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Drodzy Czytelnicy! 
 
 Witamy Was juŜ w wiosennej aurze i zachęcamy 
do czytania Globusika pod chmurką…  
 W tym numerze szczególnie polecamy relacje 
z pobytów na stypendium w ramach programu Era-
smus, który jest tematem przewodnim wydania. Mię-
dzy innymi artykuł o pobycie w ParyŜu naszej byłej 
Pani Redaktor — Agaty Warchalskiej oraz naszego 
obecnego Kolegi z Redakcji, który przebywa właśnie 
na stypendium w  Pradze. 
 Jest to teŜ numer wyjątkowy pod innym wzglę-
dem: reaktywujemy w nim stałą niegdyś rubrykę — 
Bibliotekarz Poleca. Liczymy na to, Ŝe Kołowicze przy-
pomną sobie wreszcie o istnieniu kołowej biblioteki… 
Szczególnie teŜ polecamy krótką relację z burzliwej 
dyskusji nad Statutem Koła, która odbyła się wczoraj 
(27 IV) późnym wieczorem. 
Oczywiście nie zabraknie teŜ Waszych ulubionych 
Marginesów i Wszyscy ich znamy, tym razem 
z Profesorem Włodzimierzem Kurkiem w roli głównej. 
  I jeszcze jedno — ale ciiiiii… — to ściśle tajne! 
Jako Ŝe powoli zbliŜa się sesja, zdobyliśmy specjalnie 
dla Was pytania egzaminacyjne! Przecieki są jak naj-
bardziej wiarygodne! Na pewno dzięki nim bez proble-
mu poradzicie sobie z sesją! 
 
Powodzenia! 
 
 

Redakcja 
 

PS. Oczywiście najpierw Globusik, później sesja ;) 

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Ewelina Mocior (ewelina_mocior@o2.pl) 
Krzysiek Lepczyński (krzysztof.lepczynski@gmail.com) 
Łukasz Musielok (oracze@wp.pl) 
Maciek Czerski (mac.czerski@gmail.com) 

 
 
Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  
     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  
     30-387 Kraków 
     kguj@geo.uj.edu.pl  
 
http://kolo.geo.uj.edu.pl 

Lasek Wolski — tutaj odbył się Marsz na Orientację 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI IINFORMACJI  

 

To juŜ było… 

 
FESTIWAL PIOSENKI GEOGRAFICZNEJ 
18 marca klubie Ryba Babel odbyła się kolejna edycja Festiwalu Piosenki Geograficznej (druga od czasu reaktywacji). 
Imprezę poprowadzili: Renata Wójcik i Krzysiek Lepczyński. W jury zasiadali: dr hab. Jarosław Balon, dr Joanna Wię-
cław Michniewska i mgr Dominik Płoskonka. 
Najbardziej muzykalni, pomysłowi i geograficzni okazali się: 
1. Paweł Krawczyk i Michał Jakiel — „Za mgłą” 
2. Sylwia Roman, Basia Peek, Kamila Kowalewska, Paulina Jędrzejak i Iwona Polinceusz - „Bez słów” 
3. Zarząd — „Gdzie się podziały te nasze mapki” 
Michał Jakiel i Łukasz Kowalski  z piosenką „Makumba” zdobyli nagrodę publiczności. 
Redakcja Globusika gratuluje odwagi i talentu wszystkim uczestnikom! 
 
I MARSZ NA ORIENTACJĘ KGUJ 
26 marca w Lasku Wolskim nasze Koło po raz pierwszy zorganizowało Marsz na Orientację. Pomysłodawczynią 
i główną organizatorką imprezy była Basia Peek, w organizacji pomagał równieŜ Marcin Rechciński. Podczas marszów 
wszelkie tajemnice Lasku Wolskiego zostały odkryte. Najlepszą orientacją, mimo złego rozstawienia niektórych punk-
tów, wykazały się pary:  
1. Asia Bajorek & Mateusz Kramarczyk (UJ) 
2. Łucja Kassolik & Marcin Dyjak 
3. Anita Bernatek & Kazik Chmiest. 
Serdecznie gratulujemy! 
Aha, a Holender jednak nie przyjechał... 
 
SYMULACJA SZCZYTU UE  
Odbyła się 23 kwietnia w pokoju Koła. Miała być nawiązaniem do zeszłorocznej symulacji obrad ONZ. Mimo zapowia-
danej duŜej liczby uczestników obrady odbyły się w kameralnym gronie. Po krótkiej prelekcji dotyczącej funkcjonowa-
nia Rady Europejskiej i zaprezentowaniu przez kraje swoich stanowisk w sprawie migracji, które były tematem szczytu, 
niemal natychmiast przystąpiono do długich i burzliwych, ale za to owocnych dyskusji kuluarowych. Po kilku godzinach 
udało się uchwalić rezolucję...;)  
 
ZMIANA STATUTU 
27 kwietnia członkowie Koła Geografów UJ wraz z opiekunem Koła spotkali się na specjalnym zebraniu, zwołanym 
w celu dyskusji nad zmianami Statutu KGUJ. Kilka wątków tego spotkania prezentujemy na stronie 14. 
 

 

 

To nas czeka… 

 
KASZUBY 
Kołowy wyjazd na Kaszuby odbędzie się w dniach 30 maja-4 czerwca. To dobry sposób na zregenerowanie sił i odstre-
sowanie się przed sesją. Na pewno nie zabraknie ciekawych atrakcji. W planie między innymi: gra miejska w Gdyni, 
wizyta w muzeum garncarskim (tzw. „muzeum gliny”), pobyt w Kościerzynie, Szymbarku i Kartuzach, a na deser zwie-
dzanie Gdańska. Jeśli jesteście zainteresowani kontaktujcie się z Basią Peek i Renatą Wójcik, które udzielą Wam 
wszystkich szczegółowych informacji. Gorąco zachęcamy! 
 
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE! 
13 maja we czwartek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie KGUJ! Będzie dotyczyło zmiany statutu naszego 
Koła. Zarząd przypomina, Ŝe uczestnictwo na Walnym jest obowiązkiem kaŜdego członka. Nieobecność skutkować mo-
Ŝe skreśleniem z listy członków! 
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Agata Warchalska 

ParyŜ bez przesady 
 

Relacja z pobytu na stypendium programu „Erasmus” na uniwersytecie Paris IV-Sorbonne 
w ParyŜu (wrzesień 2009 – styczeń 2010) 

 

Na wiadomość o tym, Ŝe jadę do ParyŜa 

na stypendium programu „Erasmus”, reakcja mo-

jej rodziny i znajomych była jedna – zachwyt 

i nutka zazdrości „Och, do ParyŜa! Och, Sorbo-

na!”. Co do mnie - miałam do tego pewien dy-

stans. Wybrałam Francję, poniewaŜ znam dobrze 

francuski i mogłam być raczej spokojna o to, Ŝe 

nie będę miała zbyt duŜej konkurencji 

w ubieganiu się o stypendium. Wybrałam ParyŜ, 

poniewaŜ miał najlepszą i najbardziej zbliŜoną do 

moich zainteresowań ofertę edukacyjną, jaką mo-

głam osiągnąć znając francuski. Nie przeŜywałam 

wielkiego podniecenia z powodu tego, Ŝe TO 

AKURAT PARYś, choć oczywiście zamierzałam 

jak najwięcej skorzystać z pobytu w tak szczegól-

nym mieście. Być moŜe było tak teŜ dlatego, Ŝe 

w ParyŜu kiedyś juŜ byłam – w gimnazjum, 

na szkolnej wycieczce, podczas której odwie-

dziliśmy najbardziej znane miejsca i zabytki – 

nie miałam więc wielkiej potrzeby ustawić się 

w kolejce do WieŜy Eiffela czy Luwru od razu 

po przybyciu. 

