraŜniku Mało-
p o l s k i "  l u b  n a p i s a ć 
na adres email: pollywoodpictures@gmail.com. 

 
Kręcony jest juŜ następny odcinek? 

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, zdjęcia 

do drugiego odcinka jesz-
cze nie ruszyły. Powód tego opóźnienia jest ja-
sny i klarowny – sesja. Prace nad tworzeniem 
kontynuacji przygód Kamila Małopolskiego 
i Dobromira Równoległego powinny wystarto-
wać z początkiem nowego semestru. 

 

Krzysztof Lepczyński 

Nie widziałeś? Wyzbądź się grzechu. Wejdź na YouTube i w wyszukiwarkę 

wpisz ‘StraŜnik Malopolski’ 

© Pollywood Pictures 

© Pollywood Pictures 
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Początek miał być delikatny. Czy 
twoim ulubionym kolorem jest 
zielony? 
 Nie, ale i tak bardzo go lubię, 
ewidentnie kojarzy się ze środowi-
skiem przyrodniczym. 
 
Do rzeczy jednak. W kołowych 
kuluarach liczyły się dwie kandy-
datury. Twoja i Masaja. O czym 
świadczy tak zaŜarta walka o 
głosy między Wami? 
 ZaŜarta walka? Obydwaj kandy-
dowaliśmy w wyborach i kaŜdy z nas 
miał podobne do nich podejście. Wy-
bór prezesa dopiero w trzecim głoso-
waniu świadczy jedynie o podobień-
stwie programów prezentowanych 
przez kandydatów oraz o dobrym 

rozpoznaniu przez nich potrzeb Kołowi-
czów. Myślę, Ŝe waŜną rolę odegrała tak-
Ŝe autoprezentacja kandydatów. Faktem 
jest, Ŝe ze stu pięciu osób na Walnym 
pojawiła się zaledwie połowa, więc cięŜ-
ko mówić co by było gdyby. 
 
Jak skomentujesz przebieg Walne-
go? Statut pójdzie chyba po nim na 
obdukcję... 
 To było najdłuŜsze Walne na którym 
byłem, poza tym moje pierwsze w KGUJ. 
Wcześniej będąc tylko sympatykiem Koła 
na jego zebrania nie uczęszczałem. 
 Statut na pewno pójdzie pod gene-
ralny przegląd, jest w nim wiele nieści-
słości i nie tylko tych związanych z pro-
cedurą wyboru nowych władz. Brakuje 
przede wszystkim jasnych, sprecyzowa-
nych definicji, które mogą wydawać się 
oczywiste, lecz pozostawiają szerokie 
pole do róŜnej interpretacji. Zamierzamy 
zająć się tym problemem i w semestrze 
wiosennym zwołać NWZC poprzedzone 
jednak dyskusją na temat zmian w sta-
tucie. Myślę, Ŝe to będzie marzec, kwie-
cień. 
 
Masz dość klarowny program wybor-
czy. Podczas prezentacji swej kan-
dydatury miałeś nawet przygotowa-
nego okazjonalnego spicza, widok 
raczej rzadki. Co będzie myślą prze-
wodnią tej kadencji? 
 Myślą przewodnią będą badania, 
wyjazdy terenowe, poznawcze, obóz na-
ukowy. Na pierwszym spotkaniu Zarządu 
pojawiły się wstępne propozycje co do 
miejsc, które warto odwiedzić i poznać. 
Gdy będą ustalone szczegóły, damy 

Fot. Redakcja 

Naszym pr io ry te tem jes t  Ko łoNaszym pr io ry te tem jes t  Ko łoNaszym pr io ry te tem jes t  Ko łoNaszym pr io ry te tem jes t  Ko ło     
Rozmowa Globusika z Mariuszem Hajdo — obecnym prezesem KGUJ 
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znać. Na razie pojawiła się propozy-
cja by odwiedzić Kaszuby. Jak wspo-
mniałem na Walnym Zebraniu, zor-
ganizujemy obóz naukowy, prawdo-
podobnie pod koniec września, zaraz 
po sesji poprawkowej. 
 
Mówiłeś, Ŝe w jeszcze większym 
stopniu postawisz na naukowość. 
Wspominałeś o – jeśli mnie skle-
rotyczna pamięć w agrest nie 
wpuszcza – wyjazdowej ogólno-
polskiej konferencji naukowej. 
 Nie tak to sformułowałem. Myślę 
o zorganizowaniu konferencji mają-
cej promować prace magisterskie czy 
licencjackie oparte na badaniach 
własnych autorów, o konferencji, 
która umoŜliwi przede wszystkim wy-
mianę tematów, zauwaŜenie proble-
mów, nawiązanie kontaktów wśród 
studentów kierunków przyrodniczo-
geograficznych. 
 