 

Przybycie zresztą nie obyło się bez pewnego 

stresu. Z lotniska Beauvais autobus przywiózł 

mnie do serca ogromnego ośrodka miejskiego – 

hałaśliwego, przytłaczającego i ruchliwego jak 

mrowisko. Bramki na stacji przesiadkowej me-

tra zamykały się tak szybko, Ŝe przytrzasnęły 

mi walizkę w wyniku czego urwał się uchwyt. 

Nieco później straciłam teŜ kółeczko ;) – w re-

zultacie przez dalszą część drogi musiałam mój 

bagaŜ wlec za sobą bądź po prostu nieść tak jak 

skrzynię. Gdy dobrnęłam wreszcie do podpary-

skiego miasteczka Ba-

gneux, gdzie miałam 

mieszkać, wyglądałam 

zapewne w sposób bu-

dzący miłosierdzie: spo-

cona,  wykończona 

i z wypisanym na twa-

rzy „chcę do domu!”.  

 

Pierwsze kroki na uczel-

ni oraz w rozmaitych 

miejscach, gdzie naleŜa-

ło coś załatwić były 

stresujące nie mniej niŜ 

przyjazd. W przenośni 
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 moŜna powiedzieć, Ŝe uchwyt w walizce przez 

pierwszy tydzień urywał mi się po kilka razy 

dziennie. Francuska biurokracja w połączeniu 

z dość specyficznym podejściem do Ŝycia 

(„problemy mogą poczekać, przerwa obiadowa 

nie”, „ale mamy jeszcze miesiąc do Pani wyjaz-

du”, „no ale czemu Pani się dziwi, Ŝe sekretariat 

nie działa - przecieŜ spadł śnieg”) tworzą kombi-

nację trudną do zrozumienia dla przybysza 

z dalekiego, zimnego, znerwicowanego kraju. 

Sam budynek Sorbony jest wystarczająco skom-

plikowany: dość powiedzieć, Ŝe szukając klatki 

schodowej F między klatką E i G, znalazłam klat-

kę U. Wybór kursów wymagał synchronizacji pa-

trzenia na kilka papierowych grafików naraz, roz-

wieszonych w kilku gablotach, w połączeniu 

z jednoczesnym otwarciem naraz kilku stron inter-

netowych. A potem samodzielnego zorientowania 

się, Ŝe kursy, które wybrałam, są z semestru let-

niego, internetowy katalog jest nieaktualny, zaś 

ten sam kurs nosi róŜne nazwy w zaleŜności od 

tego, w programie której specjalności jest wpisa-

ny. ZałoŜenie konta w banku wiązało się z podpi-

saniem dość zatrwaŜającej ilości papierów oraz 

połapaniem wśród kilku rodzajów identyfikacji 

konta. Trzeba jednak przyznać, Ŝe gdy konto ban-

kowe zostało szczęśliwie załoŜone, okazało się 

znacznie tańsze od mojego konta w Polsce, a kur-

sy na uniwersytecie – warte zachodu związanego 

z ich wyborem. 

 

Zajęcia na Paris IV – Sorbonne są tym, z czego 

jestem najbardziej zadowolona myśląc o pobycie 

na stypendium. Wykłady odbywały się w starych 

salach gdzie często brakowało krzeseł, a takŜe 

rzutnika z Power Pointem. W dodatku trwały dwie 

pełne godziny zegarowe (teraz półtoragodzinne 

zajęcia na naszej Uczelni mijają mi bardzo szyb-

ko…). Jeśli chodzi jednak o to, co liczy się najbar-

dziej, a więc: stopień refleksji prowadzących nad 

wykładanym tematem, pasję i zaangaŜowanie, 

z jakimi wykładają przedmiot oraz zdolność 

motywowania słuchaczy do dalszego zgłębiania 

tematu – było to naprawdę znakomicie zapew-

nione. Przygotowanie do zajęć, a następnie eg-

zaminów (polegały najczęściej na napisaniu, 

w ciągu dwóch godzin, uargumentowanej wy-

powiedzi na zadany temat), wymagało ode mnie 

wiele, jednak robiłam to chętnie czując, Ŝe bar-

dzo rozszerza mi się obraz świata. Z pewnością 

wpływ na to miała teŜ sama tematyka kursów, 

która dotyczyła problematyki rozwoju (w tym 

zrównowaŜonego oczywiście…), globalizacji, 

kierunków polityki światowej, pomocy humani-

tarnej – a to wszystko w kontekście sytuacji 

krajów Trzeciego Świata. Mam wraŜenie, Ŝe w 

Polsce wciąŜ jeszcze poświęca się bardzo mało 

uwagi problemom globalnym, zwłaszcza doty-

kającym odległych krajów, dlatego nieraz bar-

dzo cenne było choćby juŜ to, Ŝe prowadzący 

ilustrowali znane mi prawidłowości zupełnie 

nowymi przykładami. Oczywiście były sytu-

acje, gdy miałam juŜ tych egzotycznych kontek-

stów serdecznie dość, np. podczas pisania pracy 

zaliczeniowej o postrzeganiu budowy zapór 

wodnych przez społeczność lokalną w Senega-

lu. 

 

Jak wiadomo studia to nie tylko nauka, więc 

choć w tej siedziałam zapewne więcej niŜ prze-

ciętny „erasmus”, nawiązałam teŜ ciekawe kon-

takty towarzyskie, jednak… – głównie  

z Polakami. Nasz naród w cudowny sposób 

zawsze odnajdzie do siebie kontakty mailowe 

i chętnie się zintegruje. Obecność innych pol-

skich studentów, równieŜ sorbońskich 

„erasmusów”, była bardzo wspierająca, szcze-

gólnie w początkowej fazie przegryzania przez 

biurokrację. W pamięć zapadną mi na pewno 

dwa wydarzenia: Święto Niepodległości, dla 
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uczczenia którego piliśmy wino pod Hotelem 

Lambert (serce polskiego Ŝycia kulturalnego 

w czasach Wielkiej Emigracji) oraz spontaniczne 

spotkanie wigilijne, podczas którego rolę barszczu 

pełniła zupa pomidorowa z kartonu, rolę uszek – 

włoskie pieroŜki z grzybami, a rolę makowca – 

tarta orzechowa. W ostatnich dniach wiele mówi 

się o tym, jak bardzo solidarni potrafią być Polacy 

wobec wspólnego nieszczęścia i Ŝe mimo zmiany 

pokoleń, ta nasza właściwość nie zanika. Gdy my-

ślę o tamtych spotkaniach z Polakami we Francji 

jestem pewna, Ŝe podczas tragicznych wydarzeń, 

jakie poruszyły nas niedawno, potrafili być dla 

siebie wsparciem. 

 

 Co do kontaktów zagranicznych, nawiąza-

łam ich tylko kilka, za to bardzo serdecznych – 

z innymi erasmusami-geografami: Węgierką Orsi, 

Włoszką Letizią oraz Niemco-Grekiem Linosem. 

Mam nadzieję, Ŝe te kontakty nie zginą. Trochę 

zawiodły mnie natomiast relacje w ramach grupy 

studentów francuskich. Mimo uprzejmości i 

przejawów pozytywnego nastawienia, nie wy-

chodziły one jednak poza dość jasno określony 

dystans – zarówno wobec nas, obcokrajowców, 

jak i (mam takie wraŜenie) w ramach samej 

grupy. Być moŜe duŜy indywidualizm i brak 

potrzeby integracji poza ścisłym gronem znajo-

mych jest ogólną cechą ludności stolic? 

 

 Podsumowując ten krótki rzut oka na mój 

pobyt we Francji chciałabym podkreślić, jak 

wiele takie doświadczenie daje na kilku płasz-

czyznach. NajwaŜniejszą jest być moŜe to, Ŝe 

zyskujemy moŜliwość pomieszkania obok ludzi 

z całkiem innej kultury, a więc zbliŜenia do ich 

sposobu myślenia i przez to określenia, co z 

niego chcemy czerpać, a w czym musimy pozo-

stać odrębni, aby nie stracić siebie. Myślę, Ŝe to 

bardzo potrzebne refleksje w integrującym się 

świecie. 

*** 

 

Jak przetrwać w ParyŜu? 
 
PoniŜej kilka informacji praktycznych dla osób, których mój 
krótki tekst nie zniechęcił do odbycia „Erasmusa” we Fran-
cji ;). Oczywiście jest to tylko garść wybranych porad – 
zainteresowani dalszymi informacjami mogą jak najbardziej 
d o  m n i e  n a p i s a ć ,  c h ę t n i e  p o m o g ę 
(awarchalska@yahoo.com). 
 
Język francuski! 
Jego znajomość jest ogromnie waŜna, jeśli udajemy się wła-
śnie do tego kraju. Bez naprawdę dobrej znajomości języka 
będziemy się tam czuli nie tylko jak bez jednej ręki, ale 
równieŜ nogi, oka i ucha (nie mówiąc juŜ o uchwycie 
w walizce…). Mimo, iŜ znajomość angielskiego jest u Fran-
cuzów coraz większa, nie liczmy na to, iŜ cokolwiek w tym 
języku załatwimy. Nawet, gdy Francuzi rozumieją angielski 
i nie mają wielkiego oporu, by go uŜywać, to jednak mówią 
z tak silnym akcentem własnym, Ŝe i tak trudno ich zrozu-
mieć ;). Wyjątki od tej reguły są naprawdę rzadkie. Dominu-
je przeświadczenie, Ŝe osoba przyjeŜdŜająca do Francji zna 
francuski bardzo dobrze. Zajęcia miałam wyłącznie po fran-
cusku, a podczas egzaminu wprawdzie mogłam mieć słow-
nik i oczekiwać taryfy ulgowej co do błędów ortograficz-
nych i gramatycznych, jednak co do strony merytorycznej 
juŜ nie – a przecieŜ wiadomo, iŜ nigdy nie przeczytam ani 

nie napiszę na dany temat tak wiele w języku obcym jak 
w ojczystym. Do wyjazdu na studia nie wystarczy niestety 
to, Ŝe miało się francuski w szkole lub 2-3 lata chodziło na 
kurs do szkoły językowej. Nie mówię tego, aby kogokol-
wiek zniechęcać, ale aby przed zniechęceniem i frustracją 
uchronić: po mojej przyjaciółce Węgierce widziałam np. 
jak bardzo doskwierała jej trudność w napisaniu prac zali-
czeniowych czy niemoŜność notowania na wykładzie. 
WaŜne, by o tym pomyśleć zawczasu :) 
 
Pomoc socjalna – po przyjeździe do Francji warto starać 
się o pomoc materialną, np. w postaci dopłaty mieszkanio-
wej (tzw. CAF), która choć wymaga kolejnego kontaktu z 
biurokracją, moŜe wynosić nawet ponad 100 euro mie-
sięcznie, które zwłaszcza w stolicy Francji są nie do pogar-
dzenia.  
 
Ceny, zwłaszcza w ParyŜu, są w przypadku artykułów 
codziennej potrzeby często znacznie wyŜsze od naszych. 
Najzwyklejsza bagietka kosztuje wprawdzie podobnie jak 
u nas, ok. złotówki, jednak juŜ np. jabłka czy pomidory 
potrafią kosztować 8-9 zł za kilogram, podobnie nieduŜy 
kawałek Ŝółtego sera. Obiad w stołówce studenckiej to 
koszt ok. 3 euro czyli ok. 12 zł, jednak zarazem zbiorczy 
bilet miesięczny na całą komunikację to ok. 70 euro (łatwo 
przeliczyć ;).  
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 Kuinka paljon? czyli o tym jak sobie radzić w 

codziennych sytuacjach w niecodziennych warun-

kach… 

 Jednym z powodów dla którego warto wyje-
chać jest możliwość sprawdzenia się w codzienności z 
dala od domu, rodziny, przyjaciół i wszystkiego, co się 
zna. W Finlandii jest to o tyle łatwiejsze, że mimo iż 
język fiński jest zupełnie niepodobny do innych języ-
ków europejskich, to każdy przeciętny Fin zna angiel-
ski przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Po 
części jest to zasługą telewizji, w której filmy emito-
wane są w języku angielskim 
z napisami fińskimi. Nie moż-
na natomiast liczyć na od-
gadnięcie znaczenia fińskich 
wyrazów na podstawie sko-
jarzeń z innych języków. W 
Turku ze względu na mniej-
szość Szwedzką wszystkie 
napisy były w dwóch języ-
kach i to właśnie na podsta-
wie szwedzkich słów można 
było domyślać się czegokol-
wiek. Nie mniej jednak, 
większość znanych mi osób 
zaliczyła „wpadki” zakupo-
we. Moje zdziwienie było 
ogromne, kiedy otworzyłam 
zakupiony karton i zobaczy-
łam tam coś owocowego 
o konsystencji kisielu. Okaza-
ło się, że opakowanie z napi-
sem „jordgubbsoppa” i nary-
sowanymi truskawkami nie-
koniecznie zawiera jogurt :) 
 
 Suomi ja Suomalainen, czyli o Finlandii i Fi-

nach 

 Wbrew obiegowym opiniom sami Finowie oka-
zali się być bardzo serdeczni i pomocni. Raczej nie 
wychodzili sami z inicjatywą, być może nie chcąc się 
narzucać, jednak poproszeni o pomoc, starali się 
udzielić jej jak najlepiej, niezależnie czy chodziło o 
wskazanie drogi, czy  o napompowanie dętki do ro-
weru.  

W pewnym stopniu powściągane publicznie 
emocje Finów wydają się znajdować ujście w ich spor-

towym trybie życia – ilość rowerów zaparkowanych 
przed poszczególnymi budynkami uniwersyteckimi, a 
także ogromne prawdopodobieństwo minięcia na 
ścieżce kogoś uprawiającego jogging przechodziła 
moje najśmielsze wyobrażenia. Świadczy o tym rów-
nież szeroka gama sportów dostępnych w ramach 
wychowania fizycznego (od tradycyjnych zajęć 
z aerobiku, przez taniec jazzowy, irlandzki i Capoeirę 
do różnych sztuk walki). Podczas mojego pobytu uda-
ło mi się również załapać na jazdę na łyżwach oraz 
pływanie kajakiem po archipelagu Wysp Alandzkich. 