Podobno masz teŜ plany co do 
Globusika. Romans władzy dru-
giej z czwartą? 
 Romans... nie powiedziałbym, 
lecz tak, mam pewne plany. Nie 
wiem na ile wypalą, ale moŜe się 
uda. Ogólnie związane są one z chę-
cią zrobienia nowej strony interneto-
wej Koła, bardziej funkcjonalnej 
i przystającej do obecnej rzeczywi-
stości. Swoje miejsce znalazłby w 
niej takŜe Globusik i moŜliwość ścią-
gania jego elektronicznych wydań, 
aktualnych i archiwalnych. Myślę, Ŝe 
moglibyśmy równieŜ liczyć ze strony 
redakcji na Globusika w kolorze. 
 
Jak oceniasz skład zarządu? Co 
będzie priorytetem w jego dzia-
łalności? 
 Myślę, Ŝe w Zarządzie zasiadają 
kompetentni ludzie. KaŜdy jest fa-
chowcem w swojej dziedzinie ;) 

A tak na serio podoba mi się obecny 
skład Zarządu, Basia, Ania czy Masaj z 
trzeciego roku są w nim po raz kolejny 
i mają pewne doświadczenie. Nowymi 
członkami są Iwona, Renata z drugiego 
i Maciek reprezentujący pierwszy rok 
studiów, lecz o sporym potencjale twór-
czym i organizacyjnym. Naszym priory-
tetem jest po prostu Koło, Koło Geogra-
fów UJ. 
 
Kanapę juŜ mamy. Co teraz? Okrą-
gły stół? Kino domowe? Sokowi-
rówka? 
 Hmm, moŜe lodówka? Codzienne 
mleczko do kawy? Myślę, Ŝe Kołowi-
czom wiele oryginalnych pomysłów mo-
głoby przyjść do głowy. Na chwilę obec-
ną potrzebujemy narzuty na kanapę, co 
by nie zniszczyć jej przepięknego obi-
cia. Osobiście myślę, Ŝe przydałyby się 
do niej ze dwa podnóŜki. Fajny byłby 
teŜ pięciolitrowy czajnik, lecz nie wiem 
czy takie są dostępne, ostatecznie 
mógłby być bojler: odkręcasz i zale-
wasz. 
 
Na koniec odniosę się do bieŜących 
wydarzeń społeczno-politycznych w 
kraju. Jak skomentujesz brak krzy-
Ŝa w Kole? 
 KrzyŜa nie ma, ale mamy jakąś 
Matkę prawosławną, znak przystankowy 
słowackiego SADu, mapę administracyj-
ną Polski, wiele plakatów i pokaźną wy-
stawę wyrobów hutniczych ze szkła ;) 
 

 
Rozmawiał Krzysztof Lepczyński 
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 Miasto niezbyt duŜe, sprawia wraŜenie dosyć prowincjonalnego, ale pełni istot-
ną rolę jako ośrodek kulturalny. Drugie co do wielkości w pewnym niewielkim kra-
ju. Przed wojną miało nawet stołeczny epizod. Bogata historia i nieśmiertelne pięk-
no bije z kaŜdego zakątka, choć w wielu miejscach z dawnej świetności pozostały 
tylko ruiny. PołoŜone nad rzeką (a nawet dwoma), jak przystało na miasto z trady-
cjami. Bo teŜ i pierwotna funkcja rodem z średniowiecza. Kiedyś gród obronny, 
później baza wypadowa wrogiego zakonu z zamkiem warownym. Do dziś z zamku 
pozostały święcące pustkami mury i baszty. 
 Na środku ryneczku przycupnął delikatny XVI-wieczny ratusz, początkowo go-
tycki, później przebudowany w stylu barokowym. UwaŜany za jeden 
z najpiękniejszych w tym regionie Europy. W nawiązaniu do swojego uroku i kolo-
rystyki określany mianem pewnego ptaka z rodziny kaczkowatych, który nieobcy 
jest mieszkańcom ze względu na bliskość wody. 
 Rzeka, nad którą lokowano miasto, ma wyjątkowe znaczenie kulturotwórcze, 
nie tylko ze względu na wspomniane ptaki. Na przestrzeni wieków stanowiła wielo-
krotnie źródło natchnień poetów. Obecnie nad rzeką zlokalizowane są liczne zakła-
dy przemysłowe (spoŜywczy, chemiczny, włókienniczy, drzewny...), więc i nie za-
chwyca jak niegdyś... 
 Po wojnie istniał tu silny ruch opozycyjny przeciwko nowej władzy. Miasto jest 

obecnie najbardziej „narodowe” w kraju, w przeszłości – wielonarodowościowe 

i wielokulturowe, czego ślady bez trudu moŜna odnaleźć. Znajdziemy tu kościoły 

katolickie, cerkwie prawosławne, synagogi, a nawet niewielki meczet. 