Drugą bardzo  ciekawą roz-
rywką Finów, albo raczej 
codziennym zabiegiem, by-
ło korzystanie z sauny. 
Szczególnie interesująco 
rytuał ten wyglądał w zimie, 
gdyż po pobycie w saunie 
należało co najmniej wybiec 
na śnieg, a najlepiej się 
w nim wytarzać (na podję-
cie tego drugiego niestety 
zabrakło mi odwagi albo 
samozaparcia;), lub też za-
leżnie od miejsca zanurzyć 
się w morzu lub jeziorze, co 
wbrew pozorom okazało się 
być całkiem przyjemnym 
doświadczeniem.  
Z osobliwości, które – mam 
wrażenie – mogą funkcjo-
nować tylko w krajach skan-
dynawskich napotkałam na 
samoobsługową barkę (w 
Turku na rzece Aurze), sa-
moobsługową bibliotekę, 

bezpłatne promy między wyspami archipelagu, w 
obrębie parków narodowych – publicznie dostępne, 
nieodpłatne chatki (Wilderness Huts), a w Parku Na-
rodowym Koli nawet na taksówkę z taryfą 10 EUR za 
70 km. 
 
 Maantiede opiskella, czyli o studiowaniu 

 Prawdopodobnie ze względu na stosunkowo 
małą ilość studentów, studia w Finlandii są bardzo 
zindywidualizowane i w znacznej mierze kursy opiera-
ją się na pracy samodzielnej. Zapewne z powodu sto-

Agnieszka Nowak 
 

Mój ERASMUS, 
czyli minä en puhun Suomea* 

*nie mówię po fińsku 

Laponia zimą. Park Narodowy Pallas-Yllästunturi  
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sunkowo niewielkiego własnego dorobku naukowego 
większość wykorzystywanych tu podręczników jest 
anglojęzyczna, co również może przyczyniać się do 
znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie. 
Pod względem zakresu tematycznego ciekawym jest 
znaczne zainteresowanie badawcze krajami Trzeciego 
Świata, które wyrażało się w organizowanych tam 
przedmiotach, takich jak na przykład: Working in 

developing countries czy Contemprorary African issu-

es oraz istnieniem grupy badawczej pod nazwą Ama-

zon Research Team. 
 Najbardziej wartościowymi dla mnie przedmio-
tami, głównie z powodu moich zainteresowań, okaza-
ły się być dwa kursy: Landscape Ecology and GIS oraz 
Environmental Management. Kurs pierwszy oprócz 
ciekawych zagadnień cechował się również wyjątko-
wą formą, gdyż realizowany był we współpracy z uni-
wersytetem w Sztokholmie, a jedną z jego składo-
wych były ćwiczenia terenowe w okolicy tamtejszego 
kampusu. Z kolei drugi z nich dawał możliwość zapo-
znania się z mechanizmami ochrony środowiska 
w Finlandii m.in. dzięki wizytom w Metsähallitus. Jest 

to fiński odpowiednik Lasów Pań-
stwowych, ale zajmuje się również 
obszarami chronionymi. Kurs o za-
rządzaniu środowiskiem pozwalał 
także na rozwinięcie technicznych 
umiejętności pracy projektowej. 
 Jeśli chodzi o trzymiesięczną 
naukę języka fińskiego, to niestety 
nie przyniosła ona większych efek-
tów poza ułatwieniami w robieniu 
zakupów i rozumieniu godzin od-
jazdów pociągów na stacji kolejo-
wej. 
 Vappa-aika, czyli o spędza-

niu wolnego czasu 

 Nieodłącznym składnikiem 
życia „erasmusa” są imprezy. Na 
początku pobytu miały one charak-

ter integracyjny, po czym nawiązywały się pewne 
sympatie i antypatie. Spośród osób przeróżnych naro-
dowości okazało się, że najlepiej dogadywałam się z… 
Polkami:) – Natalią, Patrycją, Esterą i Kasią. Nie ozna-
czało to oczywiście zamknięcia się na inne osoby. Jed-
ną z mocniej rozwijanych umiejętności podczas całe-
go pobytu były zdolności kulinarne, gdyż regularnie 
odbywały się spotkania pod nazwą np. Polish eve-

ning, kiedy to wszyscy uczestnicy uczyli się lepić pie-
rogi ruskie lub zawijać krokiety. 

Kolejną przydatną umiejętnością były zdolno-
ści wokalno-muzyczne, kiedy udawało się zgromadzić 
w jednym pomieszczeniu trzy gitary, skrzypce, wio-
lonczelę, klarnet, harmonijkę, a także inne przydatne 
instrumenty jak: plastikowe pudełka, tarki z drewnia-
nymi łyżkami i butelki;) Podobne spotkania organizo-
wane były dla wielu innych aktywności jak na przy-
kład w celu nauki konkretnego języka, albo też zapo-
znania się z dorobkiem filmowym jakiegoś kraju. 
 
 Matka, czyli o podróżach 

 Czas pobytu na stypendium jest z pewnością 
świetną sposobnością do poznawania okolic bliższych 
i dalszych. Najbliższą okolicę Turku najlepiej było po-
znawać na rowerze, dzięki świetnie przygotowanym 
ścieżkom rowerowym można było dotrzeć w takie 
miejsca jak miasteczko Naantali, gdzie mieści się Doli-
na Muminków czy wyspa Ruissalo – miejsce weeken-
dowego wypoczynku mieszkańców Turku. Świetnym 
pomysłem na spędzenie kilku wolnych dni był szlak 
przez archipelag, który zapewniał wiosną fantastycz-
ne widoki. Na jednodniowy wypad nadawał się sto-
sunkowo blisko położony, bagienny Park Narodowy 
Torronsuo jak również stolica Finlandii – Helsinki, 

Polish evening. Typowo polskie danie - pierogi ruskie:)  

Music inspirations. Śpiewanie i granie na czym kto umiał  
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Rauma ze starą, zabytkową zabudową wpisaną na 
listę UNESCO, czy też fabryka czekolady Fazer. 

Z dalszych podróży odbyłam dwie – jedną 
zimową do Laponii, żeby zobaczyć zorzę polarną, któ-
ra akurat w tym właśnie czasie pojawiła się w Turku:) 
i drugą w kierunku północno-wschodnim do Parku 
Narodowego Koli. Do Laponii wyruszyłyśmy z Patrycją 
pociągiem, następnie w Rovaniemi podjęłyśmy nie-
stety nieudaną próbę złapania stopa (autostopem 
udawało nam się podróżować tylko na krótkie dystan-
se), więc zdecydowałyśmy się na autobus. Kiedy wy-
siadałyśmy z autobusu o godzinie 21, aby udać się do 
naszej pierwszej chatki, niebo było niesamowicie roz-
gwieżdżone. Temperatura wynosiła tylko ok. 
-16°C, co po około godzinnej wędrówce za-
częło mnie napawać niepokojem. Na szczę-
ście kiedy już zaczęłyśmy wpadać w lekką 
panikę, ujrzałyśmy schowaną wśród drzew 
chatkę. Na początku było w niej przeraźliwie 
zimno. Kiedy jednak udało nam się rozpalić 
ogień w piecu typu „koza” i zagotować wodę 
na herbatę nasze morale znacznie wzrosły.  
Następnego dnia dzięki wyżowej pogodzie, 
ukazał nam się piękny krajobraz, który do 
pewnego stopnia przypominał nasze Biesz-
czady. W ciągu następnych kilku dni pogoda 
jednak się popsuła, a chwilami wędrowały-
śmy nawet w zamieci. Bardzo żałowałyśmy, 
że nie posiadamy nart biegowych, gdyż poru-

szałyśmy się głównie po bardzo dobrze przygotowa-
nych dla nich trasach. Poza tym korzystałyśmy z tras 
dla skuterów śnieżnych i psich zaprzęgów, a próba 
przejścia nieprzetartym szlakiem pieszym zakończyła 
się porażką. W drodze powrotnej udało nam się rów-
nież, dzięki dużemu szczęściu, zwiedzić zamek lodowy 
w miejscowości Kemi, gdyż dotarłyśmy tam po godzi-
nach otwarcia. 

W maju, kiedy zrobiło się na tyle ciepło, że 
nocowanie w namiocie z raczej letnim ekwipunkiem 
wydawało nam się dobrym pomysłem wybrałyśmy się 
z Natalią w okolice Parku Narodowego Koli. Podczas 
około 700-kilometrowej podróży pociągiem obserwo-
wałyśmy jak niezmienny jest krajobraz – na który 
składała się młodoglacjalna rzeźba z jeziorami, bagna-
mi i torfowiskami, a także dominująca tu tajga – w 
tym przypadku las świerkowo-sosnowy z domieszką 
brzozy. Zwieńczeniem naszej wędrówki było zdobycie 
najwyższego w okolicy szczytu – Koli (347 m n.p.m.). 
Poza tym odwiedziłyśmy centrum turystyczne parku, 
a także Koli - miejscowość położoną w samym jego 
środku. 
 
 Wyżej opisane aspekty mojego pobytu na sty-
pendium w ramach programu Erasmus, są tylko pró-
bą przedstawienia różnych wymiarów takiego do-
świadczenia. Nie stanowią one wyczerpującej listy 
nawet moich własnych przeżyć, gdyż nie sposób 
przedstawić w kilku słowach pięciu miesięcy życia. 
Dla każdej osoby taki czas będzie wiązał się z innymi 
odczuciami, tym nie mniej jednak zawsze będzie to 
bardzo wartościowe doświadczenie. Z jednej strony 
to na pewno ciekawa przygoda, którą warto przeżyć, 
szansa na poznawanie i odkrywanie, ale z drugiej to 
również rodzaj egzaminu, który trzeba zdać. 

Dom Muminków. Naantali 

Majowa wyprawa we wschodnie zakątki Finlandii. Północna Karelia 
Zdjęcia: A.Nowak, N. Chmiel, P.Mazur 
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Przed zeszłorocznym Festiwalem Piosenki 
Geograficznej trwała nieoficjalna konkurencja 
na jak największą liczbę skojarzeń z róŜnymi 
dziedzinami geografii zawartymi w tekście wybra-
nej piosenki. Tak zapamiętałem się wtedy w wy-
szukiwaniu odniesień do geografii, Ŝe przez jakiś 
czas praktycznie kaŜde słowo jakiegokolwiek tek-
stu, a później nawet kaŜda drobna rzecz i kaŜda 
sytuacja kojarzyła mi się z jakimś przedmiotem z 
katalogu kursów IGiGP UJ.  Mam wraŜenie, Ŝe tu 
w Czechach, konkretnie – w Pradze, gdzie aktual-
nie przebywam, mania szukania skojarzeń 
z geografią dopadła mnie ponownie. A moŜe to 
miasto i ten kraj jest po prostu rajem dla geografa 
i kaŜdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego? 
Oceńcie sami. 
 

Geografia transportu 
 Komunikacja publiczna to chyba pierwsze 
doświadczenie z którym kaŜdy przyjeŜdŜający 
musi się zmierzyć. W Pradze to zmaganie się jest 
naprawdę bardzo przyjemne. Sieć linii tramwajo-
wych, autobusowych, metra, kolei podmiejskiej i 

tzw. „Lanovki” (czyli kolejki zębatej wiodącej na 
wzgórze Petřin), jest prawie idealna. W dzień w 
godzinach szczytu na najbardziej uczęszczanych 
liniach tramwaje jeŜdŜą co 4 min, podobnie pocią-
gi metra. No i jeszcze coś, co studenci lubią naj-
bardziej – komunikacja nocna! Tramwaje i auto-
busy linii nocnych zaczynają kursować tuŜ po za-
mknięciu metra, czyli krótko po północy, i jeŜdŜą 
co około 30 min. Jedynym mankamentem komu-

nikacji miejskiej są dość drogie bilety jednorazowe 
i krótkookresowe. Najpopularniejszy bilet 30-
minutowy z moŜliwością przesiadki kosztuje 28 
koron. Natomiast jeŜeli chodzi o bilety miesięczne 

to cena jest właściwie taka sama jak w krakow-
skim MPK. 
 PodróŜując poza Pragę moŜna skorzystać z 
najbardziej gęstej sieci kolei w Europie lub poje-
chać autobusem. Pierwsza opcja jest szybka, wy-
godna i przyjemna, jednak sporo kosztuje, ponie-
waŜ nie ma studenckich biletów ulgowych. Są na-
tomiast ulgi grupowe, a Ŝe czeskie koleje to 
przedsiębiorstwo zachęcające do zawierania po-
dróŜnych przyjaźni (a moŜe nawet i nieco bliŜ-
szych więzi towarzyskich) to uwaŜa za grupę... juŜ 
2 osoby:) Komunikacja autobusowa jest tańsza 
(są zniŜki studenckie), jednak stosunkowo powol-
na. 
 

Geografia kulinariów 
 KaŜdy student dobrze wie, Ŝe bez dobrego 
odŜywiania nie da się pracować intelektualnie. 
Republika Czeska teŜ o tym wie, więc płaci stu-
dentom i pracownikom naukowym połowę ceny za 
obiady w stołówkach, a tych w róŜnych częściach 
Pragi jest co najmniej dziesięć. W przeciwieństwie 
do obiegowej opinii na temat czeskiej kuchni sto-
łówki serwują jadło całkiem na poziomie. Knedliki 
w dwóch odmianach – bułczanej i ziemniaczanej 
oczywiście są:) 
 Państwo niestety nie współfinansuje uzupeł-
niania jakŜe niezbędnych elektrolitów opartych na 
zboŜach i chmielu, mimo to piwo jest tu cały czas 
najpopularniejszym napojem energetycznym 
i orzeźwiającym. Sama kultura picia piwa stoi na 
bardzo wysokim poziomie, jest obwarowana wie-
loma regułami, a przez wielu (nie tylko Czechów) 
uwaŜana za uświęconą tradycję. UŜywanie słom-
ki, zlewanie resztki starego piwa do nowego kulfa, 
picie piwa z sokiem itp. są uwaŜane za nieomal 

 
Łukasz „Hanys” Musielok 
 

PRAGA: 
Geografem jestem i nic, co geograficzne nie jest mi obce 

Motto wyjazdu 

Lanovka 
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zbrodnię 
na cze-
skiej kultu-
rze. JeŜeli 
chodzi o 
podejście 
geogra-
ficzne do 
tego tema-
tu to są-
dzę, Ŝe 
odwiedza-
jąc liczne 
lokalne 
browary* 
moŜna 
śmiało 

prowadzić równolegle badania z dziedziny geo-
grafii gospodarczej i geografii religii (bo przecieŜ 
wizyta w takim miejscu jak browar w Pilźnie czy 
Velkých Popovicach to dla niektórych prawie jak 
pielgrzymka;) 
 