[EM] 

GEOZAGADKA 

Fot. Redakcja 
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Marginesy notatek... 

Zmiany i zmienność klimatu 
• Tych wartości będzie cała dzika ilość… 
• Nad klimatem zawisły nie tyle czarne chmury, co grube pieniądze. 
• [o przyczynach zmian klimatu] Jak państwo wiedzą, nic nie bierze się z powietrza. [po chwili] A właściwie w klimacie 

wszystko bierze się z powietrza… 
• Absolutne minimalne temperatury w Polsce. W podręcznikach podaje się Siedlce (-41,0°C), śywiec (-40,6°C) i Olkusz  

(-40,6°C). Ale to pomiary sprzed wojny i z czasów okupacji. Widocznie obserwator z Olkusza chciał przejść do historii. 
Nikt go nie kontrolował… 

• Kto z państwa zna łacinę? Ale nie pytam o tę podwórkową… 
• Jakiś Anglik po wyjściu z pociągu uwięzionego pod kanałem La Manche powiedział: A co w takiej Polsce, gdzie są 

prawdziwe zimy? 
• Mieliśmy porozmawiać o wpływie zmian klimatu – jak tu ładnie po polsku napisane – impaktach. 
 
Systemy Informacji Geograficznej SUM 
• Okazuje się, Ŝe dróg nie tylko nie potrafimy budować, ale nawet nie potrafimy nanieść ich na mapę. 
 
System  środowiska przyrodniczego 
•  [o jednej z prac uczestnika kursu] Podobał mi się pomysł z winnicą. Dobrze się kojarzy i coraz bardziej na czasie 

w polskich warunkach. 
• Jesteście juŜ dojrzałymi ludźmi. Po licencjacie. śadnej nowej wiedzy nie da się wam juŜ wtłoczyć do głowy… Dlatego 

ten kurs miał przede wszystkim na celu zmuszenie waszych szarych komórek do myślenia. 
• Po wynikach egzaminu proszę od razu przyjść po wpis, bo później wyjeŜdŜam na dwa tygodnie i chciałbym juŜ o wielu 

rzeczach nie pamiętać… 
• [na ćwiczeniach podsumowujących] Teraz moŜemy porozmawiać juŜ na luzie, spokojnie… Spokojnie – jak mówi Darek 

Szpakowski, kiedy juŜ wiadomo, Ŝe nasi przegrali… 
 
Ćwiczenia terenowe regionalne Sudety 2009 
• Jak państwo wiecie nocą nie odpowiadamy za was. 
• Będziemy mieli nocleg w fantastycznym miejscu, obok parku zdrojowego. Tylko sam ośrodek nie jest juŜ tak fantastycz-

ny. No, chyba Ŝe wyremontowali... 
• [o pomocach naukowych do ćwiczeń terenowych] Rozdajemy państwu przewodniczki i zbieramy od państwa pod 40 zł. 

Ale proszę nie traktować tego jako opłaty za przewodniczek. To składka na wejście do róŜnych obiektów. 
• [na Górze Św. Anny] Widzicie państwo dobrze wykształcony cios słupowy. Lawa stygnie i się kurczy. Nie moŜe wy-

kształcić się idealny kształt kulisty, więc tworzą się słupy o przekroju sześciokątów. Tak jak w teorii Christallera. 
• Całe Sudety wyglądały kiedyś jak gofr – obniŜenia otoczone wzniesieniami. 
• Gdzie nie spojrzysz, tam gleba. 
• Najpierw będzie kilka opowieści, a potem będzie moŜna robić sobie zdjęcia – za rękę, bez ręki... 
• Dekapitalizacja majątku trwałego w Sudetach to taka socjalistyczna powierzchnia zrównania. 
• W zabudowie widzimy taką lukę stratygraficzną od końca lat 30. do lat 90. 
• [o wypasie owiec i bydła w Sudetach] Tutaj przyjeŜdŜają bacowie z Podhala i jest full wypas. 
• [w Górach Stołowych] Ale nie rozciągajcie się tak państwo, bo tu w nocy straszy! 
• Król Jan III Sobieski mył się dwa razy do roku na wyraźne Ŝyczenie Marysieńki. Po tym jak Marysieńka była w Ciepli-