Geografia społeczna (w tym nieco geo-
grafii spędzania wolnego czasu) 
 Stereotypowy obraz Czecha to jowialny 
męŜczyzna o fizjonomii Szwejka, obdarzony dość 
rubasznym poczuciem humoru i wspaniałą fryzu-
rą zwaną w Polsce „czeskim dywanem”. 
W rzeczywistości to bardzo mili, chętni do pomo-
cy ludzie (moŜe poza kasjerkami w sklepach, ale 
ich mrukliwość to chyba międzynarodowa przypa-
dłość). Starszych kobiet nie naleŜy się bać, 
a kiedy ustępuje się im miejsca w tramwaju dzię-
kują naprawdę serdecznie (u nas to róŜnie z tym 
bywa). Czesi chętnie uprawiają róŜne sporty. W 
zimie najpopularniejsze są biegówki, a od wiosny 
do jesieni – rower i bie-
ganie. Zajęcia z WF-u 
trwają przez całe stu-
dia, a moŜliwości wy-
boru sekcji sportowych 
i miejsc na nich jest 
niezmiernie duŜo. 
  

Geografia lud-
ności i demografia, 
Geografia kultury 

W Pradze 
oprócz rodzimych 
„praŜaków” mieszka na 
stałe wielu obcokra-
jowców: Brytyjczyków, 
Amerykanów, Hiszpa-

nów i przybyszy z Ameryki Łacińskiej. Zaskakują-
co dla mnie, stosunkowo niewielka jest mniej-
szość romska, natomiast sporo jest imigrantów z 
Azji Południowo-Wschodniej. Nie moŜna teŜ zapo-
minać o Morawianach, którzy czasem dość ostro 
protestują, kiedy nazywa się ich Czechami. Czują 
swoją kulturową odrębność, mają rodzime trady-
cje i zdarza się im od czasu do czasu traktować 
braci Czechów z lekką wyŜszością. Obywatele 
Czech, którzy w ostatnim spisie powszechnym 
zadeklarowali narodowość morawską, stanowią 

około 4% ogółu społeczeństwa. 
 
Ale, ale... czyŜby Praga to tylko miejsce dla geo-
grafów społeczno-ekonomicznych? O, nie! Geo-
graf fizyczny teŜ moŜe się dobrze bawić w Środ-
kowych Czechach. 
 
 Hydrolodzy na pewno zachwycą się Wełta-
wą, która tylko ze względów czysto historycznych, 
wpada do mniejszej od siebie pod względem 
przepływu jednostkowego Łaby. Godny podziwu 

Browar w Velkych Popovicach 

Czeskie koloryty 

Widok na praski zamek z mostu... Legii. Tfu, tfu, tfu! 

* - tajemnicą poliszynela jest, Ŝe Instytut Chemii Uniwersytetu Karola organizuje tygodniowe zajęcia terenowe o nazwie "Chemia przemy-
słowa", w czasie których zwiedza się pewne fabryki i zakłady przemysłowe. Jakie są to zakłady, moŜecie się juŜ chyba domyślić;) 
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jest takŜe wodowskaz pod Wyszehradem, który 
poziom wody wskazuje na łacie w kształcie... 
tarczy zegarowej. 
 Geomorfolodzy, gleboznawcy i ludzie z 
ciągotkami do geologii odkryją sporo ciekawych 
profili poprzecznych, podłuŜnych i tych w głąb, 
wychodni skał i holoceńskich teras, a to wszyst-
ko w samym środku Masywu Czeskiego, gdzie 
moŜna znaleźć skały z kaŜdej epoki geologicz-
nej.   
 Klimatologów zainteresuje pewnie mikro-
klimat miasta połoŜonego na wzgórzach, a jed-
nocześnie w dolinie rzeki, a takŜe najdłuŜsza na 
ziemiach czeskich seria danych meteorologicz-
nych mierzonych tuŜ obok Mostu Karola - w pra-
skim Klementinum od 1752 roku. 
 Z kolei dla geografów fizycznych kom-
pleksowych zawsze się znajdzie jakaś granica 
do wyznaczenia;) Poza tym Pragę otaczają kra-
iny zwane Czeski Raj ze wzgórzami wulkanicz-
nymi i Czeski Kras, której to nazwy nie muszę 
chyba tłumaczyć. 
 
 Prawdziwy geograf nie moŜe się jednak 
obyć bez wizyty na uczelni, gdzie moŜe usyste-
matyzować wiedzę na temat poznanych w tere-
nie fenomenów. Co więc Uniwersytet Karola mo-
Ŝe zaoferować studentom z zagranicy? Po 
pierwsze cały szereg interesujących kursów w 

języku angielskim zarówno z geografii czło-
wieka, geografii fizycznej, jak i tego co pomię-
dzy – czyli kartografii, GIS, zmian uŜytkowa-
nia terenu i kształtowania przestrzeni. Poza 
tym oczywiście moŜna zapisywać się na 
przedmioty w czeskim. Z językiem po około 
miesiącu właściwie nie ma juŜ większych pro-
blemów, zwłaszcza jeśli korzysta się z darmo-
wego lektoratu oferowanego przez wydział. 
Generalnie rzecz biorąc, jeŜeli chodzi o doga-
dywanie się w tym pokrewnym języku to i tak 
najwaŜniejsze jest, Ŝeby niczego (a tym bar-
dziej nikogo) w Czechach nie „szukać”... Po-
myślicie, Ŝe zwariowałem, ale muszę to teŜ 
napisać... jest świetnie zorganizowana  i duŜo 
bardziej przystępna niŜ gdziekolwiek indziej 
biblioteka, w której naprawdę miło spędza się 
czas. 
 Studiowanie geografii gdziekolwiek jest 
nie do wyobraŜenia bez zajęć terenowych, 
tak samo jest i w Czechach. Istnieją dwa ro-
dzaje terenówek – pierwsze to „ćwiczenia te-
renowe” z geografii fizycznej lub społeczno-
ekonomicznej, na których poznaje się metody 
badań jednej lub drugiej gałęzi geografii. By-
wa jednak czasem tak, Ŝe w trakcie całego 
tygodnia zajęć dominuje jedna tematyka. Dru-
gi rodzaj terenówek to tzw. „geograficzna wy-
prawa” (w wolnym tłumaczeniu). Co roku po-
jawia się kilka ofert wyjazdu na tydzień w róŜ-
ne części kraju albo bliŜszej (Słowacja) lub 
dalszej zagranicy (np. Tunezja). KaŜdy ze 
studentów przygotowuje na zaliczenie referat 
na zadany temat związany z terenem, w który 
się jedzie. 
 Nie spotkałem się z Ŝadnymi nieprzy-
jemnościami na uczelni – tutejszy koordyna-
tor Erasmusa jest przemiły i pomoŜe ze 
wszystkim, podobnie jest z paniami w sekre-
tariacie i studentami, którzy równie chętnie i 
bez nawet cienia niechęci pomagają się za-
aklimatyzować na uczelni. 
 
 Jak sobie przypominam, Ŝe na pierw-
szym roku publicznie oświadczyłem, Ŝe nie 
chcę jechać nigdzie zagranicę na stypendium 
w czasie studiów, bo „mnie to nie kręci”, „nie-
chce-mi-się” i „nic ciekawego się tam nie na-
uczę”, to mi trochę głupio. Myślę, Ŝe warto 
skorzystać z okazji wybrania się na stypen-
dium, tym bardziej, Ŝe ofert wyjazdu do chyba 
co najmniej połowy krajów w Europie jest na-
prawdę sporo. No i wraŜeń, znajomości i ta-
kich doświadczeń jak choćby w Pradze we 
własnym kraju się nie zdobędzie. 
 
*** 

Wodowskaz 
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Bibliotekarz przypomina... 
 

...Ŝe mamy w kole bibliotekę! Być moŜe niektórzy o tym zapomnieli, a inni nigdy o tym nie wiedzieli, ale te 
zamykane na klucz szafy w kołowym pokoju zawierają całkiem pokaźne zbiory map, czasopism i ksiąŜek róŜnej 
treści (najczęściej oczywiście geograficznej). W ostatnich czasach szafy pokrył kurz, a ksiąŜki zarosły gęstymi szu-
warami... Przydałoby się zatem trochę odświeŜyć pamięć o bibliotece. Właśnie ze względu na dostęp do niej prze-
sunięta została kołowa sofa, której obecne połoŜenie wzbudza wiele kontrowersji. 

Co trzeba zrobić, aby wypoŜyczyć ksiąŜkę? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Oto krótka instrukcja 
obsługi kołowej biblioteki: 
 

1. Wybierz ksiąŜkę z katalogu biblioteki znajdującego się na stronie KGUJ: http://kolo.geo.uj.edu.pl 
2. Odpisz jej tytuł, autora i numer inwentarza (np. D1-548) 
3. Poinformuj o tym bibliotekarza osobiście (wtedy dostaniesz ksiąŜkę od ręki), lub mailem - 

mac.czerski@gmail.com (wtedy dostaniesz ksiąŜkę najszybciej jak to moŜliwe i zostanie Ci ona 
przekazana w umówiony sposób. 

4. Zwróć ksiąŜkę do biblioteki nie później niŜ 2 miesiące od czasu wypoŜyczenia. JeŜeli potrzebujesz 
jej na dłuŜej – napisz maila! 

 
Uwaga! Nie wszystkie ksiąŜki z biblioteki są w katalogu na stronie koła! Jest on ciągle aktualizowany, ale 

wciąŜ ma braki. Dlatego, jeŜeli jakiejś ksiąŜki tam nie znajdziecie, piszcie. Nie wykluczone, Ŝe ukrywa się gdzieś 
przed skatalogowaniem. 

Bibliotekarz poleca! 
 
Legenda głosi, Ŝe za dawnych czasów w „Globusiku” była taka właśnie rubryka. W ramach szeroko pojętej 

promocji kołowej biblioteki postanowiłem ją reaktywować. Co więc polecam? Tak naprawdę polecam wszystko! 
Albo raczej prawie wszystko, bo nie sądzę, aby takie biblioteczne „okazy” jak słownik polsko-rosyjski z 1959 roku 
mógł się jeszcze komuś przydać. Mamy w bibliotece naprawdę duŜo ksiąŜek i czasopism do których warto zajrzeć. 
Jednym z moich ulubionych egzemplarzy jest National Geographic z 1931 roku! Mamy teŜ numer z 1941 i bardzo 
duŜo numerów z lat 70. Oczywiście wszystkie są po angielsku, co moŜe być dobrym sposobem do poćwiczenia 
języka. Są to niewątpliwie interesujące starocie, ale ostatnio pojawiły się teŜ nowości! 

Raport Banku Światowego z 2009 roku. Pełny tytuł: World Development Report, Reshaping Economic 
Geography. Raport ten jest prawdziwym „białym krukiem”. Nie znajdziecie go ani w naszej wydziałowej 
bibliotece, ani nawet w Jagiellonce! Dostał się on do kołowej biblioteki dzięki urzędniczym kontaktom Marty 
Gawlik, która w całej Swej dobroci podarowała kołu tę pozycję. Opatrzyła ją nawet wzruszającą dedykacją.  

Raport napisany jest po angielsku i zawiera duŜo ciekawych map, wykresów, tabel i komentarzy do nich. 
Jednym słowem wszystkiego co jest potrzebne geografowi społeczno-ekonomicznemu. Składa się z trzech części: 
1) Seeing Development in 3-D, 2) Shaping Economic Geography, 3) Reframing the Policy Debates. Nr inwentarza: 
D1-1. 

 Teraz coś z literatury podróŜniczej. JeŜeli jest jesz-
cze ktoś, kto nie czytał ksiąŜek Wojciecha Cejrowskiego, 
to ma doskonałą okazję, aby nadrobić braki. W kole poja-
wiła się właśnie jego ksiąŜka „Gringo wśród dzikich 
plemion”. Opowieści o spotkaniach z Indianami, celnika-
mi i wojskowymi w republikach bananowych czyta się 
jednym tchem. śaden miłośnik podróŜy (czyli de facto 
Ŝaden geograf) nie moŜe tej ksiąŜki przegapić! 
 Jeszcze ciekawostka dla osób uczących się rosyj-
skiego. Reliktem minionej epoki jest w naszej bibliotece 
bardzo obszerny zbiór ksiąŜek po rosyjsku. MoŜe kogoś 
zainteresują? 

 
Bibliotekarz KGUJ 

Maciek Czerski 
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Marta Gawlik 
 

Krótka relacja na gorąco z zebrania członków KGUJ w sprawie zmiany Statutu 
 
Podczas dyskusji o członkach zwyczajnych nie będących studentami geografii, dr śelazny mówi o projekcie realizowanym 
wspólnie ze studentami medycyny, pada pytanie:  
– To ilu kardiologów zapisało się do Koła? (K. Lepczyński) 
 
Debata na temat drugiego walnego (waŜnego niezaleŜnie od ilości przybyłych członków) i jego ogłoszenia: 
– Niby ma być ogłoszone walne, no ale wyobraźmy sobie sytuację Ŝe mamy machlojki i prezes ogłasza walne o 24 w nocy 
otwierając okno Koła i krzycząc. (M. Gawlik aka Havlikowa)  
– Marta, co by ktoś robił o tej porze w Kole? (M. Jakiel aka Masaj) 
 
Kwestia uprawnień prezesa (decyduje w sprawach nierozstrzygniętych): 
– To są jakieś metody kubańskie! (M. Gawlik aka Havlikowa) 
 
Kwestia uprawnienia zarządu do wyboru jednej osoby w przypadku rezygnacji członka zarządu z pełnienia danej funkcji. 
Trwa zagorzała dyskusja zwolenników i przeciwników. Głos zabiera śyła: 
– To moŜe wybierzmy tylko prezesa, niech sobie sam dobierze ludzi z którymi chce współpracować. 
– A tak właściwie po co w ogóle wybory? 
Nagle słychać głos z tłumu: 
– Landryn doŜywotnio na prezesa! 
 
Prezes ma problemy z łącznością laptop-rzutnik. Nagle na ekranie pojawia się niebieskie tło i napis NO SIGNAL. Havliko-
wa komentuje: 
– Skoro nie ma Signal to moŜemy kupić Blend-a-med w ostateczności. 
 