cach, Ŝądała tego od niego częściej i król był niepocieszony z tego powodu... 
• Warszawa jest jedyną obok Tirany stolicą europejską, do której nie da się dojechać autostradą. 
• Wałbrzych to cudownie beznadziejne miasto. 
• Prowadzący: To bardzo dobra odpowiedź! 
  Studentka: A dostanę piątkę? 
  Prowadzący: Jak pani się postara na egzaminie, to tak. Ale dostanie pani plusika. A trzy plusiki to jedno serduszko. 
• Dworzec kolejowy w Lubawce. Kiedyś drugi co do wielkości dworzec kolejowy na Dolnym Śląsku po Wrocławiu. Obec-

nie – ruina. Ten dworzec to najlepsza alegoria PKP. 
• KrzyŜe pokutne były wznoszone przez przestępcę w miejscu popełnienia występku. Przedstawiano na nich narzędzie 

zbrodni, najczęściej to był toporek, nóŜ itp. KrzyŜ pokutny musiał być wykonany tym narzędziem. Hmm, ale ciekawe co 
w  przypadku gwałtu... 

• [o początkach turystyki w Sudetach] Mówiłem, Ŝe do Cieplic przyjeŜdŜały ciocie z siostrzenicami. Ale czy ciocie chodzi-
ły w góry? Nie. Ale zawsze znalazł się jakiś kawaler, który się mógł zaopiekować. Dlatego nocleg w górach w paster-
skiej baudzie stał się bardzo atrakcyjny. To nie był jeszcze czas romantyczny, Ŝeby się zachwycać pięknem gór – stąd 
inne motywacje. 

• Dlaczego Ŝycie w górach nie jest proste? Bo góry są krzywe. 



Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
Raczej zachód i południe, ale bliskie (tzn. w Europie). Basen Morza Śródziemnego i Włochy w szczególności. Lubię 
miejsca, które są nie tylko naturalnie piękne, ale których piękno zostało podkreślone przez pracę człowieka. Włochy 
(i wiele innych krajów regionu) są tego świetnym przykładem. 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
…z królewską wyrozumiałością pozwala swoim poddanym na zajmowanie się tym, co ich najbardziej interesuje; na-
wet jeśli początkowo to coś leŜy poza granicami królestwa, to Geografia z łatwością potrafi to zmienić. 

Moje miejsce na Ziemi: 
NiŜsze (a przez to omijane przez turystów) partie Alp włoskiego Piemontu, w szczególności Park Narodowy Val 
Grande, na zachód od jeziora Maggiore. Jeśli ktoś uwaŜa, Ŝe Alpy są przeludnione (turyści) i zniszczone przez infra-
strukturę, to polecam to miejsce – zaskoczenie gwarantowane. 
Poza tym – Babia Góra i Orawa, no i Tatry. 

Chciałbym zmienić w sobie: 
Skłonność do unikania trudnych pytań ☺. 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Wprowadzić nieco więcej Ŝyczliwości i zaufania. 

Największe moje osiągnięcie: 
Rodzina – poza dyskusją. A naukowo – mam nadzieję, Ŝe wciąŜ przede mną. 

A jestem niepocieszony z powodu... 
...braku czasu. 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Wspólne wyjazdy w góry. Poza tym mecz rozegrany na wycieczce na Pomorze (1986) ze studentami Uniwersytetu 
Warszawskiego (którzy teŜ byli na swojej wycieczce pomorskiej). Wygraliśmy 5:3. 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Organizację balu geografów 1985/6, w celu wsparcia naszej wyprawy do Indii. 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
Właściwie nie ma czegoś takiego w geografii, czego bym zdecydowanie nie lubił. 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Na początku z pewnością geografia fizyczna, potem to wiele róŜnych rzeczy. 

Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
Nie mam zielonego pojęcia. 

Moje zainteresowania badawcze: 
Nie będę specjalnie oryginalny, jeśli napiszę ‘teoria i technologia informacji geograficznej’ (popularnie – GIS) – to 
niezwykle szerokie i ciekawe pole badawcze; poza tym zmiany uŜytkowania ziemi. 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
1. Pływanie w ciepłym morzu (np. Bałtyk nie, ale Adriatyk juŜ moŜe być).  
2. Chodzenie po górach.  
3. Kino 

U studentów cenię... 
Chęć zdobywania wiedzy i dociekliwość. 

Na pewno obleję studenta który...  
… nie zda egzaminu: to oznacza, Ŝe staram się nie mieć uprzedzeń i oceniać na podstawie wiedzy. 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Sporo ich! 

Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
Zakładam, Ŝe jeszcze jakiś czas mogę się nad tym zastanawiać. Ale na pewno ‘więcej Ŝyczliwości i zaufania’ nie za-
wadzi. 

Dr hab. Jacek Kozak 
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, 

Kartografii i Teledetekcji 
IGiGP UJ 