Dr śelazny opowiada o tym jak on został prezesem: 
– Mnie wybrano dopiero w ósmej turze głosowania! Siedzieliśmy do 4 nad ranem... 
– Kurcze, to nawet ostatni nocny by z kampusu odjechał... (zatroskany głos z tłumu) 
 
Dyskusja o sądach koleŜeńskich w Kole. Chodzi o fakt, Ŝe do sądu koleŜeńskiego wybierane są osoby powoływane przez 
Zarząd. 
– Co będzie jak będzie spór Zarząd - członkowie? (śyła) 
– To moŜe niech komisja rewizyjna wybiera? (głos z tłumu) 
– A co jak będzie spór komisja - zarząd? (śyła) 
– To moŜe opiekun niech będzie w sądzie. (dr śelazny) 
– A spór opiekun - zarząd? (śyła) 
– A jak będzie spór w trójkącie zarząd-komisja-opiekun? To co wtedy??? (Havlikowa) 

 Przecieki egzaminacyjne na najbliŜszą sesję 
 

Metody badania osadów czwartorzędowych:  
Ile filiŜanek kawy czarnej, słodzonej musi wypić trzydziestoletnia kobieta, by na jej siekaczach wytworzyła 

się dwumilimetrowa warstwa osadu? 

Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego: 
Ile słoni musi wejść do autobusu przegubowego Solaris Urbino 18, by w myśl obowiązujących przepisów wytworzyły 
w pojeździe tłok? 

Formy turystyki: 
Podaj śmiertelną długość obcasa w turystyce tatrzańskiej. 

Funkcjonowanie przyrodniczych obszarów chronionych: 
Ile bobrów musi znaleźć się na jezdni, by skutecznie oprotestować budowę trzypasmowej obwodnicy? 

Historia odkryć geograficznych: 
Ile minut gotowane było jajko Kolumba? 

Katastrofy w przyrodzie: 
Jak długo powinna trwać erupcja wulkanu Eyjafjallajökull wyrzucającego wyłącznie tanie wino, by wprowadzić do atmos-
fery ilość siarki porównywalną z ostatnią erupcją? 

Filozofia:  
Czy ten egzamin ma sens? 

Przecieki specjalnie dla czytelników Globusika zdobył Krzysiek Lepczyński 

TO
P 
SE
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ET
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Marginesy notatek... 
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Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków 

 

• Uniwersytety dzielą się na stare i dobre – nasz jest stary. 

• Piastowie krakowscy byli zbyt poboŜni i z tej poboŜności pomylili kolejność – czyni śluby czystości małŜeńskiej 

zanim mieli dzieci – dlatego dynastia nie przetrwała. 

• Mogą się zawalić kościoły i domy, ale podziały własnościowe przetrwają. 

• U świętej Magdaleny był przytułek dla prostytutek, które na starość wypadły z zawodu. 

• Wisła – nazwa reliktowa, celtycka, oznaczająca wodę, duŜo wody; „whisky” – podobne słowo - takŜe oznacza 

wodę i jest w Szkocji, czyli u Celtów… 

• Do dziś przetrwała tradycja malowania portretów profesorskich; gdy któryś emerytowany profesor zaczyna cho-

rować wysyła się do niego malarza… co jest róŜnie odbierane… 

 

Oceny oddziaływania na środowisko 

 

• Literatura: Po pierwsze stary, ale jary podręcznik Bartkowskiego. 

• Na piątkę umie tylko nauczyciel, prawda? Ostatnio doszedłem do takiego etapu na Regionalnej. NajwyŜsza ocena 

to czwórka... 

• Jak mam coś zrobić dla jakiejś gminy i pytam o skalę, to wójt często chce mapę takiej wielkości, Ŝeby mu się zmie-

ściła na ścianie w gabinecie. 

• Wszyscy mówią, Ŝe są liczne metody oceny, a potem wymieniają tylko metodę bonitacyjną... 

• Mówi się, Ŝe pierwszy milion trzeba ukraść. Ale pewnie to nieprawda. Na pewno są ludzie, którzy nie ukradli swo-

jego pierwszego miliona, tylko dostali od rodziców. 

• [o propozycjach studentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego Krakowa] Jak wszędzie wprowadzicie 
zakazy, to gdzie ja będę sobie robił ognisko ze znajomymi? 

 

Funkcjonowanie środowiska stref polarnych 

 

• Kiedyś chciałem się przenieść do Warszawy i studiować geografię polityczną, ale powiedzieli mi: „Co? Pan zna 

tylko łacinę, angielski i rosyjski i chce pan studiować geografię polityczną? My wymagamy od naszych magistran-

tów, Ŝeby znali przynajmniej 5-6 języków!” I zostałem geografem fizycznym... 

• Ja mam literaturę do tych referatów, ale student nie musi się ze mną kontaktować. Ja nie zmuszam nikogo do kon-

taktów. 

• [o sukcesji roślinności na Spitsbergenie] W tym miejscu stał wydrzyk i wypatrywał mewy trójpalczastej. Gdy się 
pojawiła doprowadzał ją do szoku nerwowego aŜ zwymiotowała to, co zjadła. Wtedy łapał to w locie i zjadał. Po-

tem wracał na swoje miejsce. Stał tak cały dzień wzbogacając to miejsce w materię organiczną. 

• Niektórzy ludzie popełniają Ŝenujące błędy porównując roślinność arktyczną z roślinnością strefy umiarkowanej. 

Mówią, Ŝe wierzby u nas takie duŜe, a w Arktyce takie małe. To prawda. Nie jest to wprawdzie ten sam gatunek, 

ale ten sam rodzaj. Podobnie brzoza: u nas taka wysoka, a tam tylko karłowata. To teŜ jest sam rodzaj Betula. 
Gorzej, jeśli mówią, Ŝe u nas dęby takie ogromne, a tam rośnie tylko dębik ośmiopłatkowy... PrzecieŜ to zupełnie 

inna roślina! Dębik jest rośliną zielną, a nie drzewem czy krzewem! 



Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
       Południe, poniewaŜ jestem istotą ciepłolubną. 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
jest rodzaju Ŝeńskiego i w związku z tym nie moŜe być królem. 

   
 

Moje miejsce na Ziemi: 
Kraków 

 
Chciałbym zmienić w sobie: 

     niczego nie chciałbym zmienić. 
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
      korki na alejach Trzech Wieszczów. 
 

Największe moje osiągnięcie: 
       wnuk Franciszek (1,5 roku). 
 

A jestem niepocieszony z powodu... 
     upływu czasu. 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
        kierownika „śaczka” – pana Buszka i bar „Pod Płachtą” na Błoniach. 
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
„Bale Geografów” na Grodzkiej 64. 

 
W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
zbytniego teoretyzowania. 

   
Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
otwarcie na świat. 

 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
historia i etnografia. 

 
Moje zainteresowania badawcze: 

     turystyka, obszary górskie, Afryka. 
 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
koszę trawę w ogrodzie. 

 
U studentów cenię... 
poczucie humoru i pracowitość. 

 
Na pewno obleję studenta który...  
Nigdy nie zakładam, Ŝe obleję studenta. 

 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Kenia. 

 
Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 

       Melior est canis vivus leone mortuo 
       Lepszy Ŝywy pies niŜ martwy lew, czyli „Lepszy wróbel w garści niŜ kanarek na dachu”. 

Włodzimierz Kurek 
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

IGiGP UJ 


